Члан 2.

1

713

3

4

6

6.000.000,00

711180 Самодопринос

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713120 Порез на имовину

480.000.000,00

675.100.000,00

160.500.000,00

1.000.000,00

711160 Порез на приходе од осигурања лица

711190 Порез на друге приходе

230.000.000,00
10.000.000,00

711140 Порез на приходе од имовине

480.000.000,00

675.100.000,00

160.500.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

950.000.000,00

1.357.500.000,00
230.000.000,00

5
950.000.000,00

1.357.500.000,00

711120 Порез на приходе од самосталних делатности

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Додатни приходи и
приходи
УКУПНИ ПРИХОДИ
индиректних
корисника

711110 Порез на зараде

2

План
01.01 - 31.12.2019.

ГОДИНА VIII
БРОЈ 15

711

Врста прихода

Члан 5. мења се и гласи:"Укупни приходи и примања буџета, као и расходи и издаци буџета утврђују се билансом према економској
класификацији у следећим износима":

Економска
класифика
ција

ИНЂИЈА
14. ЈУН 2019. године

У Одлуци о буџету Општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", бр. 28/18 и 5/19), у члану 2. износ: "5.876.969.000,00" замењује
се износом: "5.922.198.050,00", износ: "5.850.270.950,00" замењује се износом: "5.895.500.000,00".

Члан 1.

I ОПШТИ ДЕО

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

811
На основу чл. 43. став 1. 47. став 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" 54/09,
73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 2 Статута Општине
Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 5/19)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 14.јуна 2019. године донела је

ISSN 2334-6620

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Цена примерка:
Годишња претплата:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

771

745

Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским
објектима

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

71.340.597,78

71.340.597,78

9.500.000,00

9.500.000,00

381.250,00

381.250,00

500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

6.450.000,00

10.000.000,00

17.950.000,00

100.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

71.721.847,78

71.721.847,78

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

6.450.000,00

10.000.000,00

17.950.000,00

1.500.000,00

100.000,00

200.000.000,00

102.366.800,00
200.000.000,00

95.000.000,00

315.466.800,00

220.000.000,00

220.000.000,00

1.000.000,00

150.000,00

441.150.000,00

839.628.414,80

518.569.750,00

1.358.198.164,80

36.760.000,00

5.724.886,32

42.484.886,32

90.000.000,00

90.000.000,00

1.000.000,00

80.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

90.000.000,00

5.000.000,00

150.000,00

11.500.000,00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

100.000,00
187.150.000,00

11.500.000,00
7.366.800,00

8.866.800,00

2.500.000,00

2.500.000,00

ДОБРОВОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у
корист нивоа републике

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

744150

743920

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Приходи општ.орг. од споредне продаје доб.и услуга које врше државне
742350
нетржишне јединице
Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују
742370
додатним активностима

742250 Таксе у корист нивоа општина

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист
742120
нивоа Републике
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних
742150
организација у корист нивоа општина

306.600.000,00

220.000.000,00

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

220.000.000,00

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

1.000.000,00

150.000,00

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

741510 Накнаде за коришћење природних добара

741150 Камате на средства буџета општина

441.150.000,00

839.628.414,80

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

516.069.750,00

1.355.698.164,80

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

36.760.000,00

5.724.886,32

732150 Текуће донације од међ. орг. у корист нивоа општина
732250 Капиталне донације од међ. орг. у корист нивоа општина

42.484.886,32

90.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

716110 Комунална такса на фирму

1.000.000,00
90.000.000,00

714570 Општинске комуналне таксе
ДРУГИ ПОРЕЗИ

80.000.000,00

714560 Општинске и градске накнаде

1.000.000,00

10.000.000,00

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе

90.000.000,00

5.000.000,00

150.000,00

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714420

187.150.000,00

100.000,00

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

713610 Порез на акције на име и уделе

15.000.000,00
180.000.000,00

Службени лист општине Инђија

744

743

742

741

733

732

716

714

15.000.000,00
180.000.000,00

713420 Порез на капиталне трансакције

713310 Порез на наслеђе и поклон

Број 15, страна број 913
Петак 14. јун 2019.

911

841

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1
41

Врста расхода

252.043.792,62

343.275.392,62

100.085,00

12.137.250,00

4

26.698.050,00

4.950.000,00

5.922.198.050,00

588.126.351,10

588.126.351,10

758.000.000,00

758.000.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

4.950.000,00

3

5.895.500.000,00

588.126.351,10

911450 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

588.126.351,10

758.000.000,00

758.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ

841150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

823150 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина

Економска
класификација

823

812150 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

3.400.000,00

3.400.000,00

Средства из буџета

812

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

Расходи из
додатних прихода
корисника

811

252.143.877,62

355.412.642,62

5

Укупна средства

Број 15, страна број 914
Службени лист општине Инђија
Петак 14. јун 2019.

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

483
485
49
499
51
511
512
513
515

УКУПНО:

Набавка домаће финансијске имовине

Порези, обавезне таксе и казне

482

621

Дотације невладиним организацијама

481

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ОСТАЛИ РАСХОДИ

48

Земљиште

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

62

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

47

541

Остале дотације и трансфери

465

ПРИРОДНА ИМОВИНА

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

54

Трансфери осталим новоима власти

463
464

Залихе робе за даљу продају

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

46

ЗАЛИХЕ

Субвенције предузећима

454

52

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.

451

5.895.500.000,00

100.000,00

100.000,00

127.650.000,00

127.650.000,00

26.698.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.270.000,00

2.270.000,00

0,00
0,00

400.000,00

0,00

300.000,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

11.800,00

0,00

0,00

11.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.301.000,00

9.300.000,00

176.178.235,20

2.466.515.454,53

2.666.294.689,73

35.355.952,40

35.355.952,40

20.000.000,00

104.143.000,00

20.288.200,00

189.845.000,00

334.276.200,00

382.740.000,00

382.740.000,00

29.728.750,00

139.000.000,00

268.822.651,05

437.551.401,05

22.870.000,00

285.318.028,00

308.188.028,00

1.001.000,00

8.771.000,00

9.772.000,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00
200.000,00

1.105.000,00

80.000,00

7.690.000,00

1.180.000,00

320.000,00

94.343.200,00

47.692.233,00

731.710.213,80

214.529.578,00

7.834.000,00

1.012.000,00

11.387.000,00

1.250.096.336,20
153.987.111,40

0,00

0,00

12.000.000,00

17.165,00
20.000,00

19.041.000,00

11.704.400,00

12.436.200,00

43.230.000,00
4.820.000,00

5.922.198.050,00

100.000,00

100.000,00

127.650.000,00

127.650.000,00

2.270.000,00

2.270.000,00

14.701.000,00

9.300.000,00

176.478.235,20

2.466.515.454,53

2.666.994.689,73

35.355.952,40

35.355.952,40

20.000.000,00

104.143.000,00

20.330.200,00

189.845.000,00

334.318.200,00

382.740.000,00

382.740.000,00

29.740.550,00

139.000.000,00

268.822.651,05

437.563.201,05

22.870.000,00

285.318.028,00

308.188.028,00

1.001.000,00

8.771.000,00

9.772.000,00

350.000,00

350.000,00

95.448.200,00

47.772.233,00

739.400.213,80

215.709.578,00

8.154.000,00

154.999.111,40

1.261.483.336,20

19.041.000,00

11.704.400,00

24.436.200,00

43.247.165,00
4.840.000,00

Службени лист општине Инђија

523

СУБВЕНЦИЈЕ

45

Материјал

426

Пратећи трошкови задуживања

Текуће поправке и одржавање

425

Отплата домаћих камата

Специјализоване услуге

424

444

Услуге по уговору

423

441

Трошкови путовања

422

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Стални трошкови

421

44

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

42

Амортизација некретнина и опреме

Награде запосленима и остали посебни расходи

416

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Накнаде трошкова за запослене

43

Социјална давања запосленима

414
415

431

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

412
413

Број 15, страна број 915
Петак 14. јун 2019.

765.100.000,00
846.788.647,78

74

42.484.886,32

369.674.152,40
219.394.000,00
49.428.651,05

48+49
4631
4632

100.000,00
-100.000,00

62
92-62

92

-578.404.351,10

(7-7411+8)-(4-44+5)

-588.126.351,10

-588.026.351,10

(7+8)-(4+5)

2.796.914.689,73

382.740.000,00

47

5

9.772.000,00
308.188.028,00

45

42
44

355.412.642,62
1.261.483.336,20

41

3.125.183.360,27

5.922.098.050,00

767.350.000,00

1.358.198.164,80

4

8

733

731+732

772

150.000,00

187.150.000,00

712+713+716+719

441.000.000,00

1.357.500.000,00

714

7415

2.309.750.000,00

711

7411

4.566.721.698,90

71

5.334.071.698,90

3

Средства из буџета

7

Економска
класификација
2

Службени лист општине Инђија

V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Текући трансфери
8. Капитални трансфери
Капитални расходи
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ
КРЕДИТА
IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
4. Донације
5. Трансфери
Капитални приходи - примања од продаје нефинансијске имовине
II. УКУПНИ РАСХОДИ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

1

ОПИС

Члан 6. мења се и гласи:"Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:

Члан 3.

Број 15, страна број 916
Петак 14. јун 2019.

9111+9112+9115+9116
+9117+9118+9119
912
61
611
6113+6114
6111+6112+6115+6116
+6117+6118+6119

1.2. Задуживање код осталих кредитора

2. Примања од иностраног задуживања

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

1. Отплата главнице домаћим кредиторима

1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

1102

1501

1502

0101

0401

0701

2001

2002

2003

0901

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

222.710.000,00

65.003.651,05

191.375.000,00

430.523.100,00

1.750.015.236,01

97.273.113,80

249.474.825,00

21.118.300,00

138.738.431,00

635.145.184,93

52.749.000,00

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

0,00

282.000,00

0,00

0,00

0,00

588.026.351,10

588.126.351,10

588.126.351,10

588.126.351,10

Укупна
средства

222.710.000,00

65.003.651,05

191.375.000,00

441.023.100,00

1.750.015.236,01

97.273.113,80

249.474.825,00

21.400.300,00

138.738.431,00

635.145.184,93

52.749.000,00

Службени лист општине Инђија

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101

1

НАЗИВ ПРОГРАМА

ШИФРА ПРОГРАМА

ПРОГРАМ

Члан 7. мења се и гласи:"Расходи и издаци ове Одлуке користиће се за следећа програме:

Члан 4.

9113+9114

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и пословних банака

612

911

2. Отплата главнице страним кредиторима
IX. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (III+VI+VII-VIII)
X. НЕТО ФИНАСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX)=-III

91

1. Примања од домаћих задуживања

Средства из
буџета

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

Расходи из
додатних
прихода
корисника

Број 15, страна број 917
Петак 14. јун 2019.

0501

2101

0602

1301

1201

753.174.074,62
93.953.700,00
114.476.304,00
5.922.198.050,00

0,00
0,00
0,00
26.698.050,00

753.174.074,62

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 5.

II ПОСЕБАН ДЕО

У К У П Н О

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

5.895.500.000,00

114.476.304,00

93.953.700,00

671.249.479,59

0,00

671.249.479,59

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

191.475.650,00

15.916.050,00

175.559.600,00

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

232.961.000,00

0,00

232.961.000,00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

2

Раздео

I

Глава

1

Функционална
класификација

110

3

Програм

2101

4

Програмска активност

2101-0001

5

412
413

3

Позиција

411

8

Економска
класификација

2

7

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

9

50.000,00

459.000,00

2.672.500,00

28.860.800,00

10

11

50.000,00

459.000,00

2.672.500,00

28.860.800,00

12

Службени лист општине Инђија

1

Извори

6

Врста расхода

Средства из буџета

Члан 8. мења се и гласи:"Средства буџета у износу од 5.895.500.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности индиректних
корисника у износу од 26.698.050,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:

17

16

15

14

13

1801

Укупна средства

12

Расходи из додатних
прихода корисника

Број 15, страна број 918
Петак 14. јун 2019.

II

110

160

0602

0602-0004

2101-0001

423
424
426
465
481

8

9

10

11

12

412
413
414
415
416
421
422
423
426

19

20

21

22

23

24

25

26

426

16

411

423

15

18

421

14

17

416

13

01

Специјализоване услуге

422

7

01

Услуге по уговору

416

6

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

350.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

504.000,00

2.936.000,00

4.636.500,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

504.000,00

2.936.000,00

4.636.500,00

4.000,00

Службени лист општине Инђија

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Општинско/градско правобранилаштво

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4.000,00

4.000,00

Приходи из буџета

1.000,00
4.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

28.856.800,00

28.856.800,00

28.856.800,00
28.856.800,00

2.500.000,00

315.300,00

150.000,00

300.000,00

20.000.000,00

200.000,00

1.910.000,00

100.000,00

200.000,00

2.500.000,00

315.300,00

150.000,00

300.000,00

20.000.000,00

200.000,00

1.910.000,00

100.000,00

200.000,00

Материјал

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

Дотације невладиним организацијама-политичке странке

Остале дотације и трансфери

Материјал

Трошкови путовања

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

415

5

Социјална давања запосленима

414

4

Број 15, страна број 919
Петак 14. јун 2019.

IV

III

110

110

2101

2101

2101-0002

2101-0002

415
416
421
422
423
424
426
465

32

33

34

35

36

37

38

39
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

Остале дотације и трансфери

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

423

41

01

416

40

7.600.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00
7.600.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

1.600.000,00
6.000.000,00

1.600.000,00

7.600.000,00

1.000.000,00

56.492.900,00

Услуге по уговору

Награде запосленима и остали посебни расходи

7.600.000,00

1.000.000,00

56.492.900,00

671.400,00
57.492.900,00

57.492.900,00

1.500.000,00

2.000.000,00

30.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

8.800.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

977.000,00

5.694.500,00

57.492.900,00

4.636.500,00

671.400,00

1.500.000,00

2.000.000,00

30.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

8.800.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

977.000,00

5.694.500,00

57.492.900,00

4.636.500,00

346.500,00
4.636.500,00

346.500,00
4.636.500,00

Службени лист општине Инђија

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Функционисање извршних органа

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Трансфери од других нивоа власти

414

31

Накнаде у натури

Приходи из буџета

413

30

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

07

412

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Функционисање извршних органа

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004

Остале дотације и трансфери

01

411

29

01

465

28

27

Број 15, страна број 920
Петак 14. јун 2019.

V

0602-0003

0602-0001

415
416
421
422
423
424
425
426
441
444
465
482
483
485
511
512
515
541
621

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

Набавка домаће финансијске имовине

Земљиште

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

444

66

01

441

65

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0003

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Сервисирање јавног дуга

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

Трансфери од других нивоа власти

414

45

Накнаде у натури

Приходи из буџета

413

44

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

07

412

43

Опште услуге

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

01

411

42

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

6.550.000,00

6.550.000,00

50.000,00
6.550.000,00

6.550.000,00

6.500.000,00
50.000,00

6.500.000,00

1.000,00
537.546.671,40

537.546.671,40

537.545.671,40
1.000,00

537.545.671,40

100.000,00
537.546.671,40

100.000,00

72.000.000,00

700.000,00

25.100.000,00

32.130.000,00

20.000.000,00

98.800.000,00

1.200.000,00

11.237.500,00

500.000,00

1.000.000,00

33.900.000,00

21.200.000,00

26.800.000,00

31.100.000,00

2.000.000,00

36.491.171,40

2.000.000,00

3.200.000,00

4.600.000,00

1.500.000,00

16.395.000,00

95.593.000,00

644.829.906,60

537.546.671,40

72.000.000,00

700.000,00

25.100.000,00

32.130.000,00

20.000.000,00

98.800.000,00

1.200.000,00

11.237.500,00

500.000,00

1.000.000,00

33.900.000,00

21.200.000,00

26.800.000,00

31.100.000,00

2.000.000,00

36.491.171,40

2.000.000,00

3.200.000,00

4.600.000,00

1.500.000,00

16.395.000,00

95.593.000,00

644.829.906,60

Службени лист општине Инђија

170

130

0602

Број 15, страна број 921
Петак 14. јун 2019.

0602

0602

0602

620

620

620

0602

200.000,00

Трансфери од других нивоа власти

ПРОЈЕКАТ - ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ

Образовање које није дефинисано нивоом

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-путни трошкови студената

Студентске стипендије

ПРОЈЕКАТ - ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА

20.500.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

19.500.000,00

1.000.000,00
20.500.000,00

1.000.000,00
19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

Високо образовање

7.800.000,00

7.800.000,00

7.600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

07

472

74

200.000,00
7.600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција крова и
фасаде на објекту МЗ Нови Сланкамен

10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

25.300.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

25.300.000,00

5.550.000,00
25.300.000,00

25.300.000,00

19.750.000,00

5.550.000,00

19.750.000,00

Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ - Бесповратно суфинансирање активности на уређењу фасада
зграда

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације, адаптација и реконструкција
"Виле Љубица" у Сутомору

2.380.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

2.180.000,00

200.000,00

1.000,00

4.052.235,20

2.180.000,00

200.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

472

511

72

73

424

71/А

01

01

423

512

70

71

511

69

01

511

68

01

424

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција зграде Месне заједнице у Старом Сланкамену

Трансфери од других нивоа власти

07

4.053.235,20

4.052.235,20

4.053.235,20

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

4.053.235,20

4.053.235,20

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Модернизација рада Скупштине општине Инђија

01

512

67/А

67

Службени лист општине Инђија

950

0602

0602

620

940

0602

130
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1101

1101-0001

0602

0602

0602

0602

80

79

78

77

76

0,00

4.800.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1.500.000,00

1.500.000,00

17.448.000,00

18.948.000,00
17.448.000,00

18.948.000,00

Приходи из буџета

18.948.000,00

18.948.000,00

52.749.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001

52.749.000,00

10.000.000,00

Специјализоване услуге - планска документација

01

424

Развој заједнице

Просторно и урбанистичко планирање

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Донације од међународних организација

06

14.800.000,00

14.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.800.000,00

14.800.000,00

14.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Успостављање истраживачког центра Милутин Миланковић у
Старом Сланкамену

Образовање које није дефинисано нивоом

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Услуге по уговору - Набавка паник тастера

ПРОЈЕКАТ - Набавка паник тастера

Образовање које није дефинисано нивоом

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

2.400.000,00

2.400.000,00

Спортске стипендије

ПРОЈЕКАТ - СТИПЕНДИЈЕ ЗА СПОРТИСТЕ

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

1.500.000,00

1.500.000,00

Услуге по уговору - Поклони за истакнуте ученике и спортисте

ПРОЈЕКАТ- ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ

Приходи из буџета

511

423

472

423

Образовање које није дефинисано нивоом

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

01

01

01

01

01

423

Службени лист општине Инђија

620

950

950

950

950

75

Број 15, страна број 923
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1102

1102

1102

620

620

560

1102-0002

1102-0004

1102

1101

560

560

620

1101-0004

424
511

84/А1

84/Б1

200.000,00

200.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка Проте
Радослава Марковића

6.200.000,00

6.200.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Чортановцима

6.200.000,00

6.200.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

10.000.000,00

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Марадику

10.000.000,00
10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0004

10.000.000,00
10.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

Зоохигијена

10.000.000,00

134.000.000,00

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

134.000.000,00
134.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002

134.000.000,00
134.000.000,00

134.000.000,00

635.145.184,93

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Услуге одржавања природних површина

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Одржавање јавних зелених површина

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

635.145.184,93

3.800.000,00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

3.800.000,00

3.800.000,00

УКУПНО ПРОJEKAT

3.800.000,00

3.800.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

3.800.000,00

30.001.000,00

30.001.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0004
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне и техничке документације и рушење станова
у бр. 6, 8 и 10 у Железничкој улици у Инђији

30.001.000,00

1.000,00

30.000.000,00

30.001.000,00

1.000,00

30.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације за изградњу I
фазе кадровских станова

Стамбена подршка

Службени лист општине Инђија

01

511

84/Б

424

424

424

424

01

01

01

01

84/А

84

83

82

511

81

01

511

80/А

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Број 15, страна број 924
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1102

1102

560

560

1102

1102

92

91

90

89

88

87

86

01

01

01

01

01

01

01

511

512

424

423

424

424

424

424

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Постројење за припрему воде

20.000.000,00

20.000.000,00

4.000.000,00

Водоснабдевање

4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00
4.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

4.000.000,00

1.500.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

1.500.000,00
1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.500.000,00
1.500.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА

1.500.000,00

20.000.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

20.000.000,00
20.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

20.000.000,00
20.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

20.000.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ Извођење радова на реконструкцији уређења паркова по
пројектној документацији

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

600.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка код
железничке станице

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

600.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка са десне
стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

600.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка са леве
стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

Службени лист општине Инђија

630

560

1102

1102

560

560

1102

560

85
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620

424
511

511

511

97

01

01

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

2.260.000,00

200.000,00

2.260.000,00

200.000,00

748.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на
уређењу објекта месне заједнице и полиције у Бешки

748.000,00
748.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

748.000,00
748.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

748.000,00

2.380.000,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на продужетку водоводне мреже у улици
Мике Антића у Бешки

2.380.000,00
2.380.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.380.000,00
2.380.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2.380.000,00

3.475.000,00

ПРОЈЕКАТ- Извођење радова на продужетку водоводне мреже у улици
Змај Јовина у ИНђији

1.500.000,00
3.475.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.975.000,00
1.500.000,00

1.975.000,00

200.000,00
3.275.000,00

Трансфери од других нивоа власти

96/А

96

95

200.000,00
3.275.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

ПРОЈЕКАТ - Изградња водовода дуж саобраћајнице С1 у радној зони
Локација 15 КО Инђија у дужини 600 м

01

424

94

28.303.721,93

28.303.721,93

Развој заједнице

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

8.774.153,80
19.529.568,13

19.529.568,13

Трансфери од других нивоа власти

28.303.721,93

07

8.774.153,80

28.303.721,93

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

25.389.007,00

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног цевовода,
батерија бунара Б-23, Б-24, Б-25 и полагање напојног вода за све три
батерије на катастарским парцелама број 7510/16, 7510/20,7510/24 и 7710/14
К.О . Инђија-Фаза IV/сабирни цевовод, напојни вод и бушење и опремање
бунара Б/25д и Б/25п/

14.217.843,92

25.389.007,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

11.171.163,08

14.217.843,92

25.389.007,00

Трансфери од других нивоа власти

11.171.163,08

25.389.007,00

07

Зграде и грађевински објекти

7.550.000,00
12.450.000,00

Приходи из буџета

511

12.450.000,00

20.000.000,00

01

93/А

93/А1

93

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Повезани цевовод Инђија Бешка - Фаза I (од фабрике Грундфос до шахта Ш6 код ЦС Бешка -Југ)

Трансфери од других нивоа власти

07

7.550.000,00

20.000.000,00

Службени лист општине Инђија

1102

1102

1102

1102

1102

1102

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

01
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1102

104

01

01

511

511

511

103

424

511

511

511

511

102

01

01

01

01

01

101/А

101

100

99

98

2.460.000,00

2.460.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00

4.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција градске пијаце у Инђији

4.500.000,00
4.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.500.000,00
4.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

4.500.000,00

1.950.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције градске
пијаце у Инђији

1.950.000,00
1.950.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.950.000,00
1.950.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.950.000,00

22.260.000,00

22.260.000,00

ПРОЈЕКАТ - Учешће у изградњи продужетака НН мреже у Калакачи Бешка

22.260.000,00

22.260.000,00

22.060.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

22.060.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

100.000,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на опремању индустријске зоне Бешка (пут,
вода и фекална канализација)

100.000,00
100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

100.000,00
100.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња колектора фекалне канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

11.550.000,00

11.550.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације изградње фекалне
канализације (Крчедин, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен и Стари
Сланкамен)

11.550.000,00

11.550.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

11.550.000,00

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

11.550.000,00

500.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња кућних прикључака фекалне канализације Бешка

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације на уређењу просторија месне
заједнице Стари Сланкамен

2.460.000,00

2.460.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

01
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1102-0001

110

109

108

01

01

01

511

511

511

Трансфери од осталих нивоа власти

200.000,00

200.000,00

600.000,00

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

"ИНЂИЈА ПУТ" ИНЂИЈА

Развој заједнице

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за уређење комплекса пијаце
у Бешки

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор над изградњом колектора фекалне
канализације за потребе индустријске зоне Бешка

1.200.000,00
1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.200.000,00
1.200.000,00

1.200.000,00

5.580.416,27
22.800.000,00

22.800.000,00

17.219.583,73

22.600.000,00

5.580.416,27

17.219.583,73

22.600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор над изградњом водоводне мреже и фекалне
канализације дуж саобраћајнице С2

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

5.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на опремању индустријске зоне Локација 15 друга фаза (пут, вода и фекална канализација дуж саобраћајнице С-2) фаза изградње фекалне канализације дуж десног крака саобраћајнице С2
од шахта Ф3-19 до шахта Ф2-27

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

424

511

107

01

106/А

106

240.800.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу фекалне
канализације у насељима општине Инђија (Бешка трећа фаза, Нови
Карловци, Нови Сланкамен и Стари Сланкамен)

120.000.000,00

240.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

120.800.000,00

120.000.000,00

Примања од домаћих задуживања

120.800.000,00

400.000,00
240.400.000,00

Службени лист општине Инђија

620

1102

1102

1102

1102

1102

400.000,00
240.400.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

10

511

105

01

424

104/А

Број 15, страна број 928
Петак 14. јун 2019.

1501-0001

512

115

121

120

01

01

423

240.000,00
138.738.431,00

138.738.431,00

4.550.000,00
4.550.000,00

4.550.000,00
4.550.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001
Приходи из буџета

4.550.000,00

4.550.000,00

Услуге по уговору - Регионална развојна агенција Срем

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

240.000,00
240.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

240.000,00
240.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

240.000,00

8.540.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за уградњу инсталација и
опреме у ЦС фекалне канализације у С3 Локација 15 КО Инђија

4.000.000,00
8.540.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.540.000,00
4.000.000,00

4.540.000,00

200.000,00
8.340.000,00

Трансфери од других нивоа власти

511

200.000,00
8.340.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

ПРОЈЕКАТ - Изградња фекалне канализације дуж саобраћајнице С1 у
радној зони Локација 15 КО Инђија у дужини 600 м

15.962.000,00

15.962.000,00

15.962.000,00

15.962.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

15.960.000,00

1.000,00

1.000,00

15.960.000,00

1.000,00

1.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила - ПАУК

5.060.000,00

5.060.000,00

5.060.000,00

5.060.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

4.200.000,00

10.000,00

850.000,00

4.200.000,00

10.000,00

850.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

ПРОЈЕКАТ - Набавка камиона кипера и камиона смећара

25.527.456,00

25.527.456,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001

01

424

512

118

119

444

117

118/А

441

116

01

444

114

01

441

113

25.527.456,00

6.453.600,00

19.073.856,00

25.527.456,00

6.453.600,00

19.073.856,00

Приходи из буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

Службени лист општине Инђија

160

1501

1102

1102

1102

1102

451

112

01

424

111

Број 15, страна број 929
Петак 14. јун 2019.

160

490

950

487

481
481

125/А

01

01

481

125/А1

125

65.000,00

65.000,00

65.000,00

Приходи из буџета

25.000,00
65.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

40.000,00
25.000,00

40.000,00

Дотације невладиним организацијама - "Будућност коју сами стварамо"

Дотације невладиним организацијама - "Основе енергетске ефикасности"

ПРОЈЕКАТ - Центар за заштиту потрошача - образовни потрошач Инђија суфинасирање пројеката

10.230.000,00

10.230.000,00
10.230.000,00

10.230.000,00

Приходи из буџета

10.230.000,00

10.230.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

Дотације невладиним организацијама

ПРОЈЕКАТ - КОНКУРС ЗА ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Трансфери од других нивоа власти

07

10.461.603,00

11.461.603,00
10.461.603,00

11.461.603,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0003

2.000.000,00

2.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

9.461.603,00

9.461.603,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - АГЕНЦИЈА
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Економски послови некласификовани на другом месту

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

8.115.000,00

8.115.000,00

8.115.000,00

8.115.000,00

Приходи из буџета

8.115.000,00

8.115.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

12.700.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ПОСЛОВНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

Високо образовање

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

12.700.000,00

12.700.000,00

12.700.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001
Извори финансирања за функцију 487:

12.700.000,00

12.700.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - АГЕНЦИЈА
ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Остале делатности

01

451

124/А

451

451

01

01

451

124

123

122

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Службени лист општине Инђија

1501

1501

1501-0003

1501-0001

1501-0001

Број 15, страна број 930
Петак 14. јун 2019.

474

490

490

490

490

490

134

133

01

01

472

472

511

424

131

132

423

130

454

454

424

423

01

01

01

01

129

128

127

126

600.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАД ИНКУБАТОРА ЗА ИНОВАТИВНЕ STARTUP КОМПАНИЈЕ

3.000.000,00

3.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања

ПРОЈЕКАТ - "ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

Вишенаменски развојни пројекти

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Дунавско село "Риверленд"

12.500.000,00

12.500.000,00
12.500.000,00

12.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

11.300.000,00

600.000,00

600.000,00

11.300.000,00

600.000,00

600.000,00

Специјализоване услуге

Услуге по уговору - Израда софтвера, програмска презентација Општине Инђија

Услуге по уговору - Торбе за ђаке прваке

ПРОЈЕКАТ - Промоција општине Инђија

Економски послови некласификовани на другом месту

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Субвенције приватним предузећима

ПРОЈЕКАТ - СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Економски послови некласификовани на другом месту

13.370.000,00

13.370.000,00

13.370.000,00

13.370.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

13.370.000,00

13.370.000,00

Субвенције приватним предузећима

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Економски послови некласификовани на другом месту

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда геомеханичког елабората земљишта на локацији 15 у
Инђији

Службени лист општине Инђија

1501

1501

1501

1501

1501

1501

1501

Број 15, страна број 931
Петак 14. јун 2019.

620

511

139

423

140

141

01

01

424

423

423

140/Б

140/В

424

140/А

01

424

139/А

01

511

138

01

424

137/А

200.000,00

200.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за потребе
инвестиција предвиђених програмом

4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00
4.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

4.000.000,00

6.150.000,00

6.150.000,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка канцеларијске опреме за зграду суда у Инђији

6.150.000,00

6.150.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

150.000,00

6.092.828,00

6.092.828,00

ПРОЈЕКАТ - Инвестициони радови на текућем одржавању зграде суда у
Инђији - молерско фарбарски, електро и подополагачки радови

6.092.828,00

6.092.828,00

5.892.828,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.892.828,00

3.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција зграде суда
у Инђији

3.000,00

3.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

3.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00

1.000,00

18.000.000,00

11.901.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

18.000.000,00

11.901.000,00

1.707.000,00
29.901.000,00

29.901.000,00

6.294.000,00

21.900.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.707.000,00

6.294.000,00

21.900.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

Зграде и грађевински објекти - прва фаза

Зграде и грађевински објекти - пројектна документација

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Изградња царинског складишта

Развој заједнице

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Машине и опрема
Приходи из буџета

512

137

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге-пројекти

07

511

136

ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

01

424

135

Трансфери од других нивоа власти

07

1.500.000,00

3.000.000,00

Службени лист општине Инђија

1501

1501

1501

1501

1501

1501

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

01

Број 15, страна број 932
Петак 14. јун 2019.

2

473

1502

1502-0002

1502-0001

422
423

148

149

426
512
523

161

162

163

Залихе робе за даљу продају

Машине и опрема

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Сопствени приходи

425

160

Приходи из буџета

424

159

Услуге по уговору

Стални трошкови

01

423

158

7.520.000,00

100.000,00

320.000,00

200.000,00

4.000.000,00

3.300.000,00

850.000,00

6.798.300,00

275.000,00

70.000,00

125.000,00

80.000,00

7.000,00

275.000,00

7.520.000,00

70.000,00

100.000,00

445.000,00

200.000,00

4.000.000,00

3.380.000,00

850.000,00

6.805.300,00

7.000,00

6.798.300,00

6.798.300,00

100.000,00

50.000,00

40.000,00

398.300,00

45.000,00

60.000,00

1.470.000,00

200.000,00

187.000,00

140.000,00

50.000,00

50.000,00

515.000,00

3.000.000,00

21.400.300,00

500.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

282.000,00

2.500.000,00

500.000,00

100.000,00

50.000,00

35.000,00

398.300,00

45.000,00

60.000,00

1.470.000,00

200.000,00

185.000,00

140.000,00

50.000,00

50.000,00

3.000.000,00
515.000,00

21.118.300,00

2.500.000,00

Службени лист општине Инђија

04

421

157

Промоција туристичке понуде

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Сопствени приходи

Нематеријална имовина
Приходи из буџета

515

156

Машине и опрема

04

512

155

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

01

482
483

153

154

465

421

147

152

415

146

425

414

145

426

413

144

150

412

143

151

411

142

Управљање развојем туризма

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Туристичка организација општине Инђија

ТУРИЗАМ

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Број 15, страна број 933
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0101-0001

0101-0002

0101-0001

172

482

451

171

01

451

170

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - Накнада за одводњавање

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - АГЕНЦИЈА
ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Пољопривреда

Мере подршке руралном развоју

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Трансфери од других нивоа власти

18.000.000,00

42.742.825,00

18.000.000,00

42.742.825,00

8.742.825,00
42.742.825,00

8.742.825,00

34.000.000,00

3.750.000,00

42.742.825,00

34.000.000,00

1.000.000,00

3.750.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

3.750.000,00

2.700.000,00

300.000,00

1.750.000,00
2.700.000,00

300.000,00

1.750.000,00

249.474.825,00

Материјал

07

426

169

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге - противградна заштита

Пољопривреда

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

249.474.825,00

21.400.300,00

21.118.300,00

Приходи из буџета

425

282.000,00

5.550.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2

5.550.000,00

5.550.000,00

5.300.000,00
5.550.000,00

100.000,00
5.300.000,00

100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

150.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

Остале некретнине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА

9.045.000,00

01

424

168

513

166

167

511

165

01

424

164

1.250.000,00

8.770.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

275.000,00

1.250.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Службени лист општине Инђија

560

421

421

0101

1502

07
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421

179

178

177

01

01

01

424

424

424

512

176

01

426

175

38.700.000,00

38.700.000,00
38.700.000,00

38.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

38.700.000,00

38.700.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документацијесистема за наводњавање у
Општини Инђија (6000 ха) подсистеми (Нови Сланкамен 2300 ха и Стари
Сланкамен 3700 ха)

4.200.000,00

4.200.000,00
4.200.000,00

4.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

4.200.000,00

4.200.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Узорковање земљишта

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Услуге премера и идентификације катастарских парцела
пољопривредног земљишта у државној својини

13.332.000,00

13.332.000,00
13.332.000,00

13.332.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

10.332.000,00

3.000.000,00

14.500.000,00

40.150.000,00

10.332.000,00

3.000.000,00

14.500.000,00

Машине и опрема

Материјал

ПРОЈЕКАТ - Организовање пољочуварске службе

Трансфери од других нивоа власти

07

54.650.000,00

40.150.000,00

54.650.000,00

Приходи из буџета

53.150.000,00

53.150.000,00

1.100.000,00

400.000,00

10.000.000,00

56.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.100.000,00

400.000,00

10.000.000,00

Земљиште

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

ПРОЈЕКАТ - Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски путеви

01

511
541

174

174/А

424

Трансфери од других нивоа власти

07

66.500.000,00

56.500.000,00

66.500.000,00

Приходи из буџета

66.500.000,00

66.500.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

18.000.000,00

18.000.000,00

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

01

424

173/А

173

ПРОЈЕКАТ - Уређење каналске мреже у функцији одводњавања на
подручју општине Инђија

Пољопривреда

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

Службени лист општине Инђија

0101

0101

0101

0101

0101

0101

01
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510

560

620

0401

0401

0401-0005

0401-0003

0401-0004

0101

Трансфери од других нивоа власти

07

945.641,90

945.641,90

945.641,90

1.891.283,80

1.891.283,80

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

945.641,90

1.891.283,80

1.891.283,80

Специјализоване услуге
Приходи из буџета

424

ПРОЈЕКАТ - АКТИВНОСТ УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА С
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

8.707.750,00

8.707.750,00
8.707.750,00

8.707.750,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005
Приходи из буџета

8.707.750,00

8.707.750,00

Специјализоване услуге - ЈП за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија "ИНГРИН"

01

01

424

Управљање отпадом

Управљање комуналним отпадом

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

42.000.000,00

42.000.000,00
42.000.000,00

42.000.000,00

Приходи из буџета

40.000.000,00

40.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0003

2.000.000,00

Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту животне средине
(дератизација, запрашивање комараца, заштита од амброзије и друго)

Услуге по уговору - Буџетски фонд за заштиту животне средине

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Заштита природе

2.000.000,00

8.484.240,00

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

8.484.240,00

8.484.240,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004

8.484.240,00

97.273.113,80

8.484.240,00

8.484.240,00

97.273.113,80

Приходи из буџета

Специјализоване услуге -Фактурисање

Управљање отпадним водама

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Развој заједнице

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Специјализоване услуге

Службени лист општине Инђија

183/А

183

424

182

424

423

01

01

01

424

181

180

179/А

ПРОЈЕКАТ - Припремни радови на привођењу земљишта намени,
Индустријска зона, локација 3 у Бешки (култивисање локације и уклањање
парлога, геодетско обележавање и увођење у посед)
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0401

620

190

189

188

01

01

01

511

511

600.000,00
600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ -Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Михаила Пупина у Инђији

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Занатлијска трећи део у Инђији

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

22.729.840,00

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног решења атмосферске канализације насеља
Инђија - слив 3

10.948.920,00
22.729.840,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

11.780.920,00
10.948.920,00

11.780.920,00

400.000,00
22.329.840,00

Трансфери од других нивоа власти

511

400.000,00
22.329.840,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња атмосферске канализације у Војвођанској и улици
Соње Маринковић

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

600.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

600.000,00

400.000,00

3.300.000,00

2.460.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног решења одвођења атмосферских вода
насељених места Инђија

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

3.300.000,00

01

424

511

187

01

186/А

186

511

01

424

185

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у
улицама Иве Андрића и Расадничка у Бешки

Трансфери од других нивоа власти

07

5.760.000,00

2.460.000,00

5.760.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

5.760.000,00

5.760.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

511

184/А

184

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ, ЗАТВАРАЊА И
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ СМЕТЛИШТА У ИНЂИЈИ

Службени лист општине Инђија

0401

0401

0401

0401

0401

0401

560
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0701

0701

0701

0701

0701

470.000,00

6.120.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Развој заједнице

Трансфери од других нивоа власти

07

1.000,00

1.000,00

6.119.000,00

6.120.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.119.000,00

120.000,00
6.000.000,00

120.000,00

4.230.000,00

6.000.000,00

4.230.000,00

Машине и опрема

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

512

01

424

195

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА

Трансфери од других нивоа власти

07

4.700.000,00
470.000,00

4.700.000,00

Приходи из буџета

4.700.000,00

4.700.000,00

1.484.998,38

2.015.001,62

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.484.998,38

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

01

424

Трансфери од других нивоа власти

07

3.500.000,00
2.015.001,62

3.500.000,00

Приходи из буџета

3.500.000,00

3.500.000,00

7.500.000,00

10.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

7.500.000,00

Специјализоване услуге - Видео надзор

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ

01

424

Трансфери од других нивоа власти

07

18.000.000,00

18.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

10.500.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка ватрогасног возила

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.750.015.236,01

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка булдожера за потребе ЈП Ингрин

1.750.015.236,01

3.000.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

512

512

424

01

01

01

194

193

192

191/А1

191/А

191

ПРОЈЕКАТ - Израда претходне студије оправданости за пречишћавање
отпадних вода у индустријској зони у Инђији

Службени лист општине Инђија

620

0701

0401
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620

203

202

201

200

01

01

01

01

511

511

511

511

Трансфери од других нивоа власти

07

1.000,00

4.380.000,00
4.380.000,00

4.380.000,00
4.380.000,00

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова државног пута II реда -126 - лево скретање
за Гумапласт

1.000,00
1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000,00

10.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња бициклистичких
и пешачких стаза дуж државног пута IIА-126 у Инђији - од Гумапласта до
Оутлета

10.200.000,00
10.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

10.200.000,00
10.200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

10.200.000,00

3.591.606,84

ПРОЈЕКАТ - Израда и монтажа надстрешница за аутобуска стајалишта на
територији општине Инђија

3.591.606,84
3.591.606,84

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.591.606,84
3.591.606,84

3.591.606,84

230.000,00
2.820.000,00

2.820.000,00

2.590.000,00

2.820.000,00

230.000,00

2.590.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња упарених
аутобуских стајалишта у Инђији, у улици Цара Душана

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2.820.000,00

79.920.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе до
Лесног профила

79.920.000,00

79.920.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

79.520.000,00

79.920.000,00

79.520.000,00

400.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција Трга
Слободе у центру Инђије (фонтана)

400.000,00

191.042.984,00

191.042.984,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002
Развој заједнице

191.042.984,00

13.845.000,00

177.197.984,00

191.042.984,00

13.845.000,00

177.197.984,00

Приходи из буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

01

511

511

198

199

424

197/А

01

451

197

01

424

196

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701-0002
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26.839.462,20
56.838.924,40

56.838.924,40

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

29.999.462,20
26.839.462,20

Трансфери од осталих нивоа власти

29.999.462,20

1.200.000,00
55.638.924,40

Приходи из буџета

55.638.924,40

07

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1.200.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација улице Краља Петра првог у Бешки

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у
Новом Сланкамену - раскрсница улица Цара Душана, Фрушкогорска и
Дунавска

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у
центру Бешке

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у коридору државног пута у улици Цара Душана у
Марадику

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

600.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана превентивних мера о повременим и
привременим градилиштима

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

01

511

210

511

511

511

424

424

424

01

01

01

01

01

5.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана техничке регулације саобраћаја за насељена
места општине Инђија

2.500.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.500.000,00

2.500.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

5.000.000,00

07

2.500.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

4.380.000,00

01

511

209/А

209

208

207

206

205

204

4.380.000,00

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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511

511

511

511

216

217

424

215/А

01

424

215

511

214/А

01

01

511

213

214

424

212/A

01

424

511

212

01

01

211/А

211

320.000,00

120.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе у
улици Цара Душана у Новом Сланкамену - лева страна из правца Инђије

2.060.000,00

2.060.000,00

31.557.364,88

31.557.364,88

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
31.357.364,88
31.357.364,88

31.357.364,88
31.557.364,88

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Реконструкцију слободног профила у постојећој регулацији
дела улице Цара Душана у насељу Нови Сланкамен, деоница раскрснице
са улицом Вука Караџића до раскрснице са улицом Светосавском

15.500.000,00

15.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
15.300.000,00

200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

15.300.000,00

4.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција пута од
Виле "Станковић" у Чортановцима до Дунава

4.200.000,00
4.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.200.000,00
4.200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

4.200.000,00

20.940.000,00

20.940.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију
раскрснице улица Лукачева (ДП другог реда), Главне и Челенске у насељу
Нови Карловци

20.820.000,00

20.940.000,00

20.820.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

20.820.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

120.000,00

16.150.000,00

16.150.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације, изградња и реконструкција
тротоара у насељу Нови Карловци

16.150.000,00

16.150.000,00

15.830.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

15.830.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

320.000,00

360.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и уређење ужег дела центра
насеља Крчедин

360.000,00

360.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

360.000,00

360.000,00

360.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације саобраћајница у индустријској
зони Бешка
Зграде и грађевински објекти

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701
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224

223

222

221

220

219

218

01

01

01

01

01

01

01

511

511

511

511

511

511

511

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу пешачко
бициклистичке стазе од Инђије до Јарковаца дуж пута Л-22 са јавном
расветом

500.000,00

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за време
извођења радова

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу пешачких
семафора на државном путу II А - 100 кроз насељено место Инђија

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације марине у Старом Сланкамену

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације проширења коловоза у улици
Фрушкогорска у Новом Сланкамену

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

3.480.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације проширења коловоза у улици
Соње Маринковић у Инђији

3.480.000,00

3.480.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.480.000,00

3.480.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

3.480.000,00

2.060.000,00

2.060.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња аутобуских
стајалишта у улици Цара Душана у Крчедину

2.060.000,00

2.060.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

01
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0701

231

230

01

01

511

511

Трансфери од осталих нивоа власти

200.000,00

1.050.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у Блоку
44 у Инђији - Ламела

1.050.000,00
1.050.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.050.000,00
1.050.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.050.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у улици Краља Петра

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

500.000,00

1.000,00
55.201.000,00

55.201.000,00

55.200.000,00

55.001.000,00
1.000,00

55.200.000,00

55.001.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у улици
Краља Петра

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

07

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

1.000,00

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација коловоза улице 1. Новембра у Љукову

1.000,00
1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000,00

7.603.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе у
улици 1. Новембра до Н. Тесле у Љукову

7.603.000,00

7.603.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

7.603.000,00

7.603.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

7.603.000,00

100.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе у
целој дужини у улици Н. Тесле у Љукову

100.000,00

100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

100.000,00

100.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ- Стручни надзор над изградњом сервисне саобраћајнице у
североисточној радној зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

Остале некретнине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка опреме за посебна паркиралишта

01

511

229

511

511

511

424

01

01

01

01

513

228/А

228

227

226

225

1.000.000,00

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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0701

511

238

01

424

237/А

200.000,00

6.908.095,20

6.908.095,20

ПРОЈЕКАТ - Санација, поправка и извођење радова на пешачким стазама тротоарима по насељеним местима општине Инђија

6.708.095,20

6.908.095,20

6.708.095,20

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.708.095,20

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

36.100.000,00

ПРОЈЕКАТ- Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе од
градског базена до "Бразде" у Инђији

17.500.000,00
36.100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

18.600.000,00
17.500.000,00

18.600.000,00

400.000,00
35.700.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

35.700.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

400.000,00

804.000,00

ПРОЈЕКАТ - Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р109 од км 10+662,15 до км 10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

804.000,00
804.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

804.000,00
804.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

804.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајног прикључка Улице Нове 3 на државни
пут другог реда бр. 100 у Инђији

4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

4.000.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице у Улици Нова 3 - Блок 44 у Инђији

5.700.000,00

5.700.000,00

07

511

200.000,00
5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

5.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и јавном расветом
у Улици Нова 2 Инђија - прва фаза

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

424

511

237

01

236/А

236

01

511

511

235

424

234

01

01

511

511

233/А

233

01

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

232
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0701

244

243

Зграде и грађевински објекти

01

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута на деоници Банстол - Хотел Норцев

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

500.000,00

6.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка вибро плоча са алатом

6.000.000,00
6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

1.000,00
1.001.000,00

1.001.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Теренска и лабораторијска испитивања код изградње и
асфалтирања путева

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

1.001.000,00
1.000,00

1.000.000,00

1.001.000,00

40.200.000,00

40.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња пута Нови Карловци -Крчедин

40.000.000,00

40.200.000,00

Трансфери од других нивоа власти

512

200.000,00
40.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

40.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

31.585.465,42

31.585.465,42

ПРОЈЕКАТ - Уређење путева у викенд насељима цементном
стабилизацијом

31.385.465,42

31.585.465,42

07

424

200.000,00
31.385.465,42

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

01

200.000,00
31.385.465,42

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

511

511

241/Б

242

424

241/А

01

511

241

01

424

240/А

ПРОЈЕКАТ - Појачано одржавање (рехабилитација) Голубиначке улице у
Инђији

551.750.301,10

551.750.301,10

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

83.623.950,00
468.126.351,10

468.126.351,10

83.623.950,00

1.100.000,00
550.650.301,10

Примања од домаћих задуживања

550.650.301,10

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1.100.000,00

35.700.000,00

35.700.000,00

ПРОЈЕКАТ - Асфалтирање улица по насељеним местима општине Инђија

35.000.000,00

35.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

10

511

240

700.000,00
35.000.000,00

01

424

239/А

700.000,00
35.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

511

239

01

424

238/А
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251

01

511

511

511

01

424

249

200.000,00

200.000,00

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

500.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу пешачких
семафора на државном путу II А-100 кроз насељено место Инђија

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

4.484.000,00

4.484.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за изградњу пешачке стазе од
улице Каменова до Монуса са леве стране до А 126

4.484.000,00

4.484.000,00

4.284.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.284.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Изградња ВН кабла у радној зони Локација 15 у коридору
саобраћајнице С3 у дужини од 1300 м (до раскрснице С2 и С3 ) у Инђији
са хидротехничком инфраструктуром - Пројекат водоводне мреже (II фаза С2)

3.906.584,11

3.906.584,11

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

201.175,60
3.705.408,51

3.705.408,51

201.175,60

200.000,00
3.706.584,11

Трансфери од других нивоа власти

248/А

250

200.000,00
3.706.584,11

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

1.800.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С1 и С2 (II фаза) у радној зони бр. 15
у Инђији са хидротехничком инфраструктуром - Пројекат водоводне мреже
(II фаза - С2)

1.800.000,00

1.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

424

511

248

01

56.907.774,72

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор над изградњом саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж саобраћајнице С3

19.042.166,91

56.907.774,72

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

37.865.607,81

19.042.166,91

37.865.607,81

200.000,00
56.707.774,72

Трансфери од других нивоа власти

247/А

247

200.000,00
56.707.774,72

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

246

01

424

245/А

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације дуж
саобраћајнице С3

154.830.135,34

154.830.135,34

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

16.122.484,57
138.707.650,77

138.707.650,77

154.830.135,34

Трансфери од других нивоа власти

16.122.484,57

154.830.135,34

07

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511

01

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

245
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257

256

255

07

511

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00

50.000,00
100.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00
50.000,00

50.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ- Реконструкција СТС Дунавска у Бешки

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Измештање постојеће КТЦ "Дом културе у центру Бешка"

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.000.000,00

50.000,00
300.000,00

300.000,00

250.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

250.000,00

100.000,00

200.000,00

8.200.000,00
16.200.000,00

16.200.000,00

8.200.000,00

8.000.000,00

8.200.000,00

200.000,00
16.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

511

200.000,00
16.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција /замена постојеће СТС "Крчевина"

01

07

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге
Приходи из буџета

511

254

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи кабловског вода 20KV са постојећег "20KV Бешка - Крчедин"
далековода у дужини од цца. 500 м као и изградњу МБТС 20/0,4 KV у радној
зони Бешка Локација 3

01

424

253/А

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи двоструког кабловског вода у индустијској зони на Локацији 15
од МБТС Индофуд до планиране МБТС 2х630 КVA у дужини 2х1,1 км у зони
раскрснице саобраћајница С1 и С3 и изградњу планиране трафо станице

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

424

511

253

01

252/А

252

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију раскрснице
улица Лукачева (ДП другог реда), Главне и Челенске у насељу Нови
Карловци

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

01
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424
511

264

01

Трансфери од других нивоа власти

07

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи јавног осветљења на месном стадиону у Крчедину

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мреже Новосадска улица у Инђији

01

511

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња прикључног вода 20KV Новосадска 100 м у Инђији

01

511

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Новосадска у Инђији

01

511

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

01

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мреже Каменова улица у Инђији

4.040.000,00

4.040.000,00

200.000,00
3.840.000,00

200.000,00
3.840.000,00

750.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

750.000,00

1.500.000,00
750.000,00

750.000,00

1.500.000,00

90.000,00
180.000,00

180.000,00

90.000,00

180.000,00
90.000,00

90.000,00

180.000,00

900.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00

900.000,00

1.800.000,00
900.000,00

900.000,00

1.800.000,00

750.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

750.000,00

1.500.000,00

750.000,00

750.000,00

1.500.000,00

900.000,00

511

450.000,00

900.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

450.000,00

450.000,00

Трансфери од других нивоа власти

900.000,00

07

450.000,00

900.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња прикључног вода 20КV Каменова улица 500 м у
Инђији

900.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00

900.000,00

1.800.000,00

900.000,00

900.000,00

1.800.000,00

01

511

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Каменова у Инђији

01

511

263/А

263

262

261

260

259

258

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701
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0701-0004

270

269

268

267

266

265

01

01

01

01

01

01

472

424

511

511

511

511

2.500.000,00

144.000.000,00

144.000.000,00
144.000.000,00

144.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0004
Приходи из буџета

144.000.000,00

144.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Јавни превоз

Развој заједнице

Јавни градски и приградски превоз путника

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

17.300.000,00

17.300.000,00
17.300.000,00

17.300.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002
Приходи из буџета

17.300.000,00

17.300.000,00

Специјализоване услуге - одржавање путних прелаза

Развој заједнице

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

2.500.000,00
2.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.500.000,00
2.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2.500.000,00

1.000,00

ПРОЈЕКАТ - Пројектовање и изградња јавне расвете на локацији Чарнок у
Старом Сланкамену

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Новог
Сланкамена до Сурдука

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1.700.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
радној зони Бешка локација 3

1.700.000,00

1.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

4.040.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на
изградњи продужетака јавне расвете у улици Сремска кратка у Инђији

4.040.000,00

Службени лист општине Инђија

620

620

0701-0002

0701

0701

0701

0701

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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3

911

360

2001

2001-0001

0701

0701-0002

512

273

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
441

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

512

279

280

424
426

423

276

278

421

275

277

416

274

01

426

272

01

424

271

Отплата домаћих камата

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

100.000,00

200.000,00

35.650.000,00

12.000.000,00

3.500.000,00

5.497.600,00

750.000,00

25.160.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

4.530.000,00

2.840.000,00

20.185.000,00

117.694.000,00

430.523.100,00

10.500.000,00

650.000,00

850.000,00

9.000.000,00

100.000,00

200.000,00

35.650.000,00

12.000.000,00

4.150.000,00

5.497.600,00

750.000,00

26.010.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

13.530.000,00

2.840.000,00

20.185.000,00

117.694.000,00

441.023.100,00

Службени лист општине Инђија

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ПУ "Бошко Буха"

Предшколско образовање

Функционисање предшколских установа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

19.300.000,00

19.300.000,00
19.300.000,00

19.300.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

3.400.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

3.400.000,00

2.500.000,00

600.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
2.500.000,00

1.500.000,00

600.000,00

19.300.000,00

19.300.000,00

1.500.000,00

4.000.000,00
19.300.000,00

19.300.000,00

9.300.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

9.300.000,00

6.000.000,00

Машине и опрема

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

ПРОЈЕКАТ - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

Машине и опрема

Материјал

Специјализоване услуге

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)
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620

515

301

1.200.000,00

200.000,00

200.000,00

10.940.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за доградњу вртића у Новом
Сланкамену

10.940.000,00
10.940.000,00

10.740.000,00
10.940.000,00

10.740.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

Специјализоване услуге

424

511

200.000,00

2.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Инвестициони радови на текућем одржавању, на објекту
предшколске установе у Бешки

2.500.000,00
2.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.500.000,00
2.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2.500.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Школица живота - заједно за детињство - Вртић Љуково

7.200.000,00

7.200.000,00

7.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

7.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

132.800.000,00

ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића на објекту Невен у Инђији

132.800.000,00

132.600.000,00

200.000,00

287.283.100,00

1.500.000,00

22.000.000,00

263.783.100,00

132.800.000,00

10.500.000,00

1.500.000,00

9.000.000,00

132.800.000,00

132.600.000,00

200.000,00

276.783.100,00

13.000.000,00

263.783.100,00

800.000,00
287.283.100,00

1.000.000,00

276.783.100,00

10.500.000,00

1.200.000,00
20.200.000,00

800.000,00

1.000.000,00

20.200.000,00

600.000,00
2.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

305

01

600.000,00
2.200.000,00

200.000,00
13.876.500,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња новог објекта за
предшколску установу - прва фаза

Развој заједнице

УКУПНО за главу 3

304/А

511

511

303

01

424

302/А

01

511

302

01

424

301/А

304

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001

Нематеријална имовина

Остале некретнине и опрема

200.000,00
13.876.500,00

Службени лист општине Инђија

2001

2001

2001

2001

2001

513

300

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Родитељски динар за ваннаставне активности

512

299

16

511

298

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Трансфери од других нивоа власти

483

297

Приходи из буџета

482

296

Остале текуће дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

07

465

295

01

444

294
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2003

2003-0001

2002

2002-0001

423
511

309

01

01

463

511

308

307

01

3.650.000,00
5.740.000,00

3.650.000,00
5.740.000,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

190.674.000,00

1.000,00

1.000,00

701.000,00
65.003.651,05

701.000,00
65.003.651,05

Средње образовање

Функционисање средњих школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

701.000,00

701.000,00

700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

700.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција објекта ОШ Душан Јерковић (дворац
Пеачевић)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001

190.674.000,00

350.000,00
190.674.000,00

350.000,00

190.674.000,00

13.175.000,00

13.175.000,00

512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина

3.200.000,00
24.450.000,00
24.450.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

1.190.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

3.200.000,00

11.100.000,00
1.190.000,00

426 Материјал

11.100.000,00

16.450.000,00

425 Текуће поправке и одржавање
482 Порези, обавезне таксе и казне

4.470.000,00
16.450.000,00

4.470.000,00

421 Стални трошкови

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

6.800.000,00

21.200.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

72.953.000,00

3.776.000,00
21.200.000,00

3.776.000,00

414 Социјална давања запосленима

6.800.000,00

2.170.000,00

2.170.000,00

72.953.000,00

190.674.000,00

190.674.000,00

191.375.000,00

413 Накнаде у натури

Трансфери осталим нивоима власти

Основно образовање

Функционисање основних школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

191.375.000,00

300.000,00

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

300.000,00

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Службени лист општине Инђија

920

620

912

2002

306
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0901

0901-0005

0901-0001

2003

312

311

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

2.200.000,00
18.800.000,00
1.250.000,00
4.350.000,00
7.950.000,00
4.800.000,00

18.800.000,00
1.250.000,00
4.350.000,00
7.950.000,00
4.800.000,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

222.710.000,00

222.710.000,00

01

4.883.651,05

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

16.200.000,00

16.200.000,00
16.200.000,00

16.200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Приходи из буџета

16.200.000,00

16.200.000,00

Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне организације

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

3.395.860,80
4.883.651,05

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.487.790,25
3.395.860,80

1.177.080,00

1.177.080,00

512 Машине и опрема
Трансфери од других нивоа власти

3.706.571,05

3.706.571,05
1.487.790,25

4.883.651,05

4.883.651,05

60.120.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

60.120.000,00

170.000,00
60.120.000,00

170.000,00
60.120.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

ПРОЈЕКАТ - ТШ Михајло Пупин Инђија - Инвестиционо одржавање
фискултурне сале

Средње образовање

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001

515 Нематеријална имовина

700.000,00
4.100.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

4.100.000,00

500.000,00

500.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
512 Машине и опрема

360.000,00

360.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

700.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

421 Стални трошкови

2.200.000,00

07

481

8.750.000,00

8.750.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

Приходи из буџета

463

530.000,00
1.360.000,00

1.360.000,00

60.120.000,00

60.120.000,00

414 Социјална давања запосленима

413 Накнаде у натури

530.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

01

01

463

Службени лист општине Инђија

160

920

310
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0901-0001

0901-0001

0901

0901-0001

0901

472
472

472

319

01

01

472

318

317

316/А

472

316

472

463

01

01

01

481

315

314

313

4.850.000,00
4.850.000,00

4.850.000,00
4.850.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРОЈЕКТИ из области социјалне
заштите

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка помоћ

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1.300.000,00
49.760.000,00

49.760.000,00

1.300.000,00

200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Приходи из буџета

200.000,00

200.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР

Болест и инвалидност

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

16.370.000,00

16.370.000,00
16.370.000,00

16.370.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

16.370.000,00

16.370.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Центар за социјални рад "Дунав"

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ

44.295.000,00

44.295.000,00

44.295.000,00

44.295.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Приходи из буџета

31.750.000,00

31.750.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета --Центар за социјални рад "Дунав"

Трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад "Дунав"

Социјална заштита некласификована на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

12.545.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

12.545.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Накнаде из буџета за становање и живот

ПРОЈЕКАТ - Домски смештај ученика и студената

Приходи из буџета

4.850.000,00

4.850.000,00

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Службени лист општине Инђија

070

010

090

160

Број 15, страна број 954
Петак 14. јун 2019.

0901

0901-0006

0901-0005

328

01

472

472

327

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Боравак деце у предшколским
установама
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна образовна, здравствена и
социјална подршка

1.500.000,00

1.500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

2.058.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

2.058.000,00

54.242.000,00

56.300.000,00

56.300.000,00
54.242.000,00

3.200.000,00

13.100.000,00

7.200.000,00

14.300.000,00

17.000.000,00

3.200.000,00

13.100.000,00

7.200.000,00

14.300.000,00

17.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

ПРОЈЕКАТ - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

Породица и деца

Трансфери од других нивоа власти

472

326

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Треће дете

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете

07

472

325

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. СШ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. ОШ

Породица и деца

Подршка деци и породици са децом

Програмска активност 0006 (ПА 0006)

6.800.000,00

6.800.000,00
6.800.000,00

6.800.000,00

Приходи из буџета

6.800.000,00

6.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

500.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

23.000.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

472

324

1.300.000,00
26.760.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002

23.000.000,00

26.760.000,00

51.060.000,00

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај

Становање

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

01

472

323

472

472

01

01

472

322

321

320

Трансфери од других нивоа власти

07
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Донације од међународних организација

06

1.300.000,00

51.060.000,00

Службени лист општине Инђија

040

040

070

060

0901-0002

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

01
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1801

1801-0001

0901

0901

0901

0901

Специјализоване услуге

424
512

333

333/А

Трансфери од других нивоа власти

07

426
482

337

338

01

424

336

464

423

335

339

421

334

01

Донације од међународних организација

06

1.000,00

1.000,00

139.000.000,00

139.000.000,00

139.000.000,00

Приходи из буџета

139.000.000,00
139.000.000,00

139.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001

232.961.000,00

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Здравство

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Опште медицинске услуге

232.961.000,00

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1.000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

58.751,68
6.274.000,00

6.274.000,00

3.107.000,00

3.108.248,32

500.000,00

1.068.000,00

4.705.000,00

58.751,68

3.107.000,00

3.108.248,32

500.000,00

1.068.000,00

4.705.000,00

Приходи из буџета

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

01

Машине и опрема

Услуге по уговору

Стални трошкови

423

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ - ИНО ПРОЈЕКАТ

10.360.000,00

10.360.000,00

10.360.000,00

10.360.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Трансфери од других нивоа власти

10.360.000,00

10.360.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

421

472

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Социјална заштита некласификована на другом месту

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

4.500.000,00

4.500.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -Финансирање вантелесне оплодње

332

07

01

472

331

330

329

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Службени лист општине Инђија

721

090

040

Породица и деца
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4

1201-0001

1801

620

820

1801

620

1201

1801

620

1801-0003

200.000,00

415
421
422

350

351

414

347
416

413

346

348

412

349

411

345

200.000,00

15.916.050,00

200.000,00

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић"

Услуге културе

250.000,00

1.270.000,00

950.000,00

600.000,00

1.000.000,00

2.053.000,00
100.000,00

50.000,00

40.000,00

800.000,00

300.000,00

1.310.000,00

950.000,00

600.000,00

1.800.000,00

100.000,00

2.053.000,00

11.969.000,00

191.475.650,00

175.559.600,00

11.969.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

4.700.000,00

4.700.000,00

4.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Службени лист општине Инђија

344

343

01

424
511

342/А

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на
реконструкцији објекта здравствене станице у Новом Сланкамену

58.961.000,00

58.961.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

401.000,00
58.560.000,00

58.560.000,00

401.000,00

200.000,00
58.761.000,00

Трансфери од других нивоа власти

58.761.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

30.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција амбуланте у
Бешки

30.000.000,00

30.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила за Дом здравља

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1803-0003
Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Услуге по уговору

01

424

512

342

01

01

423

341/А

341

340

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Програмска активност 0003 (ПА 0003)
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5

1201-0001

1201-0002

444
465
482
512

356

357

358

359
Машине и опрема

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће донације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

424
425
426

374

421

369

373

416

368

372

415

367

422

414

366

423

413

365

370

412

364

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Установа Културни центар

УКУПНО за главу 4

500.000,00

500.000,00

400.000,00

1.000.000,00

1.130.000,00

810.000,00

3.050.000,00

3.100.000,00

2.960.000,00

440.000,00

5.300.000,00

670.000,00

340.000,00

970.000,00

130.000,00

1.465.000,00

8.539.500,00

730.000,00

30.000,00

3.000.000,00

700.000,00

270.000,00

120.000,00

2.200.000,00

20.000,00

17.165,00

100.085,00

1.950.000,00

1.540.000,00

3.080.000,00

6.100.000,00

3.660.000,00

710.000,00

5.420.000,00

670.000,00

340.000,00

3.170.000,00

150.000,00

1.482.165,00

8.639.585,00

28.473.200,00

3.670.000,00

2.850.000,00
26.523.200,00

300.000,00

820.000,00

2.550.000,00

1.400.000,00

340.000,00

1.930.000,00

24.803.200,00

300.000,00
820.000,00

820.000,00

40.000,00

2.550.000,00

380.000,00

300.000,00

1.130.000,00

1.550.000,00

23.673.200,00

23.673.200,00
1.130.000,00

23.673.200,00

40.000,00
900.000,00

20.000,00
900.000,00

200.000,00
1.411.200,00

300.000,00

1.170.000,00

1.200.000,00

1.411.200,00
20.000,00

170.000,00

50.000,00

200.000,00

300.000,00

1.000.000,00

1.150.000,00

Службени лист општине Инђија

371

411

363

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Сопствени приходи

Нематеријална имовина
Приходи из буџета

515

362

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

04

424

361

01

423

360

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Сопствени приходи

441

355

Приходи из буџета

426

354

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

01

425

353

04

424

352
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1201

386

385/А

01

01

425

454

454

426

384

385

424

383

01
07
04

423

382

49.961.400,00

УКУПНО за главу 5

Текуће поправке и одржавање

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

1.500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Субвенције предузећима

ПРОЈЕКАТ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА СНИМАЊЕ
ДУГОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА "СВЕТОЗАРЈЕ СРПСКО"

4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

63.927.450,00

15.480.000,00
1.000.000,00
4.100.000,00
20.580.000,00

280.000,00

19.110.000,00

1.190.000,00

43.347.450,00

500.000,00

4.950.000,00

2.200.000,00

2.216.050,00

33.481.400,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

13.966.050,00

500.000,00
2.200.000,00

Субвенције предузећима

ПРОЈЕКАТ - СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДРУГИХ
СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ

16.480.000,00

4.100.000,00
4.100.000,00

80.000,00

200.000,00
15.480.000,00
1.000.000,00

20.000,00
4.000.000,00

1.170.000,00

9.866.050,00

500.000,00

4.950.000,00

2.200.000,00

2.216.050,00

2.200.000,00

15.110.000,00

33.481.400,00

33.481.400,00

500.000,00

1.400.000,00

117.000,00

1.100.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Сопствени приходи

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

150.000,00
1.018.700,00
3.000.000,00

300.000,00

17.000,00

11.800,00

150.000,00

3.000.000,00

100.000,00

1.006.900,00

Службени лист општине Инђија

1201

1201

1201-0002

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

08
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Примања од продаје нефинансијске имовине

Залихе робе за даљу продају

Трансфери од других нивоа власти

523

381

Нематеријална имовина

Машине и опрема

09

515

380

07

512

379

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Сопствени приходи

483

378

Приходи из буџета

482

377

Остале текуће дотације и трансфери

Амортизација некретнина и опреме

04

465

376

01

431

375
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860

1201

1201-0004

1201-0003

392

391

390

389

388/А

388

01

01

01

01

01

01

424

423

481

481

515

515

515

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

16.000.000,00
16.000.000,00

16.000.000,00
16.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003

Специјализоване услуге - Дан ослобођења Инђије

ПРОЈЕКАТ - Општинске културне манифестације

1.000.000,00

1.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00
28.000.000,00

28.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004
Приходи из буџета

28.000.000,00

28.000.000,00

Услуге по уговору - Информисање

другом месту

Рекреација, култура и вере некласификоване на

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Приходи из буџета

16.000.000,00

16.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице

Верске и друге услуге заједнице

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

Приходи из буџета

15.000.000,00

15.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти у области културе

Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

2.500.000,00

2.500.000,00

Нематеријална имовина

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СКУЛПТУРЕ НА ТРГУ СЛОБОДЕ

7.800.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

Приходи из буџета

7.800.000,00

7.800.000,00

2.001.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.001.000,00

501.000,00
2.001.000,00

501.000,00
2.001.000,00

Нематеријална имовина

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 2

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

Нематеријална имовина

Службени лист општине Инђија

860

840

860

1201-0002

1201

1201

387
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810

810

810

1301

1301-0005

1301-0004

1301-0001

424
424
424
424

395

396

396/А

397

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005

Машине и опрема
Приходи из буџета

512

404

Материјал

Услуге по уговору

07

426

01

423

403

Услуге рекреације и спорта

Спровођење омладинске политике

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

675.750,00

30.000,00

675.750,00

30.000,00

65.000,00
705.750,00

705.750,00

12.000,00

628.750,00
65.000,00

12.000,00

628.750,00

13.000.000,00

13.000.000,00
13.000.000,00

13.000.000,00

Приходи из буџета

13.000.000,00

13.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004

5.000.000,00
125.000.000,00

125.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00

671.249.479,59

5.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00

671.249.479,59

23.274.000,00

23.274.000,00

23.274.000,00
23.274.000,00

4.000.000,00

5.760.000,00

9.000.000,00

4.000.000,00

5.760.000,00

9.000.000,00

1.350.000,00

1.164.000,00

1.164.000,00
1.350.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Установа
Спортски центар

Услуге рекреације и спорта

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001

Дотације невладиним организацијама - превоз спортиста

Дотације невладиним организацијама - инвестиције

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортисти

Услуге рекреације и спорта

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Специјализоване услуге - Остале манифестације од значаја за Општину Инђија

Специјализоване услуге - Лига шампиона - Најјачи човек Србије 2019

Специјализоване услуге - Летњи музички фестивал

Специјализоване услуге - Игре без граница

Специјализоване услуге - Градска слава Општине Инђија - Духови

Специјализоване услуге - Дан ослобођења у Првом светском рату

Службени лист општине Инђија

402

01

481

400

451

481

399

401

481

398

01

424

394

01

424

393

Број 15, страна број 961
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*

620

Трансфери од осталих нивоа власти

07

Земљиште
Приходи из буџета

541

411

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1.000,00

13.100.000,00

2.500.000,00

10.201.000,00

400.000,00

1.000,00

13.100.000,00

2.500.000,00

10.201.000,00

400.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске хале у Бешки прва фаза

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

600.000,00

1.000,00
30.001.000,00

30.001.000,00

30.000.000,00

30.001.000,00
1.000,00

30.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

01

511

410

424

424

01

ПРОЈЕКАТ - Израда плана детаљне регулације дела блока 9 у насељу
Бешка намењеном за спортско рекреативне садржаје и изградњу спортске
сале

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Припрема, допуна документације и исходовање документације
за завршетак радова на спортској хали у Инђији до добијања употребне
дозволе и извођење радова

30.001.000,00

183.078.400,00

183.078.400,00

Развој заједнице

183.078.400,00

183.078.400,00

Приходи из буџета

409/А

409

6.078.400,00
177.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004

177.000.000,00

Приходи из буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

6.078.400,00

13.000.000,00

Развој заједнице

13.000.000,00

13.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

13.000.000,00

13.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

13.000.000,00

5.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Прибављање монтажно-демонтажног спортског објекта

5.500.000,00

5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

Приходи из буџета

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа клизалишта

01

511

451

408

424

407

511

406

01

01

01

421

Службени лист општине Инђија

1301

1301

1301

1301-0004

405/А

405

Услуге рекреације и спорта

Број 15, страна број 962
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400.000,00

76.449.329,59
86.849.329,59

86.849.329,59

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

10.400.000,00
76.449.329,59

10.400.000,00

400.000,00
86.449.329,59

Трансфери од других нивоа власти

86.449.329,59

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

420

ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске сале у Инђији - IV фаза

9.894.300,00
12.853.000,00

9.894.300,00

2.958.700,00

1.000,00

12.852.000,00

12.853.000,00

2.958.700,00

1.000,00

12.852.000,00

01

424

419/А

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

07

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

512

14.281.000,00

14.281.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња трим стазе са јавним
осветљењем у Лејама

14.281.000,00

1.000,00

14.280.000,00
14.281.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

14.280.000,00

1.700.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња на спортским теренима у Лејама прва фаза

1.700.000,00
1.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.700.000,00
1.700.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.700.000,00

5.280.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња тротоара око
спортске хале у Инђији

5.280.000,00

5.280.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.280.000,00

5.280.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

5.280.000,00

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Уређење градског базена

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова за
хидромасажни базен и плато

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

13.101.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

419

512

418

511

511

511

511

511

417

01

01

01

01

01

416

415

414

413

412

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције стадиона
Хајдук у Бешки

13.101.000,00

Службени лист општине Инђија

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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Програмска активност 0009 (ПА 0009)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Донације од међународних организација

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Машине и опрема
Приходи из буџета

512

424/В

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

01

424

ПРОЈЕКАТ - СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ PARAINSPIRED

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

06

423

424/Б

512

424

424/A

511

01

424

423

800.000,00

103.707.668,02

103.707.668,02

100.000,00
2.900.000,00

100.000,00
2.900.000,00

150.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

1.800.000,00

1.050.000,00

19.900.000,00

150.000,00

1.800.000,00

1.050.000,00

19.900.000,00

3.500.000,00
19.900.000,00

3.500.000,00

15.600.000,00
19.900.000,00

15.600.000,00

800.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ -Израда пројектне документације,
изградња и опремање објекта Академије спорта у Лејама

2.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.000.000,00
2.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

4.000.000,00

07

2.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

3.800.000,00

ПРОЈЕКАТ - Спортски терен у Бешки

2.000.000,00

3.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.800.000,00

2.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

3.800.000,00

07

1.800.000,00

3.800.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

ПРОЈЕКАТ - Санација отвореног школског терена у ОШ "Бранко
Радичевић" у Марадику

133.000.000,00

133.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.000.000,00
130.000.000,00

130.000.000,00

3.000.000,00

400.000,00
132.600.000,00

Трансфери од других нивоа власти

422/А

422/А1

422

400.000,00
132.600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

421

01

424

420/А

ПРОЈЕКАТ - Завршетак изградње спортске хале у Инђији - ПАРТЕРНО
УРЕЂЕЊЕ

Службени лист општине Инђија

0602

1301

1301

1301

1301

1301

Број 15, страна број 964
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160

160

431

430

429

428

427

426

425

01

01

01

01

01

01

01

511

511

511

511

472

499

499

33.555.952,40
33.555.952,40

33.555.952,40
33.555.952,40

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010

22.000.000,00
22.000.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

180.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за реконструкцију Ловачког
дома у Љукову

180.000,00
180.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

180.000,00
180.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

180.000,00

4.740.000,00

4.740.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за гасификацију објекта Дома
културе у Новим Карловцима

4.740.000,00

4.740.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

4.740.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.740.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

ПРОЈЕКАТ - Текуће одржавње фасаде и просторија амбуланте у Новим
Карловцима

2.940.000,00

2.940.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Санација крова на објекту Дома културе у Новим Карловцима

Приходи из буџета

22.000.000,00

22.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОЈЕКАТ - Л А П - за унапређење образовања, запошљавања, здравља и
становања Рома у општини Инђија 2016-2020. година

Приходи из буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

Стална резерва

Стална буџетска резерва

Програмска активност 0010 (ПА 0010)

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Приходи из буџета

33.555.952,40

33.555.952,40

Текућа резерва

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Службени лист општине Инђија

0602

0602

0602

0602

0602

0602-0010

0602-0009
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1

0501

414
415
421
422
423
424
425
426
441
444
465
482
483
511
512

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

01

511

512

450

451

511

449

01

412

433

01

411

432

4.000.000,00

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

УКУПНО за главу 1

114.476.304,00

38.191.715,62

114.476.304,00

38.191.715,62

1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
Приходи из буџета

1.500.000,00

1.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ

4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.000.000,00

2.000.000,00
4.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

32.691.715,62

32.691.715,62

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002
ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ

32.691.715,62

2.159.000,00

160.000,00

93.000,00

333.000,00

465.150,00

40.000,00

20.000,00

2.005.000,00

8.232.233,00

765.500,00

8.303.200,00

444.000,00

4.218.740,00

144.400,00

686.200,00

677.000,00

3.945.292,62

32.691.715,62

2.159.000,00

160.000,00

93.000,00

333.000,00

465.150,00

40.000,00

20.000,00

2.005.000,00

8.232.233,00

765.500,00

8.303.200,00

444.000,00

4.218.740,00

144.400,00

686.200,00

677.000,00

3.945.292,62

300.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Функционисање месних заједница

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

300.000,00

Службени лист општине Инђија

620

620

160

0602-0002

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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620

920

640

458

457

456

3.059.200,00

3.059.200,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

61.184,00
2.998.016,00

2.998.016,00

3.059.200,00

Трансфери од осталих нивоа власти

61.184,00

07

Зграде и грађевински објекти

3.059.200,00

2.040.000,00

ПРОЈЕКАТ - Санација јавног осветљења у насељеном месту Јарковци у
општини Инђија

2.040.000,00
2.040.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.040.000,00
2.040.000,00

2.040.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

511

511

62.000,00
108.000,00

108.000,00

46.000,00

108.000,00
62.000,00

46.000,00

108.000,00

01

01

ПРОЈЕКАТ - Изградња продужетака мреже јавне расвете у улицама на
територији општине Инђија

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од осталих нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ "Елаборат енергетске ефикасности зграде Центра за социјални
рад "Дунав" у Инђији
Приходи из буџета

511

600.000,00

Развој заједнице

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

73.900.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

73.900.000,00

2.500.000,00
73.900.000,00

73.900.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
2.500.000,00

70.400.000,00

70.400.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

ПРОЈЕКАТ "Израда пројектне документације за санацију и извођење
радова инвестиционог одржавања и унапређења енергетске ефикасности
и противпожарне заштите на објекту техничке школе и гимназије у Инђији"

Средње образовање

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0501-0001

Остале некретнине и опрема

Специјализоване услуге

Стални трошкови

УЛИЧНА РАСВЕТА

01

01

463

513

454

455

424

453

01

421

452

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Службени лист општине Инђија

0501

0501

0501

0501

0501-0001

Број 15, страна број 967
Петак 14. јун 2019.

0501

465

464

463

462

461/A

461

460

459

01

01

01

01

01

01

511

511

511

511

511

511

Трансфери од осталих нивоа власти

07

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

3.550.000,00

ПРОЈЕКАТ - Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Н.
Сланкамена до Сурдука

3.550.000,00
3.550.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.550.000,00
3.550.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

3.550.000,00

4.284.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне трафо станице (СТС) Новосадска

4.284.000,00
4.284.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.284.000,00
4.284.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

4.284.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне трафо станице (СТС) Каменова улица

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за осветљење пешачких
прелаза у зони школа

1.000.000,00
1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у парку Данице Јовановић у Бешки

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

500.000,00

500.000,00

9.572.968,00
23.435.104,00

23.435.104,00

13.862.136,00

23.435.104,00

9.572.968,00

13.862.136,00

23.435.104,00

849.999,66
1.000.000,00

1.000.000,00

150.000,34

1.000.000,00

849.999,66

150.000,34

1.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Бешка

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња јавне расвете дуж саобраћајнице С2 и С3 (део) Локација 15

01

511

Трансфери од осталих нивоа власти

07
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Инђија - Локација 15

Службени лист општине Инђија

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

Број 15, страна број 968
Петак 14. јун 2019.

Број: 400-27/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

0,00
26.698.050,00

5.895.500.000,00

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Инђија".

Члан 7.

Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 6.

УКУПНО ПО ИЗВОРИМА

ИЗВОР 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности

ИЗВОР 10 - Примања од домаћих задуживања

1.500.000,00

4.950.000,00

0,00

ИЗВОР 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

500.000,00

0,00
588.126.351,10

11.200.000,00

709.144.052,72

ИЗВОР 07 - Трансфери од других нивоа власти

5.922.198.050,00

1.500.000,00

588.126.351,10

4.950.000,00

500.000,00

720.344.052,72

42.767.000,00

8.548.050,00

0,00

4.555.462.596,18

0,00
8.548.050,00

42.767.000,00

4.555.462.596,18

5.922.198.050,00

5.895.500.000,00

26.698.050,00

500.000,00

500.000,00

ИЗВОР 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица

ИЗВОР 06 - Донације од међународних организација

ИЗВОР 04 - Сопствени приходи буџетских корисника

ИЗВОР 01 - Приходи из буџета

Распоред трошења средстава по изворима финасирања дат је у следећој табели:

УКУПНО РАСХОДИ

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Број 15, страна број 969
Службени лист општине Инђија
Петак 14. јун 2019.

1102

1101

1

Програм

Пружање комуналних услуга од
значаја за остварење животних
потреба физичких и правних лица

Повећање покривености територије
планском и урбанистичком
документацијом
Планско управљање стамбеном
подрком

Планирање, уређење и коришћење
простора у локалној заједници

4

Циљ

Зоохигијена

1102-0004

Динамика уређења јавних зелених
површина

Број м2 територије покривен услугом
зоохигијене у односу на укупан број м2
територије

Адекватан квалитет пружених услуга
уређења и одржавања јавних зелених
површина
Повећање покривености територије
комуналним делатностима одржавања
јавних зелених површина, одржавање
чистоће на јавним површинама јавне
намене и зоохигијене

укупан број интервенција по поднетим
иницијативама грађана за замену
светиљки кад престану да раде

Број корисника стамбене подршке

Усвојен просторни план града/општине

5
Проценат покривености територије
урбанистичком планском
документацијом

Индикатор

6.200.000

10.000.000

134.000.000

25.527.456

635.145.185

3.800.000

30.001.000

18.948.000

52.749.000

6

Средства из буџета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходи из
додатних
прихода
корисника
7

6.200.000

10.000.000

134.000.000

25.527.456

635.145.185

3.800.000

30.000.000

18.948.000

52.749.000

8

Укупна средства

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у
Марадику

Одржавање јавних зелених
површина

Управљање/одржавање јавним Адекватно управбљање јавним
осветљењем
осветљењем

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1102-0002

1102-0001

Стамбена подршка

1101-0004

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
и техничке документације и
рушење станова у бр. 6, 8 и 10
у Железничкој улици у Инђији

Просторно и урбанистичко
планирање

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3

Назив

1101-0001

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат
2

РАСХОДИ ИСКАЗАНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ- ПОСЕБАН ДЕО ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

Број 15, страна број 970
Петак 14. јун 2019.

6.200.000

600.000

600.000

600.000

600.000

20.000.000

1.500.000

4.000.000

20.000.000

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у
Чортановцима

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка Проте Радослава
Марковића

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка са леве стране
Новосадске улице у смеру ка
Новом Саду

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка са десне стране
Новосадске улице у смеру ка
Новом Саду

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка код железничке станице

ПРОЈЕКАТ Извођење радова
на реконструкцији уређења
паркова по пројектној
документацији

ПРОЈЕКАТ - ЧИПОВАЊЕ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И
МАЧАКА

ПРОЈЕКАТ - НАБАВКА
ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПРОЈЕКАТ - Постројење за
припрему воде

20.000.000

4.000.000

1.500.000

20.000.000

600.000

600.000

600.000

600.000

6.200.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 971
Петак 14. јун 2019.

3.475.000

2.380.000

748.000

2.460.000

500.000

ПРОЈЕКАТ- Извођење радова
на продужетку водоводне
мреже у улици Змај Јовина у
ИНђији

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова
на продужетку водоводне
мреже у улици Мике Антића у
Бешки

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и извођење
радова на уређењу објекта
месне заједнице и полиције у
Бешки

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације на уређењу
просторија месне заједнице
Стари Сланкамен

28.303.722

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и
канализација" Изградња
сабирног цевовода, батерија
бунара Б-23, Б-24, Б-25 и
полагање напојног вода за све
три батерије на катастарским
парцелама број 7510/16,
7510/20,7510/24 и 7710/14 К.О .
Инђија-Фаза IV/сабирни
цевовод, напојни вод и бушење
и опремање бунара Б/25д и
Б/25п/

ПРОЈЕКАТ - Изградња
водовода дуж саобраћајнице
С1 у радној зони Локација 15
КО Инђија у дужини 600 м

25.389.007

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и
канализација" Повезани
цевовод Инђија - Бешка - Фаза
I (од фабрике Грундфос до
шахта Ш6 код ЦС Бешка -Југ)

500.000

2.460.000

748.000

2.380.000

3.475.000

28.303.722

25.389.007

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 972
Петак 14. јун 2019.

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
фекалне канализације у
насељима општине Инђија
(Бешка трећа фаза, Нови
Карловци, Нови Сланкамен и
Стари Сланкамен)

5.000.000

240.800.000

4.500.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације реконструкције
градске пијаце у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
градске пијаце у Инђији

1.950.000

22.260.000

ПРОЈЕКАТ - Учешће у
изградњи продужетака НН
мреже у Калакачи Бешка

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова
на опремању индустријске зоне
Бешка (пут, вода и фекална
канализација)

100.000

1.000.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације изградње
фекалне канализације
(Крчедин, Марадик, Нови
Карловци, Нови Сланкамен и
Стари Сланкамен)

ПРОЈЕКАТ - Изградња
колектора фекалне
канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

11.550.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња кућних
прикључака фекалне
канализације Бешка

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000.000

240.800.000

4.500.000

1.950.000

22.260.000

100.000

1.000.000

11.550.000

Број 15, страна број 973
Службени лист општине Инђија
Петак 14. јун 2019.

22.800.000

1.200.000

500.000

600.000

5.060.000

15.962.000

8.540.000

240.000

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова
на опремању индустријске зоне
Локација 15 - друга фаза (пут,
вода и фекална канализација
дуж саобраћајнице С-2) - фаза
изградње фекалне
канализације дуж десног крака
саобраћајнице С2 од шахта Ф319 до шахта Ф2-27

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор
над изградњом водоводне
мреже и фекалне канализације
дуж саобраћајнице С2

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор
над изградњом колектора
фекалне канализације за
потребе индустријске зоне
Бешка

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за уређење
комплекса пијаце у Бешки

ПРОЈЕКАТ - Набавка камиона
кипера и камиона смећара

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила ПАУК

ПРОЈЕКАТ - Изградња
фекалне канализације дуж
саобраћајнице С1 у радној
зони Локација 15 КО Инђија у
дужини 600 м

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за уградњу
инсталација и опреме у ЦС
фекалне канализације у С3
Локација 15 КО Инђија

240.000

8.540.000

15.962.000

5.060.000

600.000

500.000

1.200.000

22.800.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 974
Петак 14. јун 2019.

1501

3.000.000

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА
РАД ИНКУБАТОРА ЗА
ИНОВАТИВНЕ START-UP
КОМПАНИЈЕ

0

0

0

500.000

8.000.000

0

0

12.500.000

5.000.000

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

8.000.000

500.000

12.500.000

5.000.000

13.370.000

600.000

10.230.000

65.000

11.461.603

25.365.000

138.738.431

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

ПРОЈЕКАТ - Промоција
општине Инђија
ПРОЈЕКАТ - Дунавско село
"Риверленд"

ПРОЈЕКАТ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА
КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ

13.370.000

600.000

ПРОЈЕКАТ - Израда
геомеханичког елабората
земљишта на локацији 15 у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

10.230.000

65.000

11.461.603

25.365.000

138.738.431

ПРОЈЕКАТ - КОНКУРС ЗА
ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТ - Центар за
заштиту потрошача образовни потрошач Инђија суфинасирање пројеката

Подршка економском развоју и Подстицаји општине за развој
промоцији предузетништва
предузетништва

1501-0003

Број новооснованих предузећа на
територији општине уз учешће
подстицаја локалне самоуправе у
односу на укупан број новооснованих
предузетничких радњи

Унапређење административних
Број унапређених процедура ради
процедура и развој адекватних сервиса
лакшег пословања привреде на
и услуга за пружање подршке постојећој
локалном нивоу
привреди

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

1501-0001

Број становника који су запослени на
новим радним местима а налазили су
се на евиденцији НСЗ

Повећање запослености на
територији општине

Програм 3. Локални
економски развој

Број 15, страна број 975
Петак 14. јун 2019.

Проценат повећања укупног броја
гостију
Проценат реализације програма развоја
Повећање квалитета туристичке понуде
туризма општине у односу на годишњи
и услуге
план

Промоција туристичке понуде

1502-0002

Коришћење пољопривредних
површина у односу на укупне
пољопривредне површине

Адекватна промоција туристичке понуде Број дистрибуираног промотивног
општине на циљаним тржиштима
материјала

Програм 5. Пољопривреда и Раст производње и стабилност
рурални развој
дохотка произвођача

ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ
НАСЕЉА

Управљање развојем туризма

1502-0001

249.474.825

5.550.000

8.770.000

6.798.300

21.118.300

2.500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда 3Д модела
рекламних плаката и брошура
за потребе инвестиција
предвиђених програмом
Повећање прихода од туризма

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка
канцеларијске опреме за
зграду суда у Инђији

Програм 4. Развој туризма

6.150.000,00

ПРОЈЕКАТ - Инвестициони
радови на текућем одржавању
зграде суда у Инђији молерско фарбарски, електро
и подополагачки радови

0

0

275.000

7.000

282.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

249.474.825

5.550.000

9.045.000

6.805.300

21.400.300

2.500.000,00

4.000.000,00

6.150.000,00

6.092.828,00

3.000,00

29.901.000

Службени лист општине Инђија

0101

1502

6.092.828,00

3.000,00

29.901.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција зграде суда у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња
царинског складишта

ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКТИ

Број 15, страна број 976
Петак 14. јун 2019.

38.700.000

97.273.114

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документацијесистема за
наводњавање у Општини
Инђија (6000 ха) подсистеми
(Нови Сланкамен 2300 ха и
Стари Сланкамен 3700 ха)

Програм 6. Заштита животне
Унапређење заштите природе
средине

Проценат територије под заштитом III
категорије

4.200.000

ПРОЈЕКАТ - Узорковање
земљишта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97.273.114

38.700.000

600.000

4.200.000

6.000.000

13.332.000

54.650.000

66.500.000

42.742.825

22.750.000

Службени лист општине Инђија

0401

6.000.000

ПРОЈЕКАТ - Услуге премера и
идентификације катастарских
парцела пољопривредног
земљишта у државној својини

600.000

13.332.000

ПРОЈЕКАТ - Организовање
пољочуварске службе

ПРОЈЕКАТ - Припремни
радови на привођењу
земљишта намени,
Индустријска зона, локација 3 у
Бешки (култивисање локације и
уклањање парлога, геодетско
обележавање и увођење у
посед)

54.650.000

ПРОЈЕКАТ - Уређење
пољопривредне
инфраструктуре-атарски
путеви

42.742.825

Број регистрованих пољопривредних
газдинстава који су корисници мера
руралног развоја у односу на укупан
број пољопривредних газдинстава

66.500.000

Унапређење руралног развоја

Мере подршке руралном
развоју

0101-0002

22.750.000

Број учесника едукација

ПРОЈЕКАТ - Уређење
каналске мреже у функцији
одводњавања на подручју
општине Инђија

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

0101-0001

Број 15, страна број 977
Петак 14. јун 2019.

500.000

600.000

600.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације атмосферске
канализације у улици
Занатлијска трећи део у Инђији

ПРОЈЕКАТ -Израда пројектне
документације атмосферске
канализације у улици Михаила
Пупина у Инђији

22.729.840

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног
решења атмосферске
канализације насеља Инђија слив 3

ПРОЈЕКАТ - Изградња
атмосферске канализације у
Војвођанској и улици Соње
Маринковић

2.000.000

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног
решења одвођења
атмосферских вода насељених
места Инђија

8.707.750

1.000.000

Број спроведених мерења количина
комуналног отпада у складу са Законом
о управљању отпадом

Спровођење редовних мерења на
територији општине и испуњење
обавеза у складу са законима

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова
на изградњи атмосферске
канализације у улицама Иве
Андрића и Расадничка у Бешки

Управљање комуналним
отпадом

0401-0005

8.484.240

42.000.000

5.760.000

Управљање отпадним водама

0401-0004

Проценат територије под заштитом III
категорије
Број интервенција на канализационој
мрежи

Унапређење заштите природних
вредности
Адекватан квалитет пружених услуга
одвођења отпадних вода

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ,
ЗАТВАРАЊА И
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ
ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ
ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ СМЕТЛИШТА У ИНЂИЈИ

Заштита природе

0401-0003

600.000

600.000

500.000

22.729.840

2.000.000

1.000.000

5.760.000

8.707.750

8.484.240

42.000.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 978
Петак 14. јун 2019.

0701

Опремање и одржавање саобраћајне
сигнализације на путевима и улицама
Адекватан квалитет пружених услуга
јавног превоза

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

Јавни градски и приградски
превоз путника

0701-0002

0701-0004

4.700.000

6.120.000

79.920.000

2.820.000

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
У ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција Трга Слободе у
центру Инђије (фонтана)

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе до Лесног
профила

18.000.000

6.000.000

144.000.000

227.642.984

1.750.015.236

3.500.000

Просечна старост возила јавног
превоза

Дужина хоризонталне саобраћајне
сигнализације ( у км)

Број повређених људи

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
НА РАСКРСНИЦИ

ПРОЈЕКАТ - Набавка
ватрогасног возила

ПРОЈЕКАТ - Набавка
булдожера за потребе ЈП
Ингрин

Повећање безбедности учесника у
саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода

3.000.000

ПРОЈЕКАТ - Израда
претходне студије
оправданости за
пречишћавање отпадних вода
у индустријској зони у Инђији

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

1.891.284

ПРОЈЕКАТ - АКТИВНОСТ
УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ
ДЕПОНИЈА С
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

0

2.820.000

79.920.000

6.120.000

4.700.000

3.500.000

18.000.000

6.000.000

144.000.000

227.642.984

1.750.015.236

3.000.000

1.891.284

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 979
Петак 14. јун 2019.

5.000.000

4.000.000

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
пута Л18 Нови Сланкамен Сурдук

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана
техничке регулације саобраћаја
за насељена места општине
Инђија

500.000

4.380.000

ПРОЈЕКАТ - Извођење
радова државног пута II реда 126 - лево скретање за
Гумапласт

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације упарених
аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног
пута у улици Цара Душана у
Марадику

1.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА126 у Инђији - од Гумапласта
до Оутлета

600.000

10.200.000

ПРОЈЕКАТ - Израда и монтажа
надстрешница за аутобуска
стајалишта на територији
општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана
превентивних мера о
повременим и привременим
градилиштима

3.591.607

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
упарених аутобуских
стајалишта у Инђији, у улици
Цара Душана

500.000

600.000

4.000.000

5.000.000

4.380.000

1.000

10.200.000

3.591.607

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 980
Петак 14. јун 2019.

360.000

16.150.000

20.940.000

4.200.000

15.500.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације саобраћајница у
индустријској зони Бешка

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и уређење ужег
дела центра насеља Крчедин

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације, изградња и
реконструкција тротоара у
насељу Нови Карловци

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за
реконструкцију раскрснице
улица Лукачева (ДП другог
реда), Главне и Челенске у
насељу Нови Карловци

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција пута од Виле
"Станковић" у Чортановцима
до Дунава

56.838.924

600.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
кружног тока у Новом
Сланкамену - раскрсница
улица Цара Душана,
Фрушкогорска и Дунавска

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација
улице Краља Петра првог у
Бешки

500.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
кружног тока у центру Бешке

15.500.000

4.200.000

20.940.000

16.150.000

360.000

56.838.924

600.000

500.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 981
Петак 14. јун 2019.

31.557.365

2.060.000

3.480.000

600.000

1.000.000

500.000

500.000

ПРОЈЕКАТ - Реконструкцију
слободног профила у
постојећој регулацији дела
улице Цара Душана у насељу
Нови Сланкамен, деоница
раскрснице са улицом Вука
Караџића до раскрснице са
улицом Светосавском

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе у улици Цара
Душана у Новом Сланкамену лева страна из правца Инђије

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
аутобуских стајалишта у улици
Цара Душана у Крчедину

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације проширења
коловоза у улици Соње
Маринковић у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације проширења
коловоза у улици
Фрушкогорска у Новом
Сланкамену

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације марине у
Старом Сланкамену

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
пешачких семафора на
државном путу II А - 100 кроз
насељено место Инђија

500.000

500.000

1.000.000

600.000

3.480.000

2.060.000

31.557.365

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 982
Петак 14. јун 2019.

1.000

55.201.000

500.000

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација
коловоза улице 1. Новембра у
Љукову

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
паркинга у улици Краља Петра

100.000

ПРОЈЕКАТ- Стручни надзор
над изградњом сервисне
саобраћајнице у
североисточној радној зони
деоница од "Монуса" до
"Гумапласта"

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе у улици 1.
Новембра до Н. Тесле у
Љукову

500.000

ПРОЈЕКАТ - Набавка опреме
за посебна паркиралишта

7.603.000

1.000.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
пешачко бициклистичке стазе
од Инђије до Јарковаца дуж
пута Л-22 са јавном расветом

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе у целој дужини у
улици Н. Тесле у Љукову

500.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројеката
техничке регулације
саобраћаја за време извођења
радова

500.000

55.201.000

1.000

7.603.000

100.000

500.000

1.000.000

500.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 983
Петак 14. јун 2019.

1.050.000

600.000

5.000.000

5.700.000

4.000.000

804.000

36.100.000

6.908.095

ПРОЈЕКАТ - Изградња
паркинга у улици Краља Петра

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
паркинга у Блоку 44 у Инђији Ламела

ПРОЈЕКАТ - Изградња
паркинга у Блоку 44 у Инђији Ламела

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи
саобраћајнице са пратећом
инфраструктуром и јавном
расветом у Улици Нова 2
Инђија - прва фаза

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајнице у Улици Нова 3 Блок 44 у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајног прикључка Улице
Нове 3 на државни пут другог
реда бр. 100 у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Појачано
одржавање коловоза ДП другог
реда рег. пут број Р-109 од км
10+662,15 до км 10+861,64 са
кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

ПРОЈЕКАТ- Израда пројектне
документације и изградња
пешачке стазе од градског
базена до "Бразде" у Инђији

6.908.095

36.100.000

804.000

4.000.000

5.700.000

5.000.000

600.000

1.050.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0
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6.000.000

500.000

154.830.135

ПРОЈЕКАТ - Набавка вибро
плоча са алатом

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
пута на деоници Банстол Хотел Норцев

1.001.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња пута
Нови Карловци -Крчедин

ПРОЈЕКАТ - Теренска и
лабораторијска испитивања
код изградње и асфалтирања
путева

31.585.465

ПРОЈЕКАТ - Појачано
одржавање (рехабилитација)
Голубиначке улице у Инђији

40.200.000

551.750.301

ПРОЈЕКАТ - Асфалтирање
улица по насељеним местима
општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Уређење путева у
викенд насељима цементном
стабилизацијом

35.700.000

ПРОЈЕКАТ - Санација,
поправка и извођење радова
на пешачким стазама тротоарима по насељеним
местима општине Инђија

154.830.135

500.000

6.000.000

40.200.000

1.001.000

31.585.465

551.750.301

35.700.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0
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56.907.775

1.800.000

3.906.584

4.484.000

600.000

500.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж
саобраћајнице С3

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор
над изградњом саобраћајнице
С2 и фекалне канализације
дуж саобраћајнице С3

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајнице С1 и С2 (II
фаза) у радној зони бр. 15 у
Инђији са хидротехничком
инфраструктуром - Пројекат
водоводне мреже (II фаза С2)

ПРОЈЕКАТ - Изградња ВН
кабла у радној зони Локација
15 у коридору саобраћајнице
С3 у дужини од 1300 м (до
раскрснице С2 и С3 ) у
Инђији са хидротехничком
инфраструктуром - Пројекат
водоводне мреже (II фаза С2)

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за изградњу
пешачке стазе од улице
Каменова до Монуса са леве
стране до А 126

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
пешачких семафора на
државном путу II А-100 кроз
насељено место Инђија

0

0

0

0

0

0

500.000

600.000

4.484.000

3.906.584

1.800.000

56.907.775

Број 15, страна број 986
Службени лист општине Инђија
Петак 14. јун 2019.

2.000.000

100.000

4.000.000

1.800.000

ПРОЈЕКАТ - Измештање
постојеће КТЦ "Дом културе у
центру Бешка"

ПРОЈЕКАТ- Реконструкција
СТС Дунавска у Бешки

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС
Каменова у Инђији

300.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи кабловског
вода 20KV са постојећег "20KV
Бешка - Крчедин" далековода у
дужини од цца. 500 м као и
изградњу МБТС 20/0,4 KV у
радној зони Бешка Локација 3

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
/замена постојеће СТС
"Крчевина"

16.200.000

600.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи двоструког
кабловског вода у индустијској
зони на Локацији 15 од МБТС
Индофуд до планиране МБТС
2х630 КVA у дужини 2х1,1 км у
зони раскрснице саобраћајница
С1 и С3 и изградњу планиране
трафо станице

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за
реконструкцију раскрснице
улица Лукачева (ДП другог
реда), Главне и Челенске у
насељу Нови Карловци

0

1.800.000

4.000.000

100.000

2.000.000

300.000

16.200.000

600.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0
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1.500.000

1.800.000

180.000

1.500.000

4.040.000

1.700.000

500.000

1.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС
Новосадска у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња
прикључног вода 20KV
Новосадска 100 м у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН
мреже Новосадска улица у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи јавног
осветљења на месном
стадиону у Крчедину

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације и извођење
радова на изградњи
продужетака јавне расвете у
улици Сремска кратка у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
јавне расвете у радној зони
Бешка локација 3

ПРОЈЕКАТ Учешће у изградњи
средњенапонског далековода
од Новог Сланкамена до
Сурдука

900.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН
мреже Каменова улица у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња
прикључног вода 20КV
Каменова улица 500 м у Инђији

1.000

500.000

1.700.000

4.040.000

1.500.000

180.000

1.800.000

1.500.000

900.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2001-0001

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем

191.375.000

300.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за доградњу
вртића у Новом Сланкамену
Обухават деце основним
образовањем ( разложено према
полу)

10.940.000,00

ПРОЈЕКАТ - Инвестициони
радови на текућем одржавању,
на објекту предшколске
установе у Бешки

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

2.500.000

ПРОЈЕКАТ - Школица живота заједно за детињство - Вртић
Љуково

Програм 9. Основно
образовање и васпитање

7.200.000

ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића
на објекту Невен у Инђији

276.783.100

Број објеката у којима су извршена
инвестициона улагања на годишњем
нивоу , у односу на укупан број објеката
ПУ

132.800.000

430.523.100

Проценат уписане деце у односу на
број укупно пријављење деце

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
новог објекта за предшколску
установу - прва фаза

Функционисање и остваривање
Унапређења квалитета предшколског
предшколског васпитања и
образовања и васпитања
образовања

Програм 8. Предшколско
васпитање

19.300.000

ПРОЈЕКАТ - ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ

0

0,00

0,00

0

0

0

10.500.000

10.500.000

0

0

191.375.000

300.000,00

10.940.000,00

2.500.000

7.200.000

132.800.000

287.283.100

441.023.100

19.300.000

2.500.000

Службени лист општине Инђија

2002

2001

2.500.000

ПРОЈЕКАТ - Пројектовање и
изградња јавне расвете на
локацији Чарнок у Старом
Сланкамену

Број 15, страна број 989
Петак 14. јун 2019.

0901

2003

Број учесника који похађају
вананаставне активности у односу на
укупан број учесника

56.300.000

Социјално деловање - олакшавање
људске патње пружањем неопходне
Подршка реализацији програма ургентне помоћи лицима у невољи ,
Број волонтера Црвеног крста
Црвеног крста
развијањем солидарности међу људима
, организовањем различитих облика
помоћи

Подршка деци и породици са
децом

0901-0005

0901-0006

1.000.000

4.000.000

ПРОЈЕКАТ - Домски смештај
ученика и студената

ПРОЈЕКАТ - БЕСПЛАТНЕ
УЖИНЕ

500.000

16.370.000

Број корисника услуга

Просечан број дана по кориснику услуге

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ

Унапређење услуга социјалне заштите
за децу и породицу

11.650.000

Обезбеђење услуге смештаја

Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја

111.755.000

0901-0002

Број корисника једнократне новчане
помоћи у односу на укупан број грађана

Унапређење заштите сиромашних

Једнократне помоћи и други
облици помоћи

222.710.000

4.883.651

60.120.000

65.003.651

701.000

190.674.000

0901-0001

Проценат корисника локалних
социјалних услуга у односу на укупан
број корисника социјалне и дечје
заштите

Број деце која су обухваћена
Повећање обухвата средњешколског
средњим образоваењем ( разложено
образовања
по полу)
Број талентоване деце подржане од
Унапређење квалитета образовања у
стране општине у односу на укупан број
средњим школама
деце у школама

Унапређење квалитета образовања и
васпитања у основним школама

Повећање доступности и права
социјалне заштите

ПРОЈЕКАТ - ТШ Михајло
Пупин Инђија - Инвестиционо
одржавање фискултурне сале

функционисање средњих
школа

Програм 10. Средње
образовање и васпитање

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
објекта ОШ Душан Јерковић
(дворац Пеачевић)

Функционисање основних
школа

Програм 11. Социјална и
дечја заштита

2003-0001

2002-0001

0

4.000.000

1.000.000

16.370.000

56.300.000

11.650.000

500.000

111.755.000

222.710.000

4.883.651

60.120.000

65.003.651

701.000

190.674.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1801

Проценат реализованих у односу на
број планираних посебних програма и
пројеката из области јавног здравља

Спровођење активности из
области друштвене бриге за
јавно здравље

1801-0003

30.000.000

58.961.000

4.700.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција амбуланте у
Бешки

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и извођење
радова на реконструкцији
објекта здравствене станице у
Новом Сланкамену

300.000

139.000.000

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила за
Дом здравља

Стварање услова за очување и
унапређење здравља становништва

Број обраћања саветнику за заштите
права пацијената

Функционисање установа
Унапређење доступности , квалитета и
примарне здравствене заштите ефикасности ПЗЗ

1801-0001

232.961.000

1.000

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ
Покривеност становништва
примарном здравственом заштитом

6.274.000

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ ИНО ПРОЈЕКАТ

Унапређење здравља становништва

10.360.000

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Програм 12. Здравствена
заштита

4.500.000

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

4.700.000

58.961.000

30.000.000

300.000

139.000.000

232.961.000

1.000

6.274.000

10.360.000

4.500.000

Службени лист општине Инђија
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0
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0

0
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1201-0004

Програм 14. Развој спорта и
омладине

ПРОЈЕКАТ - Општинске
културне манифестације

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
СКУЛПТУРЕ НА ТРГУ
СЛОБОДЕ

Број чланова спортских организација
и удружења

7.800.000

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА 2

671.249.480

23.274.000

2.500.000

500.000

2.001.000

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА

ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКТА ЗА СНИМАЊЕ
ДУГОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА
"СВЕТОЗАРЈЕ СРПСКО"

4.000.000

28.000.000

ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У
КУЛТУРИ

Обезбеђење услова за бављење
спортом свих грађана и грађанки
општине

Повећана понуда квалитетних медијских
Број различитих тематских типова
садржаја из области друштвеног живота
програма за боље информисање
локалне заједнице

Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области
јавног информисања

1201-0003

16.000.000

Унапређење презентације културног
наслеђа

Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа

Број реализованих програма који
промовишу локално културно
историјског наслеђа у односу на број
планираних програма

Унапређење разноврсности културне
понуде

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

1201-0002

57.154.600

34.330.000

Број запослених у установама културе у
односу на укупан број запсолених у ЈЛС

Обезбеђење редовног функционисања
установа културе

Функционисање локалних
установа културе

1201-0001

175.559.600

Број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране општине

Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су
одржани

Програм 13. Развој културе и
Подстицање развоја културе
информисања

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.920.000

10.996.050

15.916.050

671.249.480

23.274.000

2.500.000

500.000

7.800.000

2.001.000

4.000.000

28.000.000

16.000.000

39.250.000

68.150.650

191.475.650

Службени лист општине Инђија
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1201
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1301-0005

1301-0004

1301-0001
196.078.400

Степен искоришћености капацитета
установа

600.000

2.000.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације реконструкције
стадиона Хајдук у Бешки

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и извођење
радова за хидромасажни базен
и плато

13.101.000

30.001.000

ПРОЈЕКАТ - Припрема, допуна
документације и исходовање
документације за завршетак
радова на спортској хали у
Инђији до добијања употребне
дозволе и извођење радова

ПРОЈЕКАТ - Изградња
спортске хале у Бешки прва
фаза

13.000.000

ПРОЈЕКАТ - Прибављање
монтажно-демонтажног
спортског објекта

600.000

5.500.000

ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа
клизалишта

ПРОЈЕКАТ - Израда плана
детаљне регулације дела
блока 9 у насељу Бешка
намењеном за спортско
рекреативне садржаје и
изградњу спортске сале

3.000.000

705.750

125.000.000

Број програма омасовљења женског
спорта

ПРОЈЕКАТ - СОЦИЈАЛНА
ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ
ПАРАСПОРТ - PARAINSPIRED

Спровођење омладинске
политике

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и Унапређење рекреативног спорта
савезима
Функционисање локалних
Обезбеђивање услова за рад установа
спортских установа
из области спорта

2.000.000

600.000

13.101.000

600.000

30.001.000

13.000.000

5.500.000

3.000.000

705.750

196.078.400

125.000.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 993
Петак 14. јун 2019.

0602-0001

Функционисање управе

Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

Број решених предмета по запосленом

Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу са Суфицит или дефицит локалног
надлежностима и пословима локалне буџета
самоуправе

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе

537.546.671

753.174.075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537.546.671

753.174.075

19.900.000

4.000.000

3.800.000

133.000.000

86.849.330

12.853.000

14.281.000

1.700.000

5.280.000

Службени лист општине Инђија

0602

19.900.000

133.000.000

ПРОЈЕКАТ - Завршетак
изградње спортске хале у
Инђији - ПАРТЕРНО
УРЕЂЕЊЕ

ПРОЈЕКАТ - ИНВЕСТИЦИЈЕ У
СПОРТУ -Израда пројектне
документације, изградња и
опремање објекта Академије

86.849.330

ПРОЈЕКАТ - Изградња
спортске сале у Инђији - IV
фаза

4.000.000

12.853.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и
изградња трим стазе са јавним
осветљењем у Лејама

ПРОЈЕКАТ - Спортски терен у
Бешки

14.281.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и
изградња на спортским
теренима у Лејама - прва фаза

3.800.000

1.700.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и изградња
тротоара око спортске хале у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Санација
отвореног школског терена у
ОШ "Бранко Радичевић" у
Марадику

5.280.000

ПРОЈЕКАТ - Уређење градског
базена

Број 15, страна број 994
Петак 14. јун 2019.

33.555.952
1.800.000
6.550.000

7.800.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција крова и фасаде
на објекту МЗ Нови Сланкамен

6.000.000

1.500.000
2.400.000
6.000.000

ПРОЈЕКАТ - ПОКЛОНИ ЗА
ВУКОВЦЕ

ПРОЈЕКАТ- ПОКЛОНИ ЗА
ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И
СПОРТИСТЕ

ПРОЈЕКАТ - СТИПЕНДИЈЕ ЗА
СПОРТИСТЕ

ПРОЈЕКАТ - Набавка паник
тастера

20.500.000

10.000.000

ПРОЈЕКАТ - Бесповратно
суфинансирање активности на
уређењу фасада зграда

ПРОЈЕКАТ - ПОБОЉШАЊЕ
СТАНДАРДА СТУДЕНАТА

25.300.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације, адаптација и
реконструкција "Виле Љубица"
у Сутомору

2.380.000

0602-0009
0602-0010
0602-0003

4.636.500

Број решених предмета у односу на
укупан број предмета на годишњем
нивоу

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
зграде Месне заједнице у
Старом Сланкамену

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Сервисирање јавног дуга

0602-0004

32.691.716

4.053.235

Заштита имовинских права и интереса
општине

Општинско/градско
правобранилаштво

0602-0002

Број иницијатива/ предлога месних
заједница према општини у вези са
питањима од интереса за локално
становништво

ПРОЈЕКАТ - Модернизација
рада Скупштине општине
Инђија

Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног становништва
деловањем месних заједница

Функционисање месних
заједница

0

0

6.000.000

2.400.000

1.500.000

6.000.000

20.500.000

7.800.000

10.000.000

25.300.000

2.380.000

4.053.235

33.555.952
1.800.000
6.550.000

4.636.500

32.691.716

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

Број 15, страна број 995
Петак 14. јун 2019.

Функционисање извршних органа

Функционисање извршних
органа

2101-0002

Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије

Функционисање локалне скупштине

Функционисање Скупштине

2101-0001

Број усвојених аката

1.500.000

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА
ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ

Број усвојених аката

4.000.000

ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМАЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ

114.476.304

65.092.900

28.860.800

93.953.700

300.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за
реконструкцију Ловачког дома у
Љукову

Ефикасно и ефективно
функционисање органа политичког
система локалне самоуправе

180.000

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за гасификацију
објекта Дома културе у Новим
Карловцима

Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе

4.740.000

ПРОЈЕКАТ - Текуће одржавње
фасаде и просторија
амбуланте у Новим
Карловцима

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114.476.304

65.092.900

28.860.800

93.953.700

1.500.000

4.000.000

300.000

180.000

4.740.000

2.940.000

22.000.000

14.800.000

Службени лист општине Инђија

0501

2101

2.940.000

22.000.000

ПРОЈЕКАТ - Л А П - за
унапређење образовања,
запошљавања, здравља и
становања Рома у општини
Инђија 2016-2020. година

ПРОЈЕКАТ - Санација крова
на објекту Дома културе у
Новим Карловцима

14.800.000

ПРОЈЕКАТ - Успостављање
истраживачког центра Милутин
Миланковић у Старом
Сланкамену

Број 15, страна број 996
Петак 14. јун 2019.

0501-0001

2.040.000

3.059.200

1.000.000

23.435.104

500.000

500.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња
продужетака мреже јавне
расвете у улицама на
територији општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Санација јавног
осветљења у насељеном
месту Јарковци у општини
Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
јавне расвете у индустријској
зони Инђија - Локација 15

ПРОЈЕКАТ - Изградња јавне
расвете дуж саобраћајнице С2
и С3 (део) - Локација 15

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за изградњу
јавне расвете у индустријској
зони Бешка

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за осветљење
пешачких прелаза у зони
школа

108.000

73.900.000

ПРОЈЕКАТ "Елаборат
енергетске ефикасности зграде
Центра за социјални рад
"Дунав" у Инђији

Постојање локалне одлуке о енергетској
ефикасности

600.000

Функционисање система енергетског
менаџмента

ПРОЈЕКАТ "Израда пројектне
документације за санацију и
извођење радова
инвестиционог одржавања и
унапређења енергетске
ефикасности и противпожарне
заштите на објекту техничке
школе и гимназије у Инђији"

Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности и
употреба обновљивих извора
енергије

500.000

500.000

23.435.104

1.000.000

3.059.200

2.040.000

108.000

600.000

73.900.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 15, страна број 997
Петак 14. јун 2019.

1.000.000

500.000

ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне
расвете у парку Данице
Јовановић у Бешки

ПРОЈЕКАТ - Учешће у
изградњи средњенапонског
далековода од Н. Сланкамена
до Сурдука

5.895.500.000

3.550.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне
трафо станице (СТС)
Новосадска

УКУПНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

4.284.000

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне
трафо станице (СТС) Каменова
улица

26.698.050

0

0

0

0

5.922.198.050

500.000

1.000.000

3.550.000

4.284.000

Број 15, страна број 998
Службени лист општине Инђија
Петак 14. јун 2019.

Број 15, страна број 999

Службени лист општине Инђија

Петак 14. јун 2019.

812
На основу члана 104. став 3. и 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/19),
члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Службени гласник РС“, број
21/18) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19), а
по претходно прибављеним мишљењима Националног
савета словачке националне мањине, број 01-37/2019
од 20. фебруара 2019. године и Националног савета
мађарске националне мањине, број V/Z/59/2019 oд 26.
фебруара 2019. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 10. априла 2019. године, донела је

Члан 4.
Елаборат о мрежи основних јавних школа
на територији општине Инђија чини саставни део ове
одлуке.

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни
распоред јавних основних школа на територији општине
Инђија (у даљем тексту: мрежа основних школа).
Члан 2.
Мрежу основних школа чине:
1. Основна школа „Душан Јерковић“ са седиштем у
насељеном месту Инђија и издвојеним одељењем у
насељеном месту Јарковци;
2. Основна школа „Петар Кочић“ са седиштем у
насељеном месту Инђија и издвојеним одељењем у
насељеном месту Љуково;
3. Основна школа „Јован Поповић“ са седиштем у
насељеном месту Инђија;
4. Основна школа „Др Ђорђе Натошевић“ са седиштем
у насељеном месту Нови Сланкамен и издвојеним
одељењем у насељеном месту Стари Сланкамен;
5. Основна школа „Бранко Радичевић“ са седиштем у
насељеном месту Марадик;
6. Основна школа „Слободан Бајић – Паја“ са седиштем
у насељеном месту Нови Карловци;
7. Основна школа „Браћа Груловић“ са седиштем у
насељеном месту Бешка;
8. Основна школа „22. јул“ са седиштем у насељеном
месту Крчедин и издвојеним одељењем у насељеном
месту Сланкаменачки Виногради;
9. Основна школа „Ружа Ђурђевић Црна“ са седиштем у
насељеном месту Чортановци.
Члан 3.
Основне школе из члана 2. став 1. тачка oд 1. дo
9. ове oдлуке, обављају делатност основног образовања
и васпитања oд I дo VIII разреда.
У издвојеним одељењима основних школа из
члана 2. став 1. тачкa 1., 2., 4. и 8. делатност основног
образовања и васпитања обавља се од I дo IV разредa.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о мрежи основних школа на територији општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 6/11).
Члан 6.
Ова одлука ступа осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општинe Инђија, а
иста ће бити објављена након добијања сагласности од
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице.

Број: 610-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ О ЈАВНИХ ОСНОВНИХ
ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. Увод
1.1 Правни основ
1.2 Извор података
1.3 Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних
основних школа
2. Профил Општине Инђија
2.1. Географски подаци
2.2. Демографски подаци
2.3. Стање привреде и перспектива економског развоја
2.4. Локална традиција и установе културе, уметности
и спорта
3. Установе основног образовања и васпитања
3.1. Историјски осврт на развој образовања у Општини
Инђија
3.2. Приказ мреже јавних основних школа
3.3. Просторни расапоред и удаљеност основних школа
3.4. Уписна подручја основних школа
3.5. Анализа кретања броја ученика првог
разреда,укупног броја ученика и броја одељења у
претходне четири школске године (2014/15-2017/18.
година)
3.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа
4. План развоја мреже јавних основних школа
4.1. Број рођене деце и број ученика првог разреда
5. Закључак
5.1 Развој мреже основних школа у наредних осам
година
ПРИЛОЗИ
Списак слика
Списак табела

Број 15, страна број 1000

Службени лист општине Инђија

1. Увод
Циљ израде овог Елабората је стручна и
информациона подлога за доношење Одлуке о мрежи
јавних основних школа на територији општине Инђија.
Нова мрежа јавних основних школа треба да допринесе
даљем развоју и унапређењу процеса образовања и
васпитања, а у складу са општим и посебним циљевима
и стандардима, који су за ову област одређени Законом о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19)
и Стратегијом развоја образовања и васпитања у
Републици Србији до 2020. године.
1.1 Правни основ
На основу члана 104. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), Влада
Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа
и акта о мрежи јавних основних школа. Уредба је
донета на седници Владе, дана 16. марта 2018. године
и објављена у „Службеном гласнику РС“, број 21/18.
Сходно одредбама члана 198. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања, јединица локалне
самоуправе у року од годину дана од дана доношења
подзаконског акта доноси акт о мрежи основних школа.
Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на
територији општине Инђија планира се број и просторни
распоред јавних установа према врсти и структури.
Одлука је сачињена на основу важећих прописа који
непосредно регулишу област образовања, као и поједине
његове делове:
• Закон о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18– др. закони
и 10/19);
• Закон о предшколском образовању и васпитању
(„Службени гласник РС”, број 18/10, 101/17, 113/17 –др.
закон, 95/18 - др. закон и 10/19);
• Закон о основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, број 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и
10/19);
• Стратегија развоја образовања и васпитања у
Републици Србији до 2020. године („Службени гласник
РС”, број 107/12);
• Закон о националним саветима националних мањина
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 20/14 - одлука УС,
55/14 и 47/18);
• Правилник о критеријумима и стандардима за
финансирање установе која обавља делатност основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
73/16 и 45/18);
• Стручно упутство о формирању одељења и начину
финансирања у основним и средњим школама за
школску 2018/19. годину, Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, број 611-0001192/2018-15 од 26. 06. 2018. године.
У Основној школи „22. јул” у Крчедину,
извојено одељење у Сланкаменачким Виноградима,
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остварује наставни план и програм на словачком
језику, а у Основној школи „Бранко Радичевић” у
Марадику, наставни план и програм на мађарском
језику, Општинска управа општине Инђија прибавила
је позитивно мишљење Националног савета словачке
националне мањине, број 01-37/2019 од 20. фебруара
2019. године, као и позитивно мишљење Националног
савета мађарске националне мањине, број V/Z/59/2019
oд 26. фебруара 2019. године на нацрт Одлуке о мрежи
јавних основних школа на територији општине Инђија,
сходно члану 104. став 4. 3акона о основама система
образовања и васпитања.
1.2 Извор података
Приликом израде Елабората и Одлуке о
мрежи јавних основних школа коришћени су подаци и
документација: основних школа, Републичког завода за
статистику, Пописа становништва 2011. године и других
институција, организација и извора.
1.3 Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних
основних школа
Акт о мрежи јавних основних школа доноси
Скупштина општине и он представља план којим се
утврђује број и просторни распоред јавних основних
школа које обављају делатност у свом седишту, ван
седишта у другом објекту, односно организовањем
издвојеног одељења установе, у складу са законом.
Овај акт треба да уважи принципе једнаког права,
доступности, ефикасности и ефективности истовремено,
а све у складу са географским, демографским, културним,
економским, еколошком и другим карактеристикама
дате локалне средине.
Доступност као један од важних принципа,
у овом контексту, односи се на могућност стицања
редовног основног образовања уз примерену удаљеност
школе од места становања и саобраћајну повезаност која
не угрожава здравље и сигурност ученика.
Ефективност представља степен до кога су
постигнути постављени циљеви, као и какав је однос
између планираних и остварених ефеката, а ефикасност
се превасходно односи на рационалну и оптималну
искоришћеност расположивих просторних и кадровских
капацитета у јавним основним школама.
Мрежа основних школа у складу са Уредбом о
критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских
установа и акта о мрежи основних школа („Службени
гласник РС”, број 21/18), мора бити рационална
и планирана по принципу најмање једна основна
школа у сваком насељеном месту општине. Јединица
локалне самоуправе одређује уписна подручја сваке
школе како би се на равномеран начин оптеретиле све
постојеће школе и обезбедило да се школе равномерно
развијају. Величина уписног подручја одређене школе
треба да буде одређена просторним могућностима
школе, демографским показатељима и саобраћајном
повезаношћу појединих насеља.
Статусни критеријум који се мора поштовати
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односи се на величину школе и каже да се основна
школа оснива као посебна установа ако има најмање 480
ученика или 16 одељења.
Јавна основна школа може бити основана и за
мање од 480 ученика у случају да на удаљености до 2
километра не постоји друга основна школа (од чега су
изузете јединице локалне самоуправе које имају статус
града), као и уколико се у њој настава изводи на језику
и писму националне мањине, односно двојезично, на
језику и писму националне мањине и на српском језику.
2. Профил Општине Инђија
2.1. Географски подаци
Општина Инђија се налази у североисточном
делу Срема, на јужним обронцима Фрушке горе.
Смештена је на пола пута између Београда (42 км)
и Новог Сада (35 км), на месту где се укрштају два
најзначајнија европска коридора: Коридор 10 (ауто пут
Е-75) и Коридор 7 (река Дунав).
Кроз Инђију пролази и регионални пут (М22/1)
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Београд-Нови Сад и (Р-109) Рума-Стари Сланкамен, а
такође и железничка пруга Београд- Нови Сад- СуботицаБудимпешта (у току је модернизација трасе брзе пруге
Београд-Будимпешта) и Београд-Стара Пазова-РумаСремска Митровица.
Општина Инђија граничи се са шест општина
(на западу - Ириг и Рума, на југу - Стара Пазова, истоку Зрењанин и на северу Тител и Сремски Карловци).
Општина Инђија заузима површину од 384 km²
и чини је 11 насељeних места: Инђија, Бешка, Нови
Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, Чортановци,
Марадик, Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и
Сланкаменачки Виногради.
Сва насеља повезана су асфалтним путевима
и између њих се одвија редовна аутобуска линија
међуградског и градског саобраћаја.
Просечна удаљеност између насеља је 10 km, а
временска дистанца око 15 минута (најдуже растојање
правца запад-исток (Чортановци-С. Сланкамен) износи
27,9 км, односно север-југ (Сл. Виногради-Љуково) 30
km.
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2.2. Демографски подаци
На основу пописа становништва 2011. године, у погледу етничког састава становништво у општини живе
припадници 21 нације, од чега су најбројнији: Срби (40.871 или 86,17%), Хрвати (1.569 или 3,31%) и Мађари (829
или 1,75%), док су остали народи заступљени испод 1%. Међу припадницима националних мањина у насељу
Марадик знатан је удео Мађара (32,4%), а у Сланкаменачким Виноградима Словака (86,5%).
У општини данас живи 46.390 (2016.) становника различитих националности.
Историјат демографских кретања у граду и насељеним местима општине види се из доњих графикона који
представљају преглед података из пописа становника од 1948. године закључно са последњим пописом становника
2011. године.
Табела 3. Број становника насељеног места Инђије
Број становника
1948
1953
7758
8566

Инђија

1961
13525

1971
17892

1981
21843

1991
23061

2002
26247

2011
26025

Приметно је да је на нивоу града у периоду од 1953. до 2002. године број становника у порасту. Ово је
период убрзане индустријализације и развоја који је довео до концентрисања већег броја становника и значајног
ширења града. Након тог периода по први пут приметан је пад броја становника.
Слика 4. Тренд промене броја становника на нивоу насељеног места Инђија

Тренд промене броја становника на нивоу насељеног
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Пад броја становника по последњем попису евидентан је и у осталим насељима општине (осим Чортановаца).
Табела 4. Број становника сеоских насеља у општини Инђија

1. Бешка
2. Јарковци
3. Крчедин
4. Љуково
5. Марадик
6. Н. Карловци
7. Н. Сланкамен
8. Сл. Виногради
9. С. Сланкамен
10. Чортановци

Број становника
1948
1953
3648
3976
404
554
2810
2799
486
570
2597
2766
3202
3299
4190
4095
636
628
925
928
944
1106

1961
5378
456
3167
897
2651
3427
3791
581
778
1833

1971
6351
364
3134
967
2350
3060
3472
533
756
1651

1981
6377
364
2877
1191
2255
3050
3210
493
638
1853

1991
6166
318
2852
1301
2120
2947
2977
278
575
1590

2002
6239
604
2878
1604
2298
3036
3455
266
674
2308

2011
5783
593
2429
1525
2095
2856
2994
253
543
2337

О тренду промена броја становника сликовито говори поређење неколико елемената виталне статистике
која се односи на ЈЛС и то за 1961. годину и 2016. годину.
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Табела 5. Витална статистика, поређење 1961 и 2016
године1
Елементи виталне
статистике
Број становника
Рођени
Умрли
Природни прираштај
на 1000 становника

1961. година 2016. година
36.484
447
833
7,2

46.390
449
1613
-4,4

2.3. Стање привреде и перспектива економског
развоја
У складу са визијом изнетом у Стратегији
развоја, општина Инђија је општина са већим бројем
малих и средњих предузећа, опремљена радним
зонама, са бројним занатским радњама, развијенијом
пољопривредном производњом, изграђеним сеоским
насељима, развијенијом туристичком понудом, са доста
зелених површина и уређеним градским језгром.
Главни развојни ресурси општине су повољан
саобраћајно-географски положај и релативна близина
Београда и Новог Сада са великим тржиштем
роба и услуга, природни услови за стамбену и
привредну изградњу, велике површине квалитетног
пољопривредног земљишта, културно индустријско
наслеђе са старим градским језгром, туристичким и
спортско-рекреативним садржајима.
У привреди општине Инђија, данас доминирају
мала и средња предузећа (према класификацији НБС),
која су знатно флексибилнија на изазове тржишне
привреде, што је омогућило да се последице светске
економске кризе минимално одразе на њихово
пословање. Постоји преко 2.000 привредних субјеката,
од чега преко 1.500 предузетника и око 600 привредних
друштава. Инђија поседује две потпуно функционалне,
комунално опремљене радне зоне, које при том имају
изузетан географско-саобраћајни положај и постављају
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала
и атрактивности за инвестирање.
Формирање радних зона (Североисточна радна
зона површине 635 хектара и Југоисточна радна зона
површине од око 100 хектара) омогућило је изградњу
нових капацитета, као и могућност трајног дислоцирања
свих производних капацитета из централног и стамбеног
дела насеља, што се пре свега одражава на квалитет
животне средине у насељу, као и на квалитет услова
рада.
Kомунална инфраструктура Општине је
задовољавајућа.
Општина Инђија располаже водоводном
мрежом дугом 300км и она осим самог града покрива и
друга насељена места.
Инђијска општина је потпуно гасифицирана.
Мрежа гасовода је изграђена у свим насељеним местима.
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2.4. Локална традиција и установе културе, уметности
и спорта
Општина Инђија је оснивач више јавних
служби: јавних предузећа, јавних комуналних предузећа,
Предшколскe установe, Културног центра, домова
културе у насељеним местима, градске библиотеке, Дома
здравља, апотеке и Туристичке организације. У граду
је активно преко 100 организације цивилног друштва,
а годишње се одвија преко 30 културних, спортских и
привредно-туристичких манифестација.
Градска библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у
Инђији основана је непосредно после Другог светског
рата. Као самостална установа и под именом под којим
и данас ради постаје 1973. године и од тада је евидентан
стални развој библиотечке делатности у Општини.
Библиотека у свом саставу, поред централног објекта
у општинском центру има и четири огранка – у Бешки,
Марадику, Крчедину и Новим Карловцима.
Модеран Културни центар Инђије отворен је
2013. године реконструкцијом старог Соколског дома у
Инђији (1936), као основа даљег културног развоја града.
Културни центар поседује позоришно-биоскопску салу
са 203 места, конференцијску салу и галеријски простор
са 40 места модерног и пријатног ентеријера, кафе клуб
са летњом баштом и савремену аудио/видео/сценску
опрему. У склопу Установе је и Кућа Војновића, која
представља репрезентативан пример неокласицистичке
архитектуре настале крајем 19. века у Инђији. Објекат
је 1976. године од стране Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица и званично проглашен
спомеником културе од значаја за општину Инђија.
Туристичка организација општине Инђија
(ТООИ) основана је 15. априла 2005. године. Поред свих
потребних информација, туристи овде могу пронаћи
информативно-пропагандни материјал и сувенире.
Акценат активности је пре свега на изради квалитетне
планске и пројектно-техничке документације за
туристичке локалитете који ће бити носиоци развоја
туризма општине и који су у плановима ТООИ издвојени
као приоритетни. Разноврсни природни и антропогени
туристички ресурси на територији општине Инђија
пружају могућност развој различитих видова туризма:
културни,
манифестциони,
спортско-рекреативни,
наутички, излетнички, ловни, риболовни, бањски,
сеоски, транзитни, итд.
Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“
Инђија основан је 1956. године и пружа здравствене
услуге из обима обавезне здравствене заштите
организоване по службама. У саставу Дома здравља су и
амбуланте у свим насељеним местима.
У центру Инђије, налази се спортска хала која
је у склопу Установе „Спортски центар”, намењена
пре свега тзв. малим спортовима: одбојци, кошарци,
рукомету, малом фудбалу а погодна је и за спровођење
спортских активности у оквиру борилачких спортова
(карате, теквондо, џудо, бокс итд), гимнастике и
делимично атлетике. Располаже тереном-борилиштем
(44м х 24м) и гледалиштем капацитета 600 гледалаца.
У хали се поред настава физичког васпитања ученика
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средњих школе одржавају и тренинзи и утакмице
спортских клубова, као и рекреативне активности
грађана и културно-уметничке приредбе. Градски
базен је саграђен 1968. године и у склопу је Установе
„Спортски центар” од 1997. године. Реконстурукцијом
2018. године базен је обогаћен додатним садржајима.
Градски стадион (стадион ФК „Инђија”) је међу
објектима са најдужом спортском традицијом у Срему
и Војводини. Налази се у ужем градском језгру..
Деценијама је средиште најважнијих фудбалских, али и
осталих спортских збивања у граду.
3. Установе основног образовања и васпитања
Основне школе на територији општине Инђија
отпочеле су са радом непосредно после Другог светског
рата. Како званични акт о оснивању школа не постоји
и како се не може утврдити да ли је донет и од ког
органа, Скупштини општине Инђија, на предлог Савет
за просвету, културу и физичку културу скупштине
општине Инђија је 1965. године донела је Решење
о оснивању осам (8) основних школа (ОВОО „Ружа
Ђурђевић Црна“ у Чортновцима до 1990. године била у
саставу ВОО „Подунавски партизански одред“ Инђија )
на територији општине (бр. 01-11417/1-65 од 13.12.1965.
године), како би се легализовало право стање – односно
утврдило да је Општина Инђија оснивач основних
школа на територији општине Инђија.
3.1. Историјски осврт на развој образовања у ЈЛС
Први писани трагови о постојању школа на
територији општине Инђија датирају с почетка 18. века,
а сведоче о постојању првих облика народних школа
на српском и немачком језику. Многе од ових школа
су биле верског карактера и оснивале су их цркве ради
својих потреба. Прве школе основане су у самој Инђији
(данашња ОШ „Душан Јерковић“ и Петар Кочић“), као и
у Новом Слакамену и Новим Карловцима.
С развојем Општине њеном индустријализацијом
и демографском експанзијом, настајале су потребе за све
већим бројем основних школа у граду, али и у осталим
местима општине те су се у складу с тим и оснивале.
ОШ „Петар Кочић“ у Инђији, једна је од
најстаријих образовно-васпитних установа у општини
основана 1782. године. Школска зграда се налазила
поред српске православне цркве преко пута садашњег
школског објекта и све до 1887. године је имала једно
одељење и једног учитеља, а од те године два одељења и
два учитеља. Данашњи школски објекат грађен је у три
наврата и то 1937/38. године ( изграђено је 8 учионица
са помоћним просторијама), 1964/65. године (дограђено
још 6 учионица), а 1971/72. године је коначно уобличен
данашњи изглед школе (доградња кабинета за физику,
хемију, биологију, радионицу за техничко образовање и
фискултурна сала). Од 1959. године школа носи име по
познатом по књижевнику.
Укупна површина објекта је 3660м2 са 20
учионица и око 830 ученика у 37 одељења.
У објекту школе је и припремно предшколско
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образовање (три групе).
Школи припада и издвојени објекат у насељу
Љуково која је сазидана 1937. Године.
ОШ „Душан Јерковић“ у Инђији налази се у
самом центру града (пешачка зона) и према изворима
из школског летописа садашња стара зграда школе
саграђена је око 1867. године и била је намењена
школовању немачке деце на немачком језику и са
наставницима немачке националности све до 1944.
године. После евакуације немачког становништва из
Инђије (1944-1945.) у школи је била болница, да би
1945. године извршена адаптација и поправка те је
постала четвороразредна основна школа са 550 ученика.
Године 1949. škola прераста у осмогодишњу школу
која добија назив „Осмогодишња школа број 2“. Своје
име које и данас носи школа је добила 1959. године по
учитељу, народном хероју II светског рата-легендарном
команданта битке на Кадињачи.
Укупна површина школе је 5020м2 са 30
учионица и око 850 ученика у 37 одељења.
У објекту школе је и припремно предшколско
образовање (четири групе).
Школи припада и издвојени објекат у насељу
Јарковци (стари летњиковац грофа П. Пејачевића).
ОШ „Јован Поповић“ у Инђији је најмлађа
школа у граду основана 1962. године, због ширења
града и пораста броја школске деце, коју нису могле да
приме постојеће школе. Налази се у јужном делу Инђије
поред старог пута Београд-Нови Сад окружена парком и
спортским теренима. У парку се налазе стабла топола,
липа, црног и белог бора, јаблана и буквe, kao i ва стабла
гинка), које су засадили први наставници и ученици
школе, а екологија један од развојних приоритета
Школе, са акцентом на заштити човекове околине (на
сваког ученика долази 14,73м2 зелене површине). Има
летњу позорницу и летњу учионицу.
Укупна површина објекта је 3300м2 са 15
учионица и око 380 ученика у 16 одељења.
У оквиру школе је и припремно предшколско
образовање (две групе).
ОШ „Браћа Груловић“ Бешка је наставак
дугогодишње традиције школства у Бешки чији први
помени датирају још са краја XVII века. О првој школи
у Бешки постоје записи још из 1690. године када су се
у њој углавном обучавали будући свештеници. Свој
клерикални карактер школа је задржала и почетком
XVIII века. Средином XIX века бригу о школи преузима
држава. Насељавањем Немаца 1860. године у Бешки
постоје и српска и немачка школа, које се 1883. године
спајају у општу народну школу. Тако организована,
школа је радила све до 1941. године, када Немци
преузимају организацију школе, све до њиховог одласка
из места 1944. године.
Након Другог светског рата школа одмах
наставља са радом. Због недостатка школског простора
и повећања броја ученика, 1958. године су саграђени
прво павиљони, а 1965. године завршена је и садашња
школска зграда средствима Општине и прилозима
мештана. Од 1965. године школа носи име ОШ „Браћа
Груловић“ Бешка, по истакнутим народним херојима
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Школска зграда састоји се од приземља и
два спрата, има библиотеку, радионицу, фискултурну
салу, кухињу, зборницу, канцеларије за наставно и
ваннаставно особље, као и остале просторије неопходне
за рад школе.
Укупна површина школе је 2266м2 са 15
учионица и око 450 ученика у 18 одељења.
У оквиру школе је и припремно предшколско
образовање (једна група).
ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ у Новом
Сланкамену има значајну улогу у образовно-просветном
и културном уздизању становништва Сланкамена. У
Новом Сланкамену школа се налази у самом центру
села, док је у Старом Сланкамену објекат на самој обали
Дунава.
Прве почетке образовања налазимо у Старом
Сланкамену још у другој половини XVIII века, које је
било уско везано за цркву и тадашње свештенство.
Према писаним историјским изворима из 1802. године
у старосланкаменачкој школи од укупно 34 ученика
који су похађали наставу, 7 ученика је било из Новог
Сланкамена.
Оснивање основне трогодишње школе у Новом
Сланкамену почиње 1831. године по налогу Великог
војног заповедништва у Темишвару. Проширењем
школе на четвороразредну и повећањем броја ученика
указала се потреба и нужност за изградњом нове
школске зграде 1892. године. После ослобођења
1944. године школа је претворена у седмогодишњу, а
од 1951. године у осмогодишњу основну школу. Од
школске 1957/58. године осмогодишњој школи су
припојене четворазредне школе у Старом Сланкамену
и Сланкаменачким Виноградима. Нова школска зграда
почела је да се гради 1959. године, да би доградња новог
дела зграде уследила 1968. године.
Школа је првобитно носила име ОШ „Владимир
Назор“, а од 1992. године ОШ „др Ђорђе Натошевић“
(по великану на пољу просвете и школства који је рођен
у Старом Сланкамену).
Укупна површина објекта је 2140м2 са 14
учионица и око 210 ученика у 12 одељења.
У оквиру школе је и припремно предшколско
образовање (једна група).
ОШ „Ружа Ђурђевић Црна“ у Чортановцима
основана је 1832. године и све до пред крај II светског рата
била четвороразредна школа са пет одељење. Неколико
година после рата почиње да ради као шесторазредна, а
од 1963. године прераста у осмогодишњу школу. Пошто
је постојећи простор био веома мали, изграђена је нова
школска зграда са 6 учионица 1965/67. године, а због
потреба проширења школског простора, 1974. године
дограђене су нове просторије (три учионице, један
кабинет, радионица, ђачка кухиња и фискултурна сала).
Школа је постала самостална установа од 1990. године.
Укупна површина школе је 2020 м2 са 10
учионица и око 150 ученика у 8 одељења.
У оквиру школе је и припремно предшколско образовање
(једна група).
ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Новим Карловцима
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подигнута је 1911. године (1966. године прославила
200. годишњицу рада). За време Другог светског рата
зграда је запаљена, после рата je реконструисана, али је
задржала свој првобитни изглед. Зграда има кухињу и
трпезарију, радионицу за ТО, кабинет за информатику,
фискултурну салу, канцеларије и остале просторије
неопходне за нормалан рад школе. У слопу школског
дворишта налази се школски парк површине 7000м² и
игралиште за мале спортове.
Укупна површина објекта је 2032м2 са 9
учионица и око 220 ученика у 12 одељења.
У оквиру школе је и припремно предшколско образовање
(једна група).
ОШ „Бранко Радичевић“ у Марадику такође има
дугу традицију школства. По попису из 1905. године, у
књизи Карловачке митрополије, у Марадику се налазе
чак четири школе ׃српска, (тзв. Фрушкогорска школа),
римокатоличка-комунална, мађарска вероисповедна и
евангелистичко-реформаторска исповедна школа.
Упоредо са развојем села и повећањем броја
становника 1826. године отвара се прва школа на
српском језику, а почетком XX века и на мађарском.
Временом сва деца из села сједињена су у једну
школу. Школске 1959/60. године школа прераста из
петогодишње у осмогодишњу, а од 1978. године у школи
постоји и предшколско одељење. На стару малу зграду
1969. године надограђена је много већа, те тако спојене
чине зграду данашње школе која носи име по песника
Бранку Радичевићу.
Настава се одвија на српском језику, а од 1945.
године у школи постоји одељење на мађарском језику.
Данас се настава на мађарско језику похађа у оквиру
изборних предмета под називом Неговање матерњег
мађарског језика.
Школу похађају ученици из Марадика и
Гладнош, али и из суседне општине Ириг (насеља
Крушедол, Шатринци, Добродол и Крушедолски
Прњавор).
Укупна површина школе је 1790м2 са 10
учионица и око 180 ученика у 9 одељења.
У оквиру школе је и припремно предшколско
образовање (једна група).
ОШ „22. јул“ у Крчедину налази се у центру
насељеног места Крчедин. У оквиру школског дворишта
налази се и спортски терен намењен за кошарку, рукомет
и фудбал.
Историја школе сеже у давну 1886. годину, када
је настава организована при цркви. На рушевинама
старе школске зграде, никла је нова, 1960. године,
а проширена 1973. године. Школа данас поседује
библиотеку, информатички кабинет, фискултурну салу,
учионицу за децу предшколског узраста, радионицу
за потребе извођења практичне наставе техничког
образовања, кухињу са трпезаријом и остале просторије
битне за нормалан рад школе.
Школа има и једно издвојено комбиновано
одељење у Сланкаменачким Виноградима, где се настава
одвија на словачком језику.
Укупна површина објекта је 2437m2 са 15
учионица и око 170 ученика у 8 одељења. У оквиру
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школе је и припремно предшколско образовање (једна група).
3.2. Приказ мреже јавних основних школа
Мрежу основних школа чини 9 редовних основних школа (3 у насељеном месту Инђија и 6 у осталим
насељеним местима Општине), као и 4 објекта издвојених одељења нижих разреда (I-IV).
Постојећа мрежа основних школа утврђена је Одлуком о мрежи основних школа на територији општине
Инђија („Службени лист Општине Срема”, 6/11) и исту чине:
1. ОШ „Душан Јерковић“ са седиштем у насељеном месту Инђија (I-VIII) и издвојено одељење у насељеном месту
Јарковци (I-IV).
2. ОШ „Петар Кочић“ са седиштем у насељеном месту Инђија (I-VIII) и издвојено одељење у насељеном месту
Љуково (I- IV).
3. ОШ „Јован Поповић“ са седиштем у насељеном месту Инђија (I-VIII).
4. ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ са седиштем у насељеном месту Нови Сланкамен (I-VIII) и издвојено одељење у
насељеном месту Стари Сланкамен (I- IV).
5. ОШ „Бранко Радичевић“ са седиштем у насељеном месту Марадик (I-VIII).
6. ОШ „Слободан Бајић – Паја“ са седиштем у насељеном месту Нови Карловци (I-VIII).
7. ОШ „Браћа Груловић“ са седиштем у насељеном месту Бешка (I-VIII).
8. ОШ „22. jул“ са седиштем у насељеном месту Крчедин (I-VIII) и издвојено одељење у насељеном месту
Сланкаменачки Виногради (I- IV).
9. ОШ „Ружа Ђурђевић Црна“ са седиштем у насељеном месту Чортановци (I-VIII).
Преглед основних школа утврђен је тренутно важећом одлуком о мрежи основних школа са бројем ученика
који су похађали ове школе у школској 2012/13. години, бројем ученика у школској 2017/18. години и проценом
испуњености новог критеријума који се односи на број ученика (најмање 480 ученика) и дат је у Табели 6.
Табела 6. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској 2012/13 и 2017/18. год.
Назив школе
1. ОШ „Д. Јерковић”
2. ОШ „П. Кочић”
3. ОШ „Ј. Поповић”
4. ОШ „Др Ђорђе Натошевић”
5. ОШ „Бранко Радичевић”
6. ОШ „Слободан Бајић Паја”
7. ОШ „Браћа Груловић”
8. ОШ „22. јули”
9. ОШ „Ружа Ђурђевић Црна”

Број ученика
школска 2012/13
917
825
382
200
201
238
424
202
144

Број одељења
школска 2012/13
34
33
16
9
9
12
17
9
8

Број ученика
школска 2017/18
934
812
379
218
187
213
427
168
149

Број одељења
школска 2017/18
37
37
16
13
11
12
18
9
8

• Основне школе, од броја 1 до броја 9, обављају редовну делатност основног образовања и васпитања за све разреде
од I до VIII разреда. Специфичност је да постоје издвојена одељења ван седишта матичних школа. Издвојена
одељења имају матичне школе под ред. бројем 1, 2, 4 и 8.
• Настава се на језицима националних мањина у школској 2017/18. години остварује у две основне школе и то у:
ОШ „Бранко Радичевић“ Марадик (на мађарском језику - 1 комбиновано одељење од првог до четвртог разреда са
8 ученика) и издвојеном одељењу ОШ „22. јул“ Крчедин у Сланкаменачким Виноградима (на словачком језику - 1
комбиновано одељења са 16 ученика).
• У основним школама школска документација, евиденције и јавне исправе (дневници рада, матичне књиге, ђачке
књижице и сведочанства) воде се на српском службеном језику.
• На основу података у Табели 6. примећујемо да је у вези са критеријумом минималног броја ученика и броја
одељења неспорно испуњавање услова од стране 2 основне школе. Са мање од 480 ученика је 6 школа од којих је
једна у граду (школа под бројем 3) и све школе (5) у осталим насељима (школе под бројевима 4 до 9), од којих по
броју одељења, критеријум задовољавају две школе (редни број 3 и 7).
• Сеоске школе (редни број 4, 5, 6, 8 и 9) обзиром да је међусобна удаљеност између насеља већа од два километра
(Табела 1), те да на удаљености до два километра нема друге основне школе, испуњавају услов да јавна основна
школа може бити основана и за мање од 480 ученика, ако на удаљености до два километра не постоји друга основна
школа.
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3.3. Просторни распоред и удаљености основних
школа
Јавне основне школе су углавном равномерно
распоређене на територији општине (свако насеље
има основну школу). У насељеном месту Инђија има
три основне школе, а просечна међусобна удаљеност
градских школа је од 0,5-1,5 km, што омогућава
ученицима ових школа да свакодневно брзо и лако дођу
до њих (Прилог 3 – Териотријална подела припадности
школи – разграничење).
Комплетна основна школа (разредност од
I-VIII) постоји у шест сеоских насеља општине, док је у
четири насеља са истуреним одељењима разредност од
I-IV.
Одређени број ученика основних школа станују
на удаљености већој од 4 километра од седишта школе.
За ове ученике Општина Инђија обезбеђује бесплатан
превоз од куће до школе, а што је у обавези према
члану 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања
Слика 1. Распоред основних школа и издвојених одељења
у општини Инђија

3.4. Уписна подручја основних школа
1. Основна школа „Душан Јерковић“ у Инђији
Уписно подручје обухвата следеће улице:
Бачка (цела), Банатска (цела), Београдска
(цела), Блок 20 (цела), Бошка Бухе (цела), Бранка
Бајића (цела), Бранка Ћопића (цела), Брунова (цела),
Царице Милице (цела), Девет Југовића (парна страна
бр. 30 и непарна страна до бр.7), Димитрија Туцовића
(цела), Доситеја Обрадовића (цела), Дунавска (цела),
Душана Јерковића (цела), Душана Вукасовића (цела),
Ђорђа Војновића (цела), Голубова (цела), Хајдук
Станка (цела), Ивана Милутиновића (цела), Јадранска
(цела), Југ Богдана (парна страна до бр. 48 и непарна
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страна до бр. 53), Каменова (цела), Књаза Милоша
(цела), Контић, Кордунашка (цела), Косовска (цела),
Краља Петра Првиг (до броја 49), Кратка (цела), Личка
(цела), Милана Ракића (цела), Милана Тепића (цела),
Митровданска (цела), Моравска (цела), Николе Тесле
(цела), Новосадска (десна страна-парни бројеви),
Обилићев венац (цела), Олимпијска (цела), Пинц 1
(цела), Пинц 2 (цела), Првомајска (цела), Радничка
(цела), Саве Ковачевића (цела), Сремска (цела), Сремска
кратка (цела), Сретенска (цела), Српских добровољаца
(цела), Старца Вујадина (цела), Стевана Синђелића
(цела), Светислава Милина (цела), Шумадијска (цела),
Тиршова (цела), Трејдјуник (ТQ), Вардарска (цела),
Вељка Петровића (цела), Виноградарска (цела), Војводе
Путника (цела), Војводе Степе (цела), Вука Караџића
(цела), Занатлиска (цела), Железничка (до бр. 10,
односно до ул. Кнеза Лазара), Живојина Мишића (цела),
новоотворене улице у том подручју и насељено место
Јарковци.
2. Основна школа „Петар Кочић“ у Инђији
Уписно подручје обухвата следеће улице:
Алексе Шантића (цела), Арсенија Чарнојевића
(цела), Бановић Страхиње (цела), Цара Душана (цела),
Цара Душана кратка раније - нов назив Милутина
Миланковића (цела), Церска (цела), Данила Киша (цела),
Десанке Максимовић (цела), Душана Иванчевића (цела),
Душка Радовића (цела), Два земљака (цела), Филипа
Вишњића (цела), Фрушкогорска (цела), Господарска
(цела), Голубиначка (до бр. 96 односно до ул.Соње
Маринковић), Хиландарска (цела), Иве Андрића (цела),
Јанка Веселиновића (цела), Јована Дучића (цела),
Карађорђева (до бр. 34 и 35 односно до Б.Нушића),
Крајишка (цела), Краља Драгутина (цела), Краља Петра
Првог (десна страна односно парни бр. до 46 односно
до ул Ј.Поповић), Краљице Јелене (цела), Ламела А и
Б (цела), Лазе Костића (цела), Марије Бурсаћа (цела),
Милана Илића (цела), Милана Стојића Горчила (цела),
Милетићева (цела), Мирослава Антића (цела), Милоша
Црњанског (цела), Његошева (до бр. 29 и 30 односно до
ул. Б. Нушића), Новосадска (лева страна односно непарни
бројеви), Октобарска- 22. октобра (цела), Пионирска
(цела), Саве Шумановића (цела), Српскоцрквена (цела),
Стевана Дечанског (цела), Стевана Великог (цела),
Стевана Сремца (до бр. 27 односно до ул. Б. Нушића),
Светог Саве (цела), Светозара Марковића (цела), Трг
Слободе, Војвођанска (цела), Војвођанских бригада
(цела), Жарка Зрењанина (цела), Змај Јовина (цела),
новоотворене улице у том поручју и насељено место
Љуково.
3. Основна школа „Јован Поповић“ у Инђији
Уписно подручје обухвата следеће улице:
7. јула (цела), 9. маја (цела), Балканска (цела),
Блок 63 (цео), Босанска (цела), Б. Нушића (цела),
Бранка Радичевића (цела), Далматинска (цела), Девет
Југовића (од 42 и 7а односно од ул.), Ђуре Јакшића
(цела), Гаврила Принципа (цела), Голубиначка (од броја
88), Јована Поповића (цела), Југ Богдана (парна страна
од броја 50 и непарна страна од бр. 55), Карађорђева
(од броја 34 и 35), Краља Петра Првог (од броја 48 и
51), Ластина (цела), Максима Горког (цела), Михајла
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Пупина (цела), Младена Стојановића (цела), Николе Бурсаћа (цела), Његошева (од броја 29 и 30), Омладинска
(цела), Партизанска (цела), Петра Драпшина (цела), Петра Кочића (цела), Пинкијева (цела), Ратарска (цела), Ратка
Павловића (цела), Слободана Пенезића (цела), Соње Маринковић (цела), Стевана Сремца (од броја 29), Стевице
Јовановића (цела), Вере Мишчевић (цела), Видовданска (цела), Владимира Роловића (цела), Железничка (од бр. 14
односно ул.К.Лазара) и Кнеза Лазара (цела).
4. Основна школа „др Ђорђе Натошевић“ у Новом Сланкамену
Уписно подручје обухвата насељено место Нови Сланкамен и Стари Сланкамен.
5. Основна школа „Бранко Радичевић“ у Марадику
Уписно подручје обухвата насељено место Марадик и Гладнош.
6. Основна школа „Слободан Бајић Паја“ у Новим Карловцима
Уписно подручје обухвата насељено место Нови Карловци.
7. Основна школа „Браћа Груловић“ у Бешки
Уписно подручје обухвата насељено место Бешка.
8. Основна школа „22. јули“ у Крчедину
Уписно подручје обухвата насељено место Крчедин и Сланкаменачке Винограде.
9. Основна школа „Ружа Ђурђевић Црна“ у Чортановцима
Уписно подручје обухвата насељено место Чортановци и Банстол.
3.5. Анализа кретања броја ученика првог разреда,укупног броја ученика и броја одељењау претходне четири
школске године (2014/15-2017/18. година)
У циљу анализе тренда кретања броја ученика првог разреда и укупног броја ученика у претходне четири
школске године (2014/15-2017/18.година) прикупљени су одговарајући подаци и приказани у Табели 72.
Табела 7. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних школа
Назив школе

1. ОШ „Д. Јерковић”
2. ОШ „П. Кочић”
3. ОШ „Ј. Поповић”
4. ОШ „Др Ђорђе
Натошевић”
5. ОШ „Бранка
Радичевић”
6. ОШ „Слободан Бајић
Паја”
7. ОШ „Браћа Груловић”
8. ОШ „22. јул”
9. ОШ „Ружа Ђурђевић
Црна”

2014/15
Број
Број
првака ученика/
бр.
одељења
125
936/37
141
861/37
39
370/16
23/1
197/10

2015/16
Број
Број
првака ученика/
бр.
одељења
113
923/37
100
867/38
51
383/16
31
209/12

2016/17
Број
Број
првака ученика/
бр.
одељења
96
913/37
93
839/38
57
386/16
32
224/13

2017/18
Број
Број
првака ученика/
бр.
одељења
133
934/37
108
812/37
42
379/16
16
218/13

20

197/9

21

188/10

17

182/9

24

187/11

27

236/13

15

221/12

33

226/13

19

213/12

63
27
13

420/18
184/9
148/8

69
22
14

450/19
177/9
145/8

45
25
20

440/18
176/9
138/8

43
21
27

427/18
168/9
149/8

У четири насеља општине (Taбела 7a), у издвојеним одељењима за ученике нижих разреда (I-IV), највише
је ученика у Љукову (43-52) и Јарковцима (17-19), који су у непосредној близини Инђије, а мали број ученика
у Сланкаменачким Виноградима и Старом Сланкамену (4-7), сеоским насељима са малим бројем становника и
претежно старачким домаћинствима.

________________________________________________
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Подаци у табели 7. прикупљени из кредибилног извора (школа), ради адекватног закључивања и доношења одлука

Број 15, страна број 1009

Службени лист општине Инђија

Петак 14. јун 2019.

Табела 7а – Број ученика и број одељења у издвојеним одељењима у тренутно важећој мрежи школа
Назив школе
Јарковци
ОШ „Д. Јерковић”

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

4

17/2

5

18/2

4

19/2

4

17/2

Број
првака

Број
ученика/
бр.
одељења

Број
првака

Број
ученика/
бр.
одељења

Број
првака

Број
ученика/
бр.
одељења

Број
првака

Број
ученика/
бр.
одељења

16

52/4

9

48/4

8

43/4

14

49/4

1

4/1

0

4/1

2

5/1

1

4/1

3

7/1

2

6/1

2

7/1

1

6/1

-

-

1

5/1

0

5/1

5

10/2

Љуково
ОШ „П. Кочић”
Стари Сланкамен
ОШ „Др Ђ. Натошевић”
Сл. Виногради
(словачки језик)
ОШ „22. јули”
Марадик
ОШ „Бранко Радичевић“
(мађарски језик)

У општини у насељеним местима Сланкаменачки Виногради (издвојена одељења) и Марадик (одељење у
оквиру матичне школе од шк. 2015/16. године), у комбинованим одељењима настава се изводи на словачком језику,
односно мађарском језику за ученике од првог до четвртог разреда, који даље школовање настављају у матичној
школи на српском језику или одлазе у школе ван општине и настављају школовање на матерњем језику (Стара
Пазова –словачки језик, Нови Сад – мађарски језик).
У Табели 8. која се односи на краћи скорашњи период, налазе се подаци о броју школа, броју одељења ОШ,
броју ученика ОШ, броју ученика који се образују по ИОП-1 и ИОП-у 2 (Индивидуални образовни план 1 и 2).

2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

147
149
157
161
163
161

3533
3510
3548
3563
3521
3487

Просечан Број спец.
Број
број
одељења
ученика
ученика у при ОШ
у спец.
одељењу
одељењима
при ОШ
24,0
23,6
22.6
22,1
21,6
21,7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Број
ученика
који се
образују
по ИОП 1
и ИОП 2
34
43
54
70

0
0
0
0
0
0

Број ученика
у одељењима
за образовање
одраслих

Шк.
Број
Број
година одељења ученика
ОШ
ОШ

Број одељења
за образовање
одраслих

Табела 8. Приказ неколико индикатора везаних за основне школе у претходном периоду

0
0
0
0
0
0

Почев од школске 2010/11. године (по формирању Општинске Интерресорне комисије) дошло до примене
односно до преласка на инклузивни приступ у основном образовању, тако да специјална одељења више не
егзистирају при основним школама, већ су сви ученици којима је потребна додатна брига и помоћ укључени у
образовање у складу са индивидуалним образовним плановима (ИОП 1 и ИОП 2). Број ученика са којима се ради
по индивудуалном образовном плану сваке године се повећава.
3.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа
На основу изнетог приказа просторних и кадровских капацитета школа, прикупљених и ажурираних у току
школске 2017/18. години (Табела 9) може се закључити следеће:
Дугу традицију школства имају ОШ „Душан Јерковић“ и ОШ „Петар Кочић“ у Инђији, као и школе у
Новим Карловцима и Новом Сланкамену.
У школама не постоји могућност проширења просторних капацитета (повећање броја учионица), али има
потребе за адаптацијом и санацијом постојећих.
Оправдано је постојање школе у свим насељима општине, узимајући у обзир: исказане потребе родитеља
и деце за школу у сваком насељеном месту, четири матичне основне школе су и до сада имале издвојена одељења,
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удаљеност издвојених одељења од матичне школе је између 5 до 7 километара а у издвојеним одељењима су
ученици од I до IV разреда, економски је оправдано постојање издвојених одељења јер би у у противном било
потребно обезбедити превоз за те ученике, у основним школама наставу похађају и деца других националности (у
Основној школи „Бранко Радичевић” у Марадику наставу похађају ученици мађарске националности, у Основној
школи „22. јул” у Крчедину, издвојено одељење у Сланкаменачким Виноградима наставу похађају ученици словачке
националности и настава се изводи на словачком језику), при свим основним школама а у оквиру делатности
Предшколске установе постоје одељења у којима се изводи припремни предшколски програм, а у појединим
школама и васпитно-образовни програм са млађим групама.
Евидентан је тренд наизменичног повећавања и смањивања броја ученика из године у годину скоро у свим
школама, али се највише одражава у школама у Новим Карловцима и Новом Сланкамену.
Испод критеријума - укупан број ученика и број одељења, никад нису две градске школе „Душан Јерковић“
и „Петар Кочић“, које сваке године похађа више од 800 ученика у више од 30 одељења.
Табела 9. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској 2017/18. години3

Трећа градска школа „Јован Поповић“, више година уназад суочава се са опадањем броја уписаних првака,
јер родитељи по захтеву уписују децу у друге две градске основне школe. Самим тим смањује се укупан број
ученика, али не и одељења, тако да школа испуњава један од услова да егзистира као самостална школа у новој
мрежи школа.
Основна школа у Бешки броји највише ученика у односу на друге сеоске школе, са тенденцијом благог
раста, али недовољно да задовољи критеријум по укупном броју ученика, али задовољава критеријум о броју
одељења, тако да испуњава један од услова да егзистира као самостална школа у новој мрежи школа.
Остале сеоске школе задовољавају критеријум из Уредбе у погледу међусобне удаљености (веће од 2 km) и
чињенице да је удаљеност између најближи основне школе већа од 2km, испуњавају услов постојања као самосталне
школе у новој мрежи школа.
Број ученика који наставу похађају по ИОП-у сваке године се повећава и има утицаја на број одељења, али
не толико да би утицало на постављене критеријуме Уредбе.
На језику националних мањина настава је организована у насељима Сланкаменачки Виногради на
словачком (издвојено одељење) и Марадику на мађарском језику (одељење у оквиру матичне школе од шк. 2015/16.
године) и то у комбинованом одељењу за ученике од првог до четвртог разреда. У оба насеља формирано је по једно
комбиновано одељење (Марадик 2017/18. два одељења због једног ученика четвртог разреда који наставу похађа по
ИОП-у 2) које броји до 10 ученика.
________________________________________________

Подаци у табели 9. дати су у циљу симаулације трендова и дефинисања предлога могућих решења
Број обрачунских радника је број пуних норми запослених на које школа има право у складу са Правилником о финансирању
основних школа
3
4
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4. План развоја мреже јавних основних школа
4.1. Број рођене деце и број ученика првог разреда
У Табели 10. приказани су подаци о кретању
броја деце рођене на територији општине Инђија у
претходном периоду и кретању броја ученика који се
уписују у први разред основне школе. Време за које се
подаци прикупљају не мора бити строго дефинисано, али
је добро да се направи што дужа временска перспектива.
У наведеном случају анализиран је период од 1998.
године до 2017. године, у вези са бројем рођене деце
и период од школске 2005/2006. до 2017/2018. године
у вези броја ученика првог разреда ОШ са прогнозом
броја првака до школске 2024/25. године.
Табела 10. Приказ броја рођене деце и броја уписаних
првака седам година касније
Календарска Укупан
година
број
рођене
деце5

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

463
399
389
447
419
452
434
442
430
463
430
431
421
399
403

Полазак
у школу
- седам
година
касније,
Школска
година
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

2013

435

2020/21

2014

450

2021/22

2015

469

2022/23

2016

449

2023/24

2017

425

2024/25

Број
уписаних
првака
седам
година
касније6
455
397
380
450
460
448
422
454
424
488
436
418
433
397
412
прогноза
419
прогноза
430
прогноза
459
прогноза
438
прогноза
415
прогноза

број уписаних ученика у први разред седам година
касније, дакле у периоду школских година 2005/06.
до 2012/13. износио 433. У овом временском периоду
исказано је готово подударање ова два броја.
Уколико посматрамо нешто дужи период од
1998. до 2010 године, просечан број рођене деце био
је 432 док је просечан број уписаних ученика у први
разред седам година касније, дакле у периоду школских
година 2005/06. до 2017/18. година износио 436.
На овом ширем интервалу долази до готово
идентичног одступања између броја рођене деце и
броја уписаних у први разред на истој територији и то
у корист броја уписаних ученика, што асоцира на појаву
миграционих кретања ка граду што је већ констатовано
и што ће се као тенденција вероватно наставити и
у наредним годинама, односно до школске 2024/25.
године, коју посматрамо као крајњу годину прогнозе.
Ипак и поред тога што ће се миграције ка граду
наставити, чиме ће делимично бити ублажена чињеница
о негативном природном прираштају, прогнозира се
наставак тренда благог смањења, како броја рођених,
тако и броја уписаних ученика у први разред из разлога
што сва деца пријављена на територији општине, не
живе на истој (сваке године приметно је осипање).
Ако на крају погледамо наредни интервал
од 2006. до 2017. године видимо да је број рођених
у том периоду износио 435 што је за 3 више него у
периоду 1998-2005. година. За очекивати је да се тренд
смањења броја уписаних ученика првог разреда у
периоду до 2024/25 године, због фиктивно пријављеног
пребивалишта, настави и у наредном периоду (осипање
сваке године 10-15 деце).
Све горе наведено доводи до закључка да се
у наредном периоду од четири, односно осам година
не очекују нека значајнија одступања у погледу броја
ученика и броја одељења у погледу на раније периоде.
Слика 2. Однос броја рођене деце и броја уписаних у први
разред седам година касније на територији општине
Инђија

Видимо да је просечан број рођене деце у
периоду
1998. до 2005. године био 431 док је просечан
________________________________________________
5
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5. Закључак
На основу изнетих чињеница, расположивих
података, извршених анализа и пројекција (за период
од четири односно осам година), с једне стране и
географског положаја, распоред насеља, њихове
међусобне удаљености, саобраћајне повезаности и
капацитета објеката с друге стране, могу се извући
следећи закључци и то:
1. ОШ „Душан Јерковић“ у Инђији са издвојеним
одељењем у Јарковцима задовољава у потпуности оба
критеријуме Уредбе о мрежи јавних основних школа (16
одељења/480 ученика), односно задовољава критеријуме
утврђивања као самосталне матичне школе у оквиру
нове мреже школа.
2. ОШ „Петар Кочић“ у Инђији са издвојеним одељењем
у Љукову задовољава у потпуности оба критеријуме
Уредбе (16 одељења/480 ученика), односно задовољава
критеријуме утврђивања као самосталне матичне школе
у оквиру нове мреже школа.
3. ОШ „Јован Поповић“, трећа основна школа у
Инђији, задовољава критеријум броја одељења, тако да
задовољава један критеријум Уредбе, и то о укупном
броју одељења (18), односно задовољава критеријуме
утврђивања као самосталне матичне школе у оквиру
нове мреже школа.
4. ОШ „Браћа Груловић“ у Бешки једина је сеоска
школа са готово константним бројем ученика (430-450)
са тенденцијом пораста броја становника, задовољава
критеријум Уредбе о укупном броју одељења (18-19) тако
да задовољава критеријуме садашњег организационог
облика и у оквиру нове мреже школа.
5. Остале сеоске школе у погледу међусобне удаљености
(већа од 2 km) и чињенице да је удаљеност од једне до
друге основне школа већа од 2 km, испуњавају услов
егзистирања као самосталне школе у новој мрежи школа.
5.1 Развој мреже основних школа у наредних осам
година
План развоја мреже јавних основних школа у
наредних четири до осам година заснива се на следећим
констатацијама и закључцима:
• На основу свих релевантних параметара, одговорно и
доследно радиће се на планирању даљег развоја мреже
јавних основних школа која ће омогућити једнако
право и доступност образовања и васпитања свој деци
и ученицима без дискриминације и сегрегације уз
потпуни обухват деце и ученика одговарајућег узраста за
стицање основног образовања у два образовна циклуса,
у складу са географским, демографским, културним,
економским, еколошком и другим карактеристикама
дате локалне средине.
• Имајући у виду урбанизованост и насељеност
појединих градских и приградских подручја, затим
наставак стамбене изградње у њима може се очекивати
да ће поједини делови града у односу на садашњи
распоред и структуру становништва бити измењени
што ће имати утицај на број деце стасале за упис у први
разред основних школа па тиме и евентуалну потребу
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за проширењем капацитета односно реновирањем
појединих објеката одређених градских основних школа.
Ипак, нема наговештаја да ће бити неопходна изградња
нових школа у наредном осмогодишњем периоду.
• Посебна пажња посветиће се ревитализацији сеоских
подручја са изразито ниском стопом природног
прираштаја. Треба стварати услове за задржавање
становништва у овим срединама и на одржавању и
развој живота у истом, посебно у породицама које су
опредељене за пољопривреду као основно занимање.
Потребно је додатно саобраћајно и инфраструктурно
унапредити живот и рад у овим срединама.
• У циљу обезбеђивања доступности основног
образовања за особе са сметњама у развоју, поред општих
услова, морају и надаље бити осигурани и посебни
услови, као што су: обезбеђивање превоза када су школе
на већој удаљености, физичка доступност простора
односно приступачност у којима се одвија васпитнообразовни рад, обезбеђивање техничких помагала,
могућност коришћења адаптираних информационокомуникативних средстава и учења на даљину, помоћ
персоналног асистента и сл.
• Активно ће се пратити упис ученика у први разред
основне школе и прелазак у пети разред на нивоу
школа. Ангажовањем надлежних органа, регионалне
школске управе и школа радиће се на превенцији
осипања и решавању конкретних случајева прекидања
школовања. Потребно је систематско праћење која су
деца изван образовног система и обезбеђивање додатне
образовне и социјалне подршке увек кaда је то потребно
и правовремено што је нарочито важан фактор.
• Сви прикупљени подаци морају се водити рашчлањено
да би се омогућиле целовите анализе које ће показивати
доступност, ефикасност и квалитет образовања (како
изгледа образовање у специфичним подгрупама, нпр. на
селу, у сиромашним породицама, за ромску децу, децу са
сметњама и тешкоћама у развоју, итд.).
• Мање (сеоске) школе би требало сачувати где год је
то могуће и у ситуацијама када оне у потпуности не
одговарају предвиђеним стандардима. Опстанак оваквих
школа зависи од демографске ситуације у средини у којој
се налазе, али исто тако је евидентно да гашење школа
додатно подстиче негативне демографске трендове у
локалној средини, јер је већ више пута уочено да кад
место остане без школе, брзо остане и без становништва.
Самим тим у складу са Уредбом о критеријумима за
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа
и акта о мрежи јавних основних школа оправдано је
постојање сеоских основних школа, јер на удаљеност до
два километра не постоји друга основна школа.
• У наредном периоду активно ће се пратити и развојни
програми и пројекти везани за основно образовање
на нивоу државе, али и континуирано анализирати
друштвено економска и демографска кретања на
територији општине Инђија.

Број 15, страна број 1013

Службени лист општине Инђија

ПРИЛОЗИ
Прилог 1.
Списак слика
Слика 1. Распоред основних школа и издвојених
одељења у општини Инђија
Слика 2. Однос броја рођене деце и броја уписаних у
први разред седам година касније
Списак табела
Табела 1. Растојање између места општине (у км)
Табела 2. Временска дистанца између места општине (у
мин.)
Табела 3. Број становника насељеног места Инђије
Табела 4. Број становника сеоских насеља у општини
Инђија
Табела 5. Витална статистика, поређење 1961 и 2016
године
Табела 6. Преглед школа са бројем ученика у школској
2012/13 и 2017/18. години
Табела 7. Приказ бројног стања ученика у тренутно
важећој мрежи основних школа у претходне четири
школске године
Табела 7а. Број ученика у издвојеним одељењима
Табела 8. Приказ неких индикатора ОШ у претходном
периоду
Табела 9. Приказ просторних и кадровских капацитета
школа, стање у шк.2017/18.
Табела 10. Приказ броја рођене деце и броја уписаних
првака седам година касније.
------------------------813
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана
40. став 1. тачка 18. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број 5/19)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ПУТЕМ ИЗГРАДЊЕ
I ПРИБАВЉА СЕ непокретност у јавну
својину општине Инђија путем изградње и то објекат
предшколске установе – фаза 1, у Инђији, на делу
катастарске парцеле број 4040/130 к.о. Инђија.
Објекат предшколске установе ће бити
максималне спратности П+1 минималне бруто развијене
грађевинске површине 1100м2 који треба да задовољи
адекватан смештајни капацитет за целодневни боравак
око 200 деце узраста од 6 месеци до 7 година.
II Планирана вредност радова из тачке I ове
одлуке износи 108.373.000,00 динара (словима: стоо
саммилионатристаседамдесеттрихиљаде динара) без
ПДВ-а, сагласно Плану јавних набавки за 2019. годину.
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III Средства за извођење радова из тачке I ове
одлуке обезбеђена су у буџету општине Инђија за 2019.
годину.
IV На непокретности из тачке I ове одлуке
власник ће бити Општина Инђија.		
V Израда пројектне документације и избор
извођача радова из тачке I ове одлуке извршиће се путем
јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15).
VI Овлашћује се Председник општине Инђија,
да у складу са Законом о јавним набавкама, донесе
Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
израде пројектне документације и избора извођача
радова и Решењем образује Комисију о спровођењу
поступка јавне набавке.
Председник општине ће о спроведеном
поступку јавне набавке израде пројектне документације
и избора извођача радова, Скупштини општине поднети
извештај.
VII О реализацији ове одлуке стараће се
Општинска управа општине Инђија.
VIII Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:46-24/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 40. став
1. тачка 18. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“ број 5/19)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ПУТЕМ ИЗГРАДЊЕ-ДОГРАДЊОМ
I ПРИБАВЉА СЕ непокретност у јавну својину
општине Инђија путем изградње и то доградњом објекта
дечијег вртића „Невен“ површине 932м2 постојећег на
катастарској парцели број 3761/10 и уписаног у лист
непокретности број 9742 к.о. Инђија.
Доградња се врши проширењем постојећег
објекта у основи и то изградњом четири просторије
за боравак, два улазна хола, отвореног атријума и
спољашњег степеништа укупне нето површине 234,64м2,
односно укупне бруто површине 275,10м2, а на основу
Идејног пројекта број А-51/18 од августа 2018. године,
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израђеног од стране „DOMUS CONSTRUCTION“ доо
Инђија.
II Планирана вредност радова тачке I ове одлуке
износи 4.932.744,80 динара без ПДВ-а, а на основу
предмера и предрачуна радова садржаног у Идејном
пројекту број А-51/18 од августа 2018. године, израђеног
од стране „DOMUS CONSTRUCTION“ доо Инђија.
III Средства за извођење радова из тачке I ове
одлуке обезбеђена су у буџету општине Инђија за 2019.
годину.
IV На непокретности из тачке I ове одлуке, као
саставном делу објекта дечијег вртића „Невен“ власник
ће бити Општина Инђија.
V Избор извођача радова из тачке I ове одлуке
извршиће се путем јавне набавке у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15).
VI Овлашћује се Председник општине Инђија,
да у складу са Законом о јавним набавкама, донесе
Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
избора извођача радова и Решењем образује Комисију о
спровођењу поступка јавне набавке.
Председник општине ће о спроведеном
поступку јавне набавке избора извођача радова,
Скупштини општине поднети извештај.
VII О реализацији ове одлуке стараће се
Општинска управа општине Инђија.
VIII Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

Члан 2.
Јавна расправа у смислу ове Одлуке, подразумева
низ активности које се предузимају у унапред одређеном
временском оквиру, у циљу прибављања предлога и
сугестија грађана, удружењa и стручне јавности о нацрту
акта из надлежности органа Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 6.
Јавна расправа обавезно се спроводи:
1. у поступку припреме Статута општине;
2. у поступку припреме буџета Општине (у делу
планирања инвестиција);
3. у поступку припреме стратешких планова развоја;
4. у поступку утврђивања стопе изворних прихода
општине;
5. у поступку припреме просторних и урбанистичких
планова;
6. у другим случајевима предвиђеним законом и
Статутом општине.
Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се
о нацрту акта (одлуке, плана и другог акта у припреми).
Јавну расправу из става 1. овог члана, организује
Општинско веће на начин и у време које предложи орган
надлежан за припрему и утврђивање нацрта акта.
Јавна расправа у поступку припреме
просторних и урбанистичких планова спроводи се у
складу са одредбама закона и других прописа којим
се уређује поступак израде и доношења просторног и
урбанистичког плана.

Број:46-25/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------815
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 40. став 1. тачка 7. и члана 100. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОРГАНИЗОВАЊА
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и поступак
организовања јавне расправе у поступку доношења
прописа и других општих аката, као и планских
докумената из надлежности општине Инђија (у даљем
тексту: Општина).

Члан 3.
Јавна расправа спроводи се:
1. стављањем на увид, нацрта акта за који се спроводи
јавна расправа на
веб презентацији Општине;
2. достављањем предлога, сугестија и коментара у
писаном или електронском облику;
3. организовањем најмање једног отвореног састанка
предстваника надлежних органа Општине, односно
јавних служби са заинтересованим грађанима,
представницима удружења и средстава јавног
информисања (округли столови, трибине, презентације
и сл.).
Члан4.
Јавна расправа траје најмање 15 дана.
Члан 5.
Општинска управа општине Инђија, дужна
је да на веб презентацији Општине, односно на други
примерен начин, обавести јавност да је отпочео рад на
припреми прописа које доноси Скупштина општине.

Члан 7.
Јавна расправа може се спровести и у поступку
доношења општих аката из надлежности Скупштине
општине, на основу захтева предлагача општег акта,
једне трећине одборника или предлога 100 грађана са
бирачким правом општине.
Захтев, односно предлог за спровођење јавне
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расправе подноси се у писаном облику и мора бити
образложен.
Захтев, односно предлог из става 1. овог члана
садржи: назив акта за који се захтева, односно предлаже
јавна расправа, предлог круга учесника у јавној расправи
са назначењем учесника којима се посебан позив
доставља, назначење времена и начина одржавања јавне
расправе и друге податке значајне за одржавање јавне
расправе.
Предлог грађана за спровођење јавне расправе,
потребно је да својим потписом подржи најмање 100
грађана са бирачким правом на територији Општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење
јавне расправе из става 4. овог члана, спроводи се у
складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Члан 8.
Надлежно радно тело Скупштине општине
одлучује о примљеном захтеву, односно предлогу из
члана 7. став 1. ове одлуке у року од осам дана од дана
достављања захтева, односно предлога.
Уколико надлежно тело Скупштине општине
прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог члана,
Општинско веће организује јавну расправу, по правилу,
на начин и у време које је у тим поднесцима предложено.
Члан 9.
Општинско веће организује јавну расправу,
одређује начин спровођења, место и време трајања јавне
расправе.
Општинско веће упућује јавни позив грађанима,
удружењима, стручној јавности, за учешће у јавној
расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи,
објављује се на веб презентацији Општине као и на
други погодан начин.
Од дана објављивања јавног позива до дана
почетка одржавање јавне расправе не може проћи мање
од пет дана.
Члан 10.
Уз јавни позив за учешће на јавној расправи,
обавезно се објављује програм спровођења јавне
расправе, као и нацрт акта који је предмет јавне расправе.
Програм јавне расправе утврђује Општинско
веће, на предлог органа надлежног за припрему и
утврђивање нацрта акта који је предмет јавне расправе.
Програм јавне расправе обавезно садржи:
1. рок за спровођење јавне расправе;
2. податке о лицима задуженим за давање информација
и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним
решењима;
3. информацију о активностима које се планирају
(одржавање округлих столова трибина, презентација
и слично, време и место њиховог одржавања), као и
информацију о лицу задуженом за управљање тим
активностима;
4. рок и адресу за достављање предлога и сугестија у
писаном и електронском облику;
5. друге податке значајне за спровођење јавне расправе.
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Члан 11.
Орган надлежан за припрему и утврђивање
нацрта акта који је предмет јавне расправе, дужан је
да у току трајања јавне расправе на веб презентацији
Општине објављује све коментаре, предлоге и сугестије
дате на јавној расправи.
Члан 12.
О спроведеној јавној расправи орган из члана
11. ове одлуке сачињава извештај.
Извештај о спроведној јавној расправи садржи:
1. време и место одржавање јавне расправе;
2. назив акта за који је спроведена јавна расправа;
3. активности које су спроведене током јавне расправе
(округли столови, трибине, презентације и сл.);
4. податке о овлашћеним представницима органа
Општине који су учествовали на јавној расправи;
5. податке о учесницима јавне расправе (број и
структура);
6. све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи;
7. ставове органа надлежног за утврђивање нацрта акта
о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем
разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.
Извештај из става 1. овог члана, објављује се на
веб презентацији Општине и на други погодан начин у
року од осам дана од дана окончања јавне расправе.
Члан 13.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о
којем је спроведена јавна расправа, дужан је, да извештај
о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта
који се подноси доносиоцу акта на усвајање.
Члан 14.
Поступак јавне расправе започет у складу са
прописима који су били на снази пре ступања на снагу
ове одлуке, наставиће се по одредбама ове одлуке.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-107/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), a у вези члана 45. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16,
91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 др. закон), члана 207. став 1. тачка 1. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), члана 2.
Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 18/16) и члана 40. став
1. тачка 7. Статута општине Инђијa („Службени лист
општине Инђија“, 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВРСТИ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ
НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА КОЈЕ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА
ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Наменски трансфер Републике Србије за 2019.
годину за финансирање услуга социјалне заштите,
одобрен општини Инђијa у износу од 7.503.259,57
динара, користиће се за услугу социјалне заштите помоћ
у кући, као утврђену услугу Одлуком о социјалној
заштити општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 27/18).
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Инђија за 2019. годину у области пружања
услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о
буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени лист
општине Инђија“, број 28/18 и 5/19), у оквиру Раздела V,
Програма 11 – Социјална и дечија заштита, део позиције
312, конто 481 Дотације невладиним организацијамаСоциохуманитарне организације, у укупном износу од
3.440.000,00 динара, распоређују се и користе на начин
исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге
социјалне
заштите које се
финансирају
из средстава
наменског
трансфера за
2019. годину
1. Помоћ у кући
Укупно

Укупан износ
по услузи
из средстава
наменског
трасфера за
2019. годину

Учешће ЈЛС
по услузи из
сопствених
извора -прихода

7.503.259,57
7.503.259,57

3.440.000,00
3.440.000,00
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Члан 3.
О реализацији и квалитету спровођења услуга
социјалне заштите за 2019. годину у складу са начелима
прописаним Законом о социјалној заштити, стараће се
надлежна одељења Општинске управе општине Инђија.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 55-234/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------817
На основу члана 40. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује да престаје својство
јавног добра у општој употреби парцелама број:
- 777/7 улица Кнеза Милоша површине 00 аri 80m2
- 920/6 улица Кнеза Милоша површине 01аr 91m2
обе уписане у лист непокретности број 619 к.о. Бешка
као земљиште под зградом-објектом, јавна својинa
Општине Инђија и објекат-улица, државна својина,
чији је корисник Општина Инђија и мења им се намена
у грађевинско неизграђено земљиште, јавна својина
Општине Инђија, у циљу реализације Плана генералне
регулације насеља Бешка („Службени лист општине
Инђија“ број 23/17 и 11/19).
Члан 2.
Задужује се Јавно предузеће за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија да
на основу ове одлуке поднесе захтев за промену намене
горе наведених непокретности Републичкој геодетској
управи – Служби за катастар непокретности Инђија и
изврши упис насталих промена.
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Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-159/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------818
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон,101/16 – др. закон и 47/18),
члана 77. став 1. Закона о култури („Сл.гласник РС“,
број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 40.став 1. тачка
7. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 14. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИТАКА АРТ ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА
КАО ДРУГОГ СУБЈЕКТА У КУЛТУРИ
Члан 1.
Привредном друштву за извођачке и
продуцентске делатности, маркетинг и услуге ИТАКА
АРТ ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА Војводе Степе 40/А,
суфинансираће се текући расходи и издаци у 2019.
години, као другом субјекту у култури који својим
програмима трајније задовољава културне потребе
грађана на територији општине Инђија.
Члан 2.
Средства за суфинансирање текућих расхода и
издатака одобравају се, у зависности од стопе извршења
буџета, у износу до 4.000.000 динара (словима:
четиримилионадинара), и иста су обезбеђена у буџету
општине Инђија за 2019. годину.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине да са
Привредним друштвом за извођачке и продуцентске
делатности, маркетинг и услуге ИТАКА АРТ ЦЕНТАР
ДОО ИНЂИЈА закључи уговор о суфинансирању
текућих расхода и издатака за 2019. годину.
Члан 4.
Привредно
друштво
за
извођачке
и
продуцентске делатности, маркетинг и услуге ИТАКА
АРТ ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА, дужно је да у року од
15 дана по завршетку програма за који су додељена
буџетска средства, а најкасније до краја текуће године,
поднесе извештај о реализацији културног програма и
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достави доказе о наменском коришћењу финансијских
средстава Скупштини општине Инђија.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-936/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------819
На основу члана 13. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15
и 101/16), члана 40. Став 1. тачка 4. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 05/19)
и претходне сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број 320-00-2755/2019-09 од
03. априла 2019. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 14. јуна 2019.године, доноси
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ПЛАНИРАНИХ МЕРА
II.
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике:
Инђија се налази у југозападном делу Срема, спада у
већа насеља Срема (већа насеља од Инђије су Сремска
Митровица и Рума). Површина града износи 386 км²,
број насеља 11. Надморска висина насеља је 113 м,
док је централни део насеља одређен координатама:
45,03º северне географске ширине и 20,05º источне
географске дижине. Општина Инђија има око 48.000
становника, просечна густина насељености је 122
становника по км². Општина Инђија има изразито
повољан географски положај. Налази у југоисточном
Срему, на југоисточним обронцима Фрушке Горе који
се завршавају висом Кошевац код Старог Сланкамена.
Већи део територије општине Инђија се налази на тзв.
Фрушкогорској лесној тераси са повољним струјањем
ваздуха, ниским нивоом подземних вода и повољним
земљиштем за пољопривреду и изградњу. Поред
општине Инђија протиче европска река Дунав у дужини
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од 42 км. Тај десни део обале реке Дунав, која протиче
уз обронке Фрушке Горе, једна је од најлеших на целом
водотоку кроз Србију. Инђија има изузетан географскосаобраћајни положај (близина Београда 42 км, Новог
Сада 35 км, Аеродрома “Београд” Никола Тесла 35 км,
непосредна близина главних саобраћајних праваца у
земљи ауто-пут Е-75: Београд-Нови Сад, ауто-пут Е-70:
Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални
пут Р109: Рума-Стари Сланкамен, железничких пруга
Београд–Инђија-Нови Сад – Суботица - Будимпешта
и Београд – Инђија – Загреб - Љубљана, близина реке
Дунав) што поставља Инђију у сам врх понуде у Србији
и региону у смислу потенцијала и атрактивности за
инвестирање. Територују Општине чине подручја
насељенех места, која улазе у њен састав и то: Бешка,
Инђија, Крчедин, Љуково, Јарковци, Марадик, Нови
Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки виногради,
Стари Сланкамен, Бешка и Чортановци. Насеља у
околини Инђије представљају јединствен конгломерат
различитих историјских околности у којима су настајала
култура, традиција, обичаји, па се с правом може рећи да
Инђија представља складну вишенационалну заједницу,
с бројним насељима специфичним по географском
положају, етничком саставу, етнолошком наслеђу и
шароликој туристичкој понуди.
Природни услови и животна средина:
Хидрографија Основу хидрографије територије Општине
Инђија карактерише река Дунав, један већи водоток
Патка бара – Будовар и три мања водотока Инђијски
канал и потоци Љуково И Шеловренац. Инђијски канал је
притока потока Љуково, који се улива у тзв. Голубиначки
канал, да би исти на крају био притока Дунава са местом
улива код Старих Бановаца. Поток Шеловренац припада
сливу реке Саве преко мелиорационог канала Јегричке.
Поток Патка бара – Будовар је највећи и најзначајнији
водоток како на територији општине тако и на том ширем
делу Срема, који се заједно са Голубиначким каналом
код Старих Бановаца заједно улива у Дунав. Клима овог
простора у целини је умерено-континентална, на коју
делују двојаки фактори: у ширем смислу, то су они који
делују на климу Панонске низије, а у ужем смислу то
су локални фактори, проузроковани положајем простора
(у Срему, уз Фрушку гору, уз Дунав и друго). Средња
годишња температура ваздуха је највиша током два
летња месеца у јулу и августу и износи 22ºC, најнижа
средња годишња температура је у јануару -1ºC.
Температура ваздуха Због великог колебања средњих
месечних температура дешава се да хладнији од јануара
буде фебруар или децембар а топлији од јула август или
јуни. За климатске прилике општине значајно је и то
што се зимске температуре неких година нагло мењају,
јануарске су просечно у минусу, а средња фебруарска
иде и до +8 C°. Овакве промене условљавају брзо
топљење снега а на то обично долазе и обилне падавине
у облику кише. У пределу Инђије најучесталији ветрови
су северозападног правца и овај ветар заједно са
западним доноси кишу. Ови ветрови дувају равномерно
и брзина им није велика. Други по учесталости су
ветрови из источног квадранта, назив им је „кошава” и
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то су по правилу суви, хладни и јаки ветрови који дувају
у налетима ( ударима). Са северне стране, Општину
Инђију граничи река Дунав у дужини од 26,5 км. Један
део земљишта (терена) непосредно уз леву обалу
Дунава такође припада територији општине, са ниским
котама око 75,0 мАНВ који су најчешће плављене при
високим водама Дунава, и то су Велика Ада, Лочка Ада,
Крчединска Ада и Козјак, који представљају алувијалну
раван реке Дунав која је под непосредним утицајем
нивоа воде у Дунаву. Десну обалу Дунава на територији
општине чине падине Фрушке горе, које су знатно
више са котама од леве обале. Практична опасност од
поплава високих вода Дунава, на територији општине
не постоји. Патка бара почиње са више изворишних
кракова који одводњавају југоисточне падине Фрушке
горе и у горњем току, због присуства сталних изворе,
у кориту увек има воде. Са јужних падина Калакача и
Кошевца, поток Патка бара, односно Будовар прима две
периодске притоке Крчедински и Сланкаменски поток.
У кориту ових водотока, који немају сталне изворе, воде
има само у пролеће и јесен, од снега и киша, а ретко
краткотрајно и после јачих летњих пљускова. Постоје
још три мања водотока и то Инђијски канал, Љуково
и на самој граници општине Шеловренац. Простор
инђијске општине рељефно се састоји из две основне
геоморфолошке целине: источних огранака Фрушке
Горе и фрушкогорске лесне заравни. Највећи простор
обухвата фрушкогорска лесна зараван. Северном
границом општине тече Дунав са својим широким
коритом и гради облике везане за речну ерозију и
акумулацију. У оквиру фрушкогорског побрђа могу се
издвојити две целине: Калакач и Кошевац. Основна
геолошко-стратиграфска формација на посматраном
подручју јесте дилувијални лес чије наслаге покривају
цели простор. То је компактна геолошка маса која је под
утицајем климе и вегетације на површини изменила
своје особине и постала површина са особинама
чернозема који је погодан за пољопривредну делатност.
У геоморфолошком погледу територија Инђије се налази
на делу фрушкогорске лесне заравни. С обзиром да је
састављена од чистог сувоземног леса, на површини
лесне заравни има лесних утолица, а и речне долине су
типа лесних долова. Лесна зараван није јединствена,
издвајају се два нивоа. Виши ниво (северни део
територије) је лесна зараван надморске висине 130-150
м, и нижи ниво 100-120 м (јужни део). Разлика између
највише и најниже тачке је око 50 м релативне висине.
У геолошком погледу земљиште територије насеља
Инђија чини лес, састављен од више лесних складова.
Навејавање леса трајало је у време глацијала. Дебљина
лесног слоја варира и креће се од 10 м до 20 м.
Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови:
Према попису из 2002. Општина Инђија имала је 49.609,
док је попис из 2011. показао да се број становника
смањио и износи 47.204. Просечна старост је у складу са
Републичким просеком и износи 42,3 године. Природни
прираштај је негативан и износи – 5,8 ‰. Према
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последњем попису становништва у Србији из 2011. године, Општина Инђија има 15.848 домаћинстава и то градско
подручје са 8.745 домаћинстава и 25.988 становника и сеоско подручје са 7.103 домаћинстава и 21.216 становника.
Просторним планом је предвиђен благ пораст укупног броја становника, тј. да ће 2021. године у насељима општине
Инђија живети 52.450 становника, да ће просечна величина домаћинства износити 3,1 члан по домаћинству, а укупан
број домаћинстава бити 17.050. Ове претпоставке су рађене на основу утврђених биодинамичких карактеристика
популације, дотадашњих развојних тенденција, као и прогнозираног привредног и укупног друштвеног развоја, у
периоду 2002-2021 за насеља општине Инђија.
Број становника и домаћинстава по насељеним местима општине Инђија по Попису становништва из 2011.
године

Диверзификација
руралне
економије:
Већина руралног становништва се углавном бави
пољопривредом. Пољопривреда Инђијске општине
има велики потенцијал, који се огледа првенствено у
врло квалитетном земљишту (преко 85% је чернозем),
благој клими и таласастом рељефу. Највише су
заступљене оранице на којима се узгаја првенствено
пшеница и кукуруз, затим шећерна репа и сунцокрет.
У последњих неколико година је у експанзији дуванска
култура. Воћарство и виноградарство се налазе одмах
иза ораница, јер су клима и благе падине Фрушке горе
изванредан спој који резултира високим приносом.
Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и
шљива. Виноградарство је са великом традицијом
али је у последње време у стагнацији. Сточарство
је такође са дугом традицијом и релативно је добро
развијено. Заступљено је свињарство, говедарство,
живинарство а у мањој и мери овчарство и козарство.
Осим пољопривреде, постоји знатан потенцијал у
туризму руралног подручја, који је у доброј мери
искоршћен у појединим местима општине. Подршком
додатним могућностима запошљавања могу се у неким
срединама зауставити негативни трендови депопулације
и напуштање села. Диверзификација активности на
газдинствима неопходна је за запошљавање и одрживи
развој руралних подручја, и њоме се може придонети
бољем уравнотежењу регионалног развоја у економском

и социјалном смислу. Структура односно дистрибуција
незапослених по квалификацијама у општини Инђија
слична је као и у Републици Србији и Војводини.
У општини Инђија највећи број незапослених, око
30%, чине квалификовани. Незапосленост у општини
Инђија у 2017. години, у односу на 2012. годину опала
је за око 51% (извор НСЗ, децембар 2017). У општини
Инђија, присутан је констатан тренд смањивања броја
незапослених лица на евиденцији НСЗ, чему највише
доприноси раст запошљавања код нових инвеститора.
Такође, према извештају НСЗ, од наведеног броја
незапослених лица на евиденцији службе, око 80 %
незапослених лица имају карактер активних тражилаца
посла, а остали нису исказивали интересовање за
укључивање у мере активног запошљавања које
спроводи НСЗ. Неповољна квалификациона структура
незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива,
обзиром да од укупног броја незапослених лица 29 %
има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу
посебних програма обуке као услов за запошљавање
ових категорија незапослених лица. На основу података
НСЗ најзаступљенија je категорија незапослених лица са
I, III и IV степеном стручне спреме (81 % од укупног
броја). Старосна структура незапослених на евиденцији
НСЗ, где је мало више од половине незапослених
лица старије од 45 година (53 %), намеће обавезу
израде посебних програма обуке и мера за подстицај
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запошљавања ових категорија незапослених лица. У
структури незапослених лица према старосној доби и
полној структури уочљиво је да број незапослених лица
женског пола је изразитији у категоријама старосне
доби између 40 и 60 године живота. Кретање броја
незапослених лица према старосним категоријама
указује на потребу посебног ангажовања на решавању
питања запошљавања категорија незапослених лица
старијих од 50 година, обзиром да и поред мера
подстицаја које су на располагању послодавцима за
запошљавање ових категорија лица, уочава се константни
раст незапослених лица ове старосне групе. У циљу
потпуног сагледавања радних активности становништва
и утврђивања радног контигента, НСЗ спроводи два
пута годишње у марту и октобру Анкету о радној снази
(АРС), која је потпуно усаглашена са препорукама и
методологијом ЕУРОСТАТ-а, којом се не узима у обзир
формални статус лица које се анкетира, него се радни
статус тог лица одређује на основу сварне активности
коју је оно обављало у посматраном периоду. Према
класификацији професионалог статуса запослених лица,
запослена лица су: самозапослени, запослени радници
и помажући чланови домаћинства. На основу АРС
реално се сагледава стопа активности становништва,
стопа запослености, стопа незапослености и стопа
неактивности, што представља основ за планирање мера
којима се значајније подстиче запошљавање и укупна
радна активност.
Рурална инфраструктура: Инђија се снабдева
водом захватањем подземне воде из неогених
песковитих седимената, на Инђијском изворишту је у
функцији 25 бунара укупног капацитета 7600 л/мин.
Овај капацитет обезбеђује довољне количине воде за
водоснабдевање насеља Инђија, Љуково, Јарковци и
Нови Карловци. Извориште у насељу Бешка се састоји
од 5 бунара укупног капацитета 1100 л/мин. У свим
осталим насељима општине налазе се још 13 бунара
који задовољавају потребе становишта за пијаћом
водом. Пијаћом водом из Инђијског водоводног
система снабдева се свих 10 села и сама Инђија. Од
укупног броја насеља, једино Инђија има изграђен и
функционално јединствен канализациони систем, а
укупан број прикључених субјеката на канализационој
мрежи је 5900. Од сеоских насеља само поједина
имају делимично изграђену канализацију. Инђија је
железничка раскрсница Срема. Кроз Инђију пролази
железничка пруга Београд – Нови Сад – Суботица, те
Београд – Стара Пазова – Рума – Сремска Митровица.
Како је смештена на пола пута између Београда и Новог
Сада, на месту где се укрштају значајни европски
коридори – аутопут Е-75 и река Дунав, њен туристичко –
географски положај веома је повољан. Поред Инђије
пролази и међународни ауто-пут Београд – Нови Сад –
Суботица – Будимпешта. Основну везу насеља Инђије
са макрорегионалним центром, Новим Садом, и главним
градом, Београдом, и даље ће чинити магистрални пут
(државни пут 1. реда) М-22.1, Хоргош–Нови Сад–ИнђијаБеоград. Основну везу насеља Инђије са окружењем
ће и даље чинити регионални пут (државни пут 2.
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реда) Р-109, Путинци–Инђија–Стари Сланкамен, који
представља везу са субрегионалним центром Румом и
својим источним краком излази на Дунав (Паневропски
коридор ВИИ). Регионални пут Р-109 (државни пут 2.
реда), Путинци– Инђија–Стари Сланкамен, који тангира
центар насеља Инђија, представљаће везу насеља са
магистралним путем М-22 (Е-75), а такође и са осталом
категорисаном мрежом и суседним општинама. Нови
саобраћајни капацитет – обилазница, уз већ постојеће
(државни путеви 1. и 2. реда), магистрални пут М-22.1,
регионални пут Р-109, омогућиће повезивање свих
планираних садржаја у оквиру радне зоне са аутопутем Е-75, као сегментом коридора X (државни пут И
реда, М-22). Све категорисане путеве унутар обухвата
плана неопходно је модернизовати и реконструисати у
циљу повећања квалитета одвијања саобраћаја, а нови
коридор - обилазница магистралног пута (државног пута
1. реда) М-22.1 и Р-109 (државног пута 2. реда) планира
се ван урбаних простора. Формирана саобраћајна мрежа
насеља је ортогоналног типа са уличним коридорима
различитих ширина и релативно задовољавајућим
степеном изграђености и опремљености саобраћајница.
Новим мерама за унапређење функционисања
унутарнасељског саобраћаја неће доћи до битнијих
промена у насељској саобраћајној матрици, али ће се
комфор, безбедност, и уопште, ниво услуге подићи на
врло висок ниво. Преко 90% укупне дужине путева су
савремени коловози. Поред постојеће путне мрежа
којом су сва сеоска насеља повезана са Инђијом, постоји
и добро организовани јавни приградски аутобуски
превоз. Што се тиче информатичко – комуникационе
инфраструктуре, рурално подручје општине Инђија се
одликује, добром покривеношћу фиксном и мобилном
телефонијом, тако да је приступ интернету и другим
видовима имформисања доступан великом броју сеоских
домаћинстава. У руралној средини где су углавном,
заступљене индивидуалне куће са двориштем, баштом
и њивама, постоје велике количине биљног отпада и
просечна густина отпада износи 0,11- 0,18 т/м³. Плански
и уређен систем сакупљања кабастог отпада у руралним
срединама постоји. Организован је одвоз смећа из свих
сеоских насеља, који врши ЈКП „Комуналац“ Инђија.
У мањем броју села су присутне дивље депоније.
Решавање проблема управљања отпадом за територију
општине Инђија је у току и то организовањем и
пуштањем у рад регионалне санитарне депоније чија
изградња је у току. Гасна инфраструктура - Инђијска
општина је потпуно гасифицирана. Мрежа гасовода
је изграђена у свим насељеним местима. Постављено
је: укупно 55 км челичног међумесног гасовода, који
повезује насељена места, 140 км кућних прикључака
спаја основну мрежу са потрошачима, 450 км уличних
цевовода чини целину гасоводне мреже. Мрежа снабдева
преко 7.000 потрошача из категорије домаћинстава
и индустријских и комуналних фирми а Инђијска
општина користи 16 милиона просторних метара
гаса годишње. Телекомуникациона инфраструктура
- нова најсавременија дигитална централа, са скоро
100 одсто телефонских прикључака повезаних на њу.
Софистицирана телекомуникациона инфраструктура
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омогућује прикључење свих стандардних, као и
најнапреднијих телекомуникацијоних сервиса. У свим
насељеним местима постоје одељења Јавног предузећа
ПТТ Србија, а у самом граду раде поште на две локације.
Градска пошта је првог реда и пружа све услуге које ЈП
ПТТ Србије нуди својим корисницима било где у земљи.
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Укупна површина
пољопривредног земљишта у општини Инђија износи
32.069,0374 ха, од чега је обрадиво пољопривредно
земљиште 29.188,0735 ха, односно 91,02% . Пољопривреда
Инђијске општине има велики потенцијал, који се
огледа првенствено у врло квалитетном земљишту
(преко 85% је чернозем), благој клими и таласастом
рељефу. Највише су заступљене оранице на којима се
узгаја првенствено пшеница и кукуруз, затим шећерна
репа и сунцокрет. У општини Инђија произведе се
годишње 120.000 т житарица и 140.000 т индустријског
биља. У последњих неколико година је у експанзији
дуванска култура. У Инђији је регистровано 2.120
индивидуалних газдинстава, од тога је 1.908 активних
газдинстава. Воћарство и виноградарство се налазе
одмах иза ораница, јер су клима и благе падине Фрушке
горе изванредан спој који резултира високим приносом.
Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и шљива.
Годишња производња износи 12000т. Виноградарство
је са великом традицијом али је у последње време у
стагнацији. Традиција подизања винограда и производње
вина позната је у насељеним местима Стари и Нови
Сланкамен, Сланкаменачки виногради, Kрчедин, Бешка
и Чортановци. Што се тиче сточарства оно је такође
са дугом традицијом и релативно је добро развијено.
Заступљено је свињарство, говедарство, живинарство, а
у мањој и мери овчарство. Постојећa мрежa канала која
служи у сврху одводњавања се редовним одржавањем,
које представља једну од основних мера уређења
Годишњег програма, заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, доводи у функцију заштите
усева од поплава и бујичних вода. Хидрограђевинских
објекати на територији Општине Инђија укупне су
дужине 105,727км. Такође, на територији општине
Инђија налази се 90 мостова, 49 пропуста и две бране.
Степен изграђености система за наводњавање је знатно
испод потреба савремене пољопривредне производње.
Највећи постојећи систем за наводњавање у функцији,
покрива око 150 ха површине, што је у односу на укупне
потребе за наводњавањем, занемарљиво. Посебно
треба нагласити да су уређењем језера у Јарковцима
и Марадику створени услови за битно повећање
површина за наводњавање, али да је неопходно да се
целовитим инвестиционим захватима реши питање
довођења воде и изграде нове црпне станице, односно
оспособе постојеће црпне станице и ставе у функцију.
Постојећи капацитети за наводњавање, из језера
«Љуково» у Јарковцима и «Шелевренац» у Марадику,
као и изграђена црпна станица у Крчедину (која није у
функцији дужи низ година), уз неопходна инвестициона
улагања у изградњу цевоводне мреже и нових црпних
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станица, омогућила наводњавање на око 3000 ха. Наиме
капацитети постојећих језера (у Јарковцима: 600.000 м³
воде и у Марадику 2.100.000 м³ воде), а посебно црпна
станица и резервоар за наводњавање у Крчедину, за коју
се користи вода из реке Дунав, дају могућност да се
питање наводњавања решава целовито за потребе већег
броја пољопривредних произвођача, посебно у области
воћарско-виноградарске
производње.
Постојећих
капацитета за наводњавање: 1.) Акумулација «Љуково»
расположиве запремине 654.000 м³ са којом може да се
наводњава 600 ха. Тренутно се наводњава 250 ха са Пивот
системом и БК крилима. 2. )Акумулација «Шелевренац»
расположиве запремине 2.100.000 м³ са којом може да се
наводњава 1200 ха. Тренутно се наводњава 240ха Пивот
системом и БК крилима 3.) Заливни систем «Крчедин»
капацитета 1.600 м³ са којом може да се наводњава 150
ха. Тренутно се наводњава 50ха системом за заливања
«кап по кап». На основу Студије о оправданости
наводњавања пољопривредних површина на територији
општине Инђија («Службени лист општине Инђија»
број 9/12), Општина Инђија је приступила следећој
фази пројекта изградње инфраструктуре наводњавања –
изради идејног пројекта наводњавања на локалитету
Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Сланкаменачки
виногради – Подсистема Нови Сланкамен. Наведена
Студија је јасно указала да изградња више мањих
подсистема представља ефикаснију и економски далеко
исплативију варијанту коришћења водних ресурса у
сврху наводњавања, према којој је изградња секундарне
мреже, због близине примарне инфраструктуре и
планираног начина коришћења воде, у потпуности
економски исплатива за будуће кориснике. Стање
постојећих пољских путева захтева редовно одржавање
и уређење путне мреже. Спровођењем поступка
арондације земљишта, извршено је и детаљно планирање
пољских путева, који су према досадашњој пракси
углавном прилагођавани и померани сходно потребама
самих корисника и власника пољопривредног земљишта.
Примена савремене механизације у пољопривредној
производњи (машина велике снаге и габарита) захтева
редовно уређивање и одржавање пољских путева и
саобраћајница, те се у те сврхе планирају и издвајају
значајна средства у циљу стварања услова за савремену
пољопривредну производњу.
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Вишегодишњи засади: Воћарство је једна од
најпродуктивнијих пољопривредних грана. Захваљујући
великом броју воћних врста омогућено је коришћење
подручја са веома различитим земљишним и климатским
условима, па самим тим и земљишта слабијих
физичких, хемијских и других особина. Инђија својим
географским положајем, климатским и земљишним
карактеристикама, традицијом, незагађеном природом
и великим тржиштем пружа одличне услове за развој
интензивног и профитабилног воћарства и пратеће
прерађивачке индустрије. Иако је производња воћа
значајно интензивирана још увек постоје многи проблеми
који прате ову област, а то су: уситњеност парцела,
екстензивни узгој на већини површина и интензивни
узгој у појединим деловима где је традиција прерасла
у посао, затим изражена неорганизованост и низак
ниво стручности произвођача, технике и технологије
производње, недостатак квалитетних производа на
тржишту, неизвестан пласман, неадекватан сортимент
и стари засади, споро увођење стандарда. Према
подацима из Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија за 2018.
годину 562,1111 ха се налази под воћем. Воћарство и
виноградарство се налазе одмах иза ораница, јер су
клима и благе падине Фрушке горе извандредан спој
које резултира високим приносом. Најзаступљенија
је производња јабучастог воћа и шљива. Годишња
производња се креће од 12.000 т. Од укупне површине
воћњака највеће површине се налазе у Крчедину (166
ха), Чортановцима (129 ха) и Новом Сланкамену (102
ха). Постоји неколико удружења и Земљорадничких
задруга које окупљају произвођаче воћа и тиме пружају
добру подлогу за развој воћарске производње. Што се
винограда тиче укупна површина под виноградима је
1.163 ха највеће површине се налазе у Новом Сланкамену
(378 ха), Крчедин (214 ха), Чортановци (196 ха), Стари
Сланкамен (171 ха) и Марадик (109ха).
Сточни фонд: Повољни услови за гајење
крупне стоке су у свим селима општине Инђије.
Остали видови производње (свињарство, живинарство,
тов јунади) су такође заступљени у општини. Због
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негативних промена у пољопривреди и сточарству које
су се десиле у протеклом периоду (пад куповне моћи,
смањење домаћег и губитак иностраног тржишта, и
сл.), породична газдинствима се све теже одлучују
да озбиљније крену у већу произвдњу. Сточни фонд
општине Инђија према попису пољопривреде из 2012.
године чини 4.484 говеда, 3.328 оваца, 2.210 коза, 17.090
свиња 117.328 кокоши, 4.671 остале живине, 86 коња
и 2.917 кошница. Сточарска производња се наслања
на производњу пшенице, кукуруза, луцерке, детелине
а знатно мање на испаше на ливадама и пашњацима.
Сточарска производња у односу на пратећу производњу
сточне хране је самодовољна у погледу кабасте хране
(луцерка, детелина) као и у погледу потрошње житарица.
Сточарство уназад пар година се постепено опоравља,
модернизује и повећава квалитет. Виши степен раста је
присутан у производњи млека, у односу на друге видове
производње. У производњи млека, мали број фармера
остварује високу производњу по грлу/породични бизнис,
док већина газдинстава задовољава егзистенцијалне
потребе породице овом производњом. На територији
општине нема великих газдинстава специјализованих
за овчарство и козарство. Највећа стада имају око
100–150 оваца, највише има газдинстава који имају до
10 оваца. Целокупни систем производње заснива се
на традиционалном узгоју. Интензивно свињарство
и живинарство су развијени у целој општини, јер
постоји обимна производња житарица, првенствено
кукуруза. Број газдинстава са савременим свињарским
и живинарским фармама је мали. Највећа живинарска
газдинства имају око 10.000 кљунова живине, док остала
броје од 1.000 до 2.000 кљунова живине, по производном
циклусу. Производи се углавном пласирају на локалним
пијацама, кланицама и месарама. Најзаступљеније
расе свиња су шведски ландрас и велики јоркшир.
У мањем броју присутни су холандски, немачки и
белгијски ландрас као и дурок и пиетрен. Производња
јаја и бројлера заснива се на хибридима лаког и тешког
типа. Производња живинског меса високо је зависна
од увоза хибрида, протеинске хране, адитива и лекова.
Стандардним товом говеда (400–600 кг) бави се 537
газдинстава. Фарме броје од 10–20 грла у тову. У већини
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случајева, пољопривредна домаћинства продају телад
масе 150–200 кг. Тренд раста броја кошница у периоду
од 2002. до 2012. године је значајан и карактеристичан
је за шири регион, па чак и за национални ниво. Иако
већи део пчеларења територијано потпада под околне
општине где је паша доступнија, у Инђији постоји
неколико удружења пчелара. Величина производње, али
пре свега квалитет су конкурентни и на ширем тржишту.
Добро организовани произвођачи који су у удружењу
које са чланством ради на прихватању добре пчеларске
праксе, доприносе да се релативно екстензивни систем
гајења све више унапређује, а мед стандардизује и
пласира и кроз веће извознике и диструбутера. У
пчеларењу су заступљена оба система - и стационарни
и селидбени, а подручја Фрушке горе и атари надомак
Инђије су најчешће одреднице за медну пашу кад су у
питању багремов и ливадски мед. Просечан принос меда
по кошници креће се око 15 кг по кошници годишње.
По попису пољопривреде, 2012. године на територији
општине Инђија се налази 2.917 кошница пчела. Висока
незапосленост и ниска почетна улагања потребна за
бављење пчеларством главни су разлози за раст броја
пчелињих друштава у Србији.
Механизација, опрема и објекти: По
опремљености
пољопривредном
механизацијом,
општина Инђија је мало изнад регионалног просека.
Пољопривредна газдинства располажу у просеку са
1,53 двоосовинских трактора, а просечна површина
коришћеног пољопривредног земљишта обрађена
сопственим двоосовинским трактором износи 13,88
ha. Средња и мала пољопривредна газдинства су
опремљена половном механизацијом, која је технолошки
превазиђена на газдинствима земаља са развијеном
пољопривредом. Пољопривредна механизација на
газдинствима је застарела, старија од 10 година,
односно преко 87% је застарела механизација. Према
резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на
територији општине Инђија, има 2.216 двоосовинских
трактора, 241 једноосовинских трактора 144 комбајна,
и 9.560 прикључних машина. Опремљеност објеката
за смештај стоке је врло неуједначен и зависи од
степена специјализације и величине стада. Постоји
1.240 објеката за смештај говеда, 4.941 објект за
смештај свиња, 1.699 објеката за смештај кока носиља
и 569 објеката за смештај остале стоке. Ови објекти
су технички добро опремљени и испуњавају захтеве
предвиђене стандардима о добробити животиња. И
поред тога, управљање стајњаком и његово складиштење
остаје један од кључних проблема са којим се суочава
већина великих, али и део малих произвођача. Према
резултатима пописа пољопривреде из 2012. године
на територији општине Инђија има 72 хладњаче, 191
сушара, 35 објеката за силажу, 4 стакленика и 246
пластеника.
Радна снага: Број пољопривредних газдинстава
на територији општине Инђија, према подацима Управе
за трезор, филијала Инђија у 2018. години, је 2120
газдинство. Највећи број пољопривредних газдинстава,
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има једног до два члана газдинства или стално запосленог
који обављају пољопривредну делатност. Газдинства
са три до четири члана који обављају пољопривредну
делатносу у укупном броју учествују са око 20%.
Укупан број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству на територији општине Инђија износи 6.668,
при чему се највећи део од 99,5 % односи на породична
пољопривредна газдинства. Пољопривредне активности
на породичном газдинству обављају искључиво чланови
породице и рођаци док стално запослених у оквиру ове
категорије газдинства готово и да нема. Удео појединих
категорија ангажоване радне снаге на газдинствима са
територије града у укупном броју годишњих радних
јединица у пољопривреди износи: 42% од стране
носилаца газдинстава, 38% од стране чланова породице
и рођака носиоца, свега 8%: од стране стално запослених
на газдинствима и 12% сезонске радне снаге и лица
ангажованих на уговор. На основу података Пописа
пољопривреде из 2012. године може се видети да је
учешће ангажоване радне снаге стално запослених и
сезонских радника изнад просека Републике. Највећи
број носилаца породичних газдинстава уједно су
управници - менаџери на газдинствима. Што се тиче
нивоа њихове обучености из области пољопривредне
производње 40% имају само пољопривредно искуство
стечено праксом, док само 7% имају стечено средње и
високо стручно образовање из области пољопривреде.
Једно од најделикатнијих питања будућег развоја
сектора пољопривреде је изразито неповољна старосна
и образовна структура пољопривредне радне снаге. Овај
проблем значајан је како са аспекта социјалне структуре
руралних средина, тако и у погледу капацитета људских
потенцијала за усвајање нових технологија, промену
производне структуре и многе друге.
Структура
пољопривредних
газдинстава:
Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012.
године на територији општине Инђија евидентирана са
2.401 пољопривредна газдинстава. На основу резултата
Пописа пољопривреде из 2012. године структура
пољопривредних
газдинстава
према
величини
коришћеног пољопривредног земљишта се креће :
укупно 2.401 ПГ на 30.343 ха; до 1 ха 1.277 ПГ на – 510 ха;
од 1 до 2 ха- 520 ПГ на 752ха; од 2-5 ха- 586 ПГ на 1.922
ха ; од 5-10ха-395 ПГ на 2812 ха; од 10 до 20ха – 230 ПГ
на 3.238 ха и преко 20 ха - 210 ПГ на 21.107 ха; без земље
86 ПГ; просечно коришћено пољопривредно земљиште
је 9,18 ха. На основу резултата Пописа пољопривреде
из 2012. године структура пољопривредних газдинстава
према броју условних грла стоке је следећа: мање од 4
условна грла – 2823 ПГ; од 5 до 9 УГ – 276 ПГ; од 1014 УГ – 95 ПГ; од 15-19 УГ-40 ПГ; од 20-49УГ -59ПГ;
преко 50 УГ -9ПГ; преко 100 УГ - 2 укупан број УГ је
9514.
Производња
пољопривредних
производа:
Ресурси на којима се заснива пољопривреда у одређеном
подручју имају важну, али не и пресудну улогу на
конкурентност. Сектор воћарства је у сталном порасту,
сектор поврћа бележи незнатан раст. Производња воћа, и
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то језграстог, коштичавог и јабучастог иако нема високе
трендове раста, добро се котира у пласману у Србији.
Сектор повртарства, и то првенствено лако кварљиво,
али и тешко кварљиво поврће, имају добре трендове
производње, на које треба обратити пажњу и усмерити
стратешке мере подршке. Регион Инђије није изузетак од
националног контекста, јер не постоји значајно развијен
тржишни ланац којим се омогућава дорада, паковање
и чување поврћа. Највише су заступљене оранице на
којима се узгаја првенствено пшеница и кукуруз, затим
шећерна репа и сунцокрет. У последњих неколико
година је у експанзији дуванска култура. Воћарство
и виноградарство се налазе одмах иза ораница, јер су
клима и благе падине Фрушке горе изванредан спој
који резултира високим приносом. Најзаступљенија је
производња јабучастог воћа и шљива. Виноградарство
је са великом традицијом али је у последње време у
стагнацији. Сточарство је такође са дугом традицијом и
релативно је добро развијено. Заступљено је свињарство,
говедарство, живинарство а у мањој и мери овчарство и
козарство. Од сточарске производње, у општини Инђија
узгој говеда и свиња има наглашено позитиван тренд.
Тако да у општини Инђија према попису пољопривреде
има 4.484 говеда, 17.090 свиња, 3.328 оваца, 2.210
коза. Произвођачи млека углавном своје млеко продају
великим ланцима млекара, мали број пољопривредника
се одлучује на озбиљнију производњу прављења сира
и других производа од млека. Органска производња је
заступљена на занемарљивим површинама.
Земљорадничке
задруге
и
удружења
пољопривредника: У општини Инђија, задружни сектор
представља значајну компоненту руралног развоја и
социјалне економије. Добро развијен и организован
задружни
сектор
доприноси
уравнотеженом
регионалном развоју и одрживом развоју. У општини
Инђија, функционише 14 задруга у областима
воћарства, виноградстрства, ратарства. Заједнички
наступ при уговарању производње и продаји, набавка
репроматеријала, или преговори са државним
институцијама ради регулисања својих права или
заједничких интереса изискује већу промоцију предности
у удруживање у земљорадничке задруге. У општини
Инђија делују бројне задруге ЗЗ Нови Карловци, ЗЗ Нови
Сланкамен, ЗЗ Крчедин, ЗЗ Сланкаменка, ЗЗ Инђија, ЗЗ
Марадик, ЗЗ Бешка, ОЗЗ Срем, ЗЗ Агројовановић Бешка,
ЗЗ ,,Добро воће’ Нови Сланкамен, ЗЗ ,,Воћар’ Нови
Сланкамен, Пчеларска задруга „Марадик“, ЗЗ ,,Икраш
кооп” Нови Карловци, женска задруга „Жене Нови
Сланкамен” и прва специјализована виноградарсковинарска задруга у Србији „Трифун и Дионис” и прва
сложена задруга „Сложни воћари” Нови Сланкамен.
Поред пољопривредника пољопривредних задруга на
територији општине делују удружења, организације,
салаши и етно куће које се баве традиционалним
занатима, чувањем традиције, имају везе и утичу на
рурални развој наше општине. Постоје следећа удружења
и то: Удружење пољопривредника општине Инђија,
Удружење пољопривредника и сточара „ПољоС”,
,,Етнодом гороцвет’ Инђија, Удружење жена „Банстолка”,
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„Крчединкe”, „Бешчанке”, „СремицеИн“, Удружење
пчелара „Рој” Инђија, ,,Сланкаменка-пријатељи вина’,
Друштво за неговање културних и духовних вредности
„Етноарт”, Еколор-клуб сеоских жена Крчедин,
,,Вилин салаш’, Удружење пољопривредника Инђија...
Активности удружења која се подржавају од стране
локалне самоуправе су: учешће на манифестацијама
ради промоције производа, подношење апликација на
отворене конкурсе и учествовање у пројектима ради
унапређења рада удружења, промоције рада удружења,
општине и туристичке понуде Инђије примарне и
прерађивачке производње према локалним, републичким
и страним донаторима и партнерство у релизацији
пројеката из области пољопривреде и руралног развоја.
У наредном периоду ставиће се акценат на анимирању
пољопривредника да се удружују и формирају нова
удружења како би лакше превазишли проблеме модерног
тржишта. Општина ће пружати пуну подршку приликом
регистрације удружења, помоћ приликом брендирања
производа, као и подршку за аплицирање за средства по
конкурсима јавним позивима и слично. Удружења имају
велику улогу и значај за унапређење пољопривреде и
руралног развој на подручју локалне самоуправе.
Трансфер знања и информација: Општина
Инђија је 2012. године, преко Агенције за рурални
развој општине Инђија реализовала пројекат „Израда
базе података пољопривредних газдинстава у
општини Инђија“. Овим пројектом између осталог
сви пољопривредници путем смс порука добијају све
информације о тренутним актуелностима везаним за
пољопривреду. База података представља својеврсну
мапу руралних ресурса општине Инђија и служи да се
унапреди пољопривреда општине и успостави боља
комуникација са пољопривредним газдинствима.
Нове технологије брже и ефикасније се прихватају од
стране већих пољопривредних газдинстава. Генерално
посматрано, између различитих делова аграрног сектора
нема битних разлика у позицијама за стицање знања,
изузев што сложенији видови производње захтевају
већи обим информација о модерним технологијама.
Локална самоуправа преко Агенције за рурални
развој у сарадњи са институцијама у пољопривреди,
научним институцијама, приватним саветодавним
сектором, развојним регионалним агенцијама и
другим релевантним чиниоцима руралног развоја и
пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј
имформисаности и трансферу стручних знања крајњим
корисницима. Информисаност се спроводи путем слања
смс порука пољопривредницима, јавног информисања о
актуелностима у пољопривреди и селу (регионалне ТВ,
емисије и наступи пољопривредних и других стручних
лица) и путем организованих скупова са мештанима.
Обуке пољопривредника и сеоског становништва раде
се путем организованих једнодневних или вишедневних
тренинга, семинара и радионица и свакодневним радом
на терену на газдинствима.
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И
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ФИНАНСИЈСКИХ

СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

1

Регреси

100.1

1.700.000,00

УКУПНО

Износ
Износ
постицаја по подстицаја
јединици
по
мере
кориснику
(апсолутни
(%) (нпр.
износ у
30%, 50%,
РСД)
80%)
0,00

100

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

200.000,00

584.969,00

1.700.000,00

Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ
постицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
буџет за
подстицаја
текућу годину по кориснику
без пренетих
(%) (нпр.
обавеза (у
30%, 50%,
РСД)
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава

101

23.520.248,00

50

600.000,00

294.783,00

2

Управљање
ризицима

104

4.000.000,00

40

100.000,00

0,00

3

Инвестиције за
унапређење и
развој руралне
инфраструктуре
и услуга

301

2.400.000,00

100

400.000,00

0,00

УКУПНО

29.920.248,00
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Табела 4. Посебни подстицаји
Редни
број

1

Назив мере

Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди
и руралном
развоју

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

402

1.500.000,00

УКУПНО

Износ
Износ
постицаја подстицаја
по јединици
по
мере
кориснику
(апсолутни
(%) (нпр.
износ у
30%, 50%,
РСД)
80%)

0,00

100

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ
постицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у
РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 33.120.248,00
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без
пренетих обавеза)
Планирана средства за директна плаћања

1.700.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

29.920.248,00

Планирана средства за посебне подстицаје

1.500.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

0,00
879.752,00
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Циљна група и значај промене која се очекује
за кориснике: Програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
за територију општине Инђија утврђујe се структура
мера, односно намена и начин коришћења средстава за
2019. годину, у укупном износу од 34.000.000,00 динара,
која су Одлуком о буџету општине Инђија за 2019.
годину број 400-32/2018-I од 28.12.2018. године (Сл.
лист бр 28/2018), опредељена на буџетској позицији
170, средства за Буџетски фонд за пољопривреду и
рурални развој општине Инђије. Циљна група Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике
за развој села на територији општине Инђија у 2019.
години су пољопривредна газдинства, чија је техничкотехнолошка опремљеност на ниском нивоу, те је
неопходно подизање конкурентности ових газдинстава
како би опстала на тржишту. Ове мере утицаће на
развој и унапређење пољопривредне производње и
руралног развоја на територији општине. Такође,
сврха ових мера је и унапређење руралне економије,
оснаживање и равномеран развој пољопривредних
газдинстава и квалитета руралног становништва кроз
повећану конкурентност малих пољопривредних
произвођача, мотивисање руралног становништва
да активно учествује у друштвеном животу, развоју
заједнице, побољшању животних услова као и социјална
димензија. Реализација Програма, односно дефинисане
мере допринеће модернизацији производње и јачању
производне конкурентности, повећање продуктивности
газдинства, смањење производних трошкова, достизању
националних и стандарда ЕУ на пољу, заштите
животне средине, јавног здравља, здравља животиња
и биљака, добробити животиња, заштите на раду,
повећању квалитета производа, хигијене и безбедности
хране, побољшању конкурентности породичних
пољопривредних
газдинстава,
увођењу
нових
технологија и иновација, и отварање нових тржишних
могућности, побољшању квалитета производа уз
испуњавање националних и ЕУ стандарда у области
безбедности хране и заштите животне средине,
очувању производње традиционалних производа,
повезивању сектора пољопривреде и сектора туризма,
унапређењу непољопривредних делатности на сеоском
подручју, добијању производа веће додате вредности
у циљу повећања доходка и побољшању одрживих
услова за живот сеоског становништва, смањењу
производних трошкова, побољшању конкурентности
породичних пољопривредних газдинстава, повећању
продуктивности газдинства. Концепт примене мера у
области органске и контролисане производње, заснован
је на коришћењу природних ресурса и регулаторних
механизама како би се заменили потенцијали загађујући
импути и осигурала одржива производња. Агротехничке
мере и биолошке (физичке/хемијске) методе се пажљиво
бирају и уравнотежују, узимајући у обзир заштиту
здравља, како произвођача, тако и потрошача и животне
средине а што за крајњи циљ има: уравнотежену
биљну и сточарску производњу која уважава
природне системе и циклусе, побољшава квалитет
земљишта, воде и ваздуха, повећање броја призвођача
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укључених у програм, повећање површина земљишта
под контролисаном и органском производњом,
успостављање контролисане и органске производње као
целовитог система управљања и производње хране, која
се базира на еколошкој пракси, биодиверзитету, очувању
природних ресурса и високих стандарда за добробит
животиња, производњу различитих пољопривредних
производа уз примену поступака који нису штетни за
здравље људи, биљака, животиња и животну средину,
рационално коришћење енергије и природних ресурса:
земље, воде, органских материја и другог, производњу
квалитетне и здравствено безбедне хране, економску
одрживост кроз повећање компетитивности, јачања
тржишне оријентисаности, већа и ефикаснија помоћ и
подршка произвођачима, социјалну одрживост кроз већу
одговорност према захтевима потрошача, подстицање
производње квалитетније хране и њене безбедности и
равномернији рурални развој и еколошку одрживост
кроз ефикасније усвајање и развој еколошких и осталих
стандарда за добробит заједнице. Потенцијални
корисници мера подршке су физичка или правна лица,
са територије општине Инђија: носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
регистрована у складу са Правилником о упису у регистар
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,
удружења и асоцијације пољопривредних произвођача,
произвођачи који су започели процес контролисане
пољопривредне производње, као и произвођачи
производа са ознаком географског порекла, удружења
водокорисника и удружења грађана која су основана
ради обављања промотивних и непољопривредних
делатности за развој села и заштиту животне средине,
предузетници и правна лица за пружање саветодавних и
других услуга.
Информисање корисника о могућностима које
пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја: По усвајању
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за територију
општине Инђија за 2019. годину од стране општинског
већа, исти се објављује на званичном сајту општине
Инђија, као и на сајту Агенције за рурални развој
општине Инђија www.arri.rs i www.indjija.net
.Информисање потенцијалних корисника о мерама
Програма, врши се такође, путем СМС обавештавања,
организовања и одржавања трибина и предавања за
пољопривредне произвођаче и све заинтересоване, путем
локалних медија, друштвених мрежа, дистрибуцијом
штампаних обавештења и преко Агенције за рурални
развој општине Инђија и сеоских месних канцеларија
и задруга (флајери, обавештења и др.). Информисање
потенцијалних корисника врши се и непосредним
контактом у просторијама Агенције за рурални развој
општине Инђија и радом на терену.
Мониторинг и евалуација: Oпштина Инђија и
Агенција за рурални развој општине Инђија која обавља
послове на изради предлога Програма и реализацији
мера након усвајања истог. Током периода реализације
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Програма, мониторинг и евалуацију врше све унутрашње
јединице у оквиру Агенције и општинске управе,
свака из своје области деловања. Такође, у процесу
мониторинга и евалуације учествују и други органи
и стручна тела општине Инђија: општинско веће –
усвајање годишњег извештаја, Комисија за расподелу
и контролу управљања средствима Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Инђија – врши
контролу и процену успешности спровредених мера
и одлучују о захтевима по појединим мерама, Управа
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке – врши контролу документације и
законску исправност поднетих захтева, у оквиру своје
надлежности, као и комисије и друга радна тела која
се формирају у периоду реализације самог Програма,
а које углавном имају задатак процене потенцијалних
корисника мера и контроле наменског коришћења
одобрених средстава. Агенција за рурални развој
општине Инђија на крају буџетске године организује
састанке са корисницима средстава по Програму
мера, ради добијања информација о успешности
реализованих мера и оствареним резултатима и ради
добијања података о потребама за увођењем нових
или иновацију/кориговање постојећих мера. На основу
систематизованих података радних тела и комисија и
крајњих корисника, Агенција за рурални развој општине
Инђија прати годишњу реализацију, остварене резултате
и ефекте спроведених мера Програма и даје предлог
о даљем спровођењу истих или увођењу нових мера
подршке.

састава говеда на територији општине Инђија вршиће се
за регистрована пољопривредна газдинства. .

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми за кориснике по овој мери су: корисник
мора да има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом, са пребивалиштем и производњом
на територији општине Инђија, подносилац захтева мора
да потпише изјаву да не постоји захтев за исто улагање
у другим јавним фондовима, мора да испуни доспеле
обавезе по раније одобреним захтевима финансираним
из средстава буџета општине Инђија, подносилац
захтева мора да има измирене обавезе према пореским
обавезама општине Инђија, подносилац захтева мора
има одговарајућу животињу обележену и регистровану
у складу са законом којим се уређује ветеринарство
и регистораван ХИД број и подносилац захтева који
сам врши услугу вештачког осемењавања мора да има
сертификат који гласи на име корисника.
2.1.7. Специфични критеријуми: За реализацију ове
мере корисник је у обавези да испуни само опште
критеријуме.

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси
2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне
самоуправе („Сл. гласник Р. Србије”, бр. 10/2013,
142/2014, 103/2015 и 101/2016) могу да утврђују мере
подршке за спровођење пољопривредне политике за
подручје територије аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се
не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним
складиштима и регресе за репродуктивни материјал и
то само за вештачко осемењавање, као и мере политике
руралног развоја за подручје територије аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе. Ова мера је
у складу са Националном Стратегијом пољопривреде
и руралног развоја 2014 –2024. и Стратегијом локалног
економског развоја општине Инђија 2014 -2020. Сточни
фонд општине Инђија према попису пољопривреде из
2012. године чини 4484 говеда, 3328 оваца, 2210 коза,
17090 свиња 117328 кокоши, 4671 остале живине, 86
коња и 2917 кошница. Сточарство уназад пар година се
постепено опоравља, модернизује и повећава се квалитет.
Виши степен раста је присутан у сектору млекарске
производње у односу на друге видове производње.
Сточарска производња се углавном одвија на малим
фармама, односно пољопривредним газдинствима.
Унапређење сточарства у делу унапређења расног

2.1.2. Циљеви мере: Реализација ове мере позитивно
утиче на економски и социјалнијални развој руралне
средине кроз специфичне циљеве а то су: подизање
конкурентности производње и стварање тржишно
одрживог произвођача, побољшање расног састава
говеда, обезбеђивање услова за уравнотежен развој
говедарства, боље коришћење расположивих ресурса,
јачање вертикалне интеграције у производњи млека и
меса, подизање стандарда живота у руралној средини
и пољопривредних произвођача кроз повећање и
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
Регресирањем за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање) остварује се поправљање расног састава
говеда на територији општине у циљу повећања
производње и квалитета млека и меса код комерцијалних
произвођача.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Није применљиво
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су
физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства са активним статусом.
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције Назив инвестиције
100.1.1
Регрес за репродуктивни
материјал (вештачко
осемењавање)
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2.1.9. Критеријуми селекције:

имовину пољопривредних газдинстава.

2.1.10. Интензитет помоћи: Рефундација регреса се
врши за период од 01.11.2018. до 31.10.2019. године.
Средства се опредељују по пријему захтева у висини
од 100 % економске вредности oсемењавања (без
ПДВ-а) а максимално 200.000,00 динара по захтеву.
Корисник средстава може поднети само један захтев за
рефундацију трошкова везано за вештачко осемењавање
у 2019. години.

2.2.1.
Образложење:
Основне
карактеристике
пољопривредног сектора на територији општине Инђија
произилазе из неповољне структуре пољопривредних
газдинстава. Jедан од веома битних узрока недовољне
конкурентности инђијске пољопривреде јесте ниска
продуктивност, која произилази и из недовољне
техничке и технолошке опремљености газдинстава.
Постојећа механизација, осим дела набављеног кроз
одговарајуће досадашње грантове у последње време је
застарела. Пољопривредна газдинства, због неповољног
економског и социјалног стања, нису у могућности да
сама обезбеде довољно средстава за модернизацију
производње. Модернизацијом постојећих објеката,
куповином модерне опреме пре свега за мужу и
савремене прикључне механизације и сејалица, као и
опреме за пчеларство могуће је побољшати економске
аспекте деловања и знатно боље испуњавати захтеве
одржавања природних ресурса, заштите и добробити
животиња и безбедности хране. Ова мера је у складу
са националном Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја 2014.– 2024., Стратегијом за локални и економски
развој општине Инђија 2014-2020. године. Такође, Мера
инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава у складу је са Националним програмом
руралног развоја од 2018 до 2020 године. Сектор млеко најзначајнија грана сточарске производње је млекарство.
Сточарство уназад пар година се постепено опоравља,
модернизује и повећава квалитет. Виши степен раста је
присутан у производњи млека, у односу на друге видове
производње. У производњи млека, мали број фармера
остварује високу производњу по грлу/породични бизнис,
док већина газдинстава задовољава егзистенцијалне
потребе породице овом производњом. Стандардним
товом говеда (400–600 кг) бави се 537 газдинстава.
Фарме броје од 10–20 грла у тову. У већини случајева,
пољопривредна домаћинства продају телад масе 150–
200 кг. Побољшање начина складиштења и хлађења
млека, као и развој производа са додатом вредношћу
су начини на који се може побољшати конкурентност
и квалитет производа. Сектор месо - постојеће стање
у сектору указује на пад сточарске производње.
Сектором доминира велики број газдинстава са
ниским интензитетом производње који желе да
унапреде и побољшају квалитет сточарских производа,
специјализују се у производњи меса са фокусом на
гајење свиња, говеда и оваца, као и да побољшају
продуктивност и конзистентност у производњи. Фарме
које производе месо нису специјализоване, не користе
правилно пашњаке и квалитет коришћене сточне
хране није задовољавајући. Такође, неодговарајућа је
технологија исхране као и услови смештаја животиња.
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на
подршку сектору како би се задовољили национални
прописи и како би се приближили стандардима ЕУ у
области добробити животиња и животне средине. Сектор
воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће данас је општина Инђија водећа воћарска општина
у Срему и региону по површинама под савременим

2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1
Укупан број подржаних газдинстава
за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)
2
Укупан износ ангажованих средстава
2.1.12. Административна процедура: Регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
одобраваће се путем конкурса. По добијању позитивног
мишљења од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде на Програм и усвајању
Програма од стране општинског већа општине Инђија,
председник општине Инђија расписује “Конкурс
за доделу бесповратних средстава за регрес за
репродуктивни материја (вештачко осемењавање) у
2019. години на територији општине Инђија” и доноси
правилник. Конкурс се дефинише у оквиру мере по
претходно утврђеним критеријумима и расположивим
средствима. Конкурс ће ближе одредити намену, услове
доделе средстава и потребну документацију а биће
објављивљен путем електронских медија и у службеном
листу општине Инђија. Пријем захтева, у складу са
конкурсним условима, врши се на пријемном шалтеру
општине Инђије, уредно адресиран на Комисију за
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине
Инђија. Председник општине Решењем образује
Комисију за расподелу и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Инђија. Комисија прво врши административну
контролу ради утврђивања да ли је захтев потпун,
поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева
испуњени. Иста има обавезу да најмање једном месечно
разматра пријаве и о томе сачини записник и закључак
о о додели средстава на основу критеријума утврђених
Правилником. На основу закључка комисије председник
општине доноси решење о одобравању средстава.
Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда,
пољопривредна газдинства подносе једном годишње,
након расписивања конкурса, најкасније до 15.10.2019.
године или до искоришћења расположивих средстава.
Захтев се подноси за осемењавања извршена у периоду
од 01.11.2018. до 01.10.2019. године. Начин реализације
одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника
прецизирају се уговором.
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку
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засадима воћа и произвођачима који су конкурентни и
на европском нивоу. Основни тренд у производњи воћа
је повећање броја тржишно оријентисаних произвођача
који се професионално баве производњом воћа. Мали
произвођачи који нису вертикално интегрисани не
утичу значајно на тржиште воћа у Инђији. Интензивна
воћарска производња доминира у Новом Сланкамену
који је постао водеће воћарско место у региону.
Доминантну производњу јабуке у општини Инђија
последњих година све више прати диверзификација
производње – интензификација гајења шљиве, кајсије,
брескве те све више савремених засада трешње и
вишње. Број произвођача поврћа се повећава из године
у годину, постоји велики број малих произвођача који
производе за сопствене потребе, продају од куће или на
локалним пијацама. За разлику од већих произвођача где
доминира њивска, баштенска и пластеничка производња.
У сектору воћа и поврћа у општини Инђија евидентан је
недостатак опреме и механизације како би на адекватан
начин могли да побољшају своју производњу. У сектору
воће, грожђе, поврће неопходно је, пре свега, омогућити
пољопривредним произвођачима набавку опреме
и механизације за за сетву,садњу и заштиту биља и
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску
производњу, производњу садног материјала и
повртарску производњу, ради лакше и боље производње
и продаје домаћих пољопривредних производа. Сектор
остали усеви - у структури биљне производње највише
је заступљена ратарска производња, која чини више
од половине вредности пољопривредне производње.
Кретања на тржишту пољопривредних производа
утицала су да се сетвена структура у последњих неколико
година значајно измени. Површине под житима остале
су релативно константне, али је у оквиру њих дошло до
редистрибуције у правцу раста удела кукуруза на рачун
смањења површина под пшеницом у укупно засејаним
површинама. Овом мером се постиже унапређење
и модернизовање ратарске производње.. Сектор
пчеларство тренд раста броја кошница у периоду од 2002.
године је значајан и карактеристичан је за шири регион,
па чак и за национални ниво. Иако већи део пчеларења
територијано потпада под околне општине где је паша
доступнија, у Инђији постоји неколико удружења
пчелара и пчеларска задруга. Величина производње, али
пре свега квалитет су конкурентни и на ширем тржишту.
Просечан принос меда по кошници креће се од 15 кг до
25 кг по кошници годишње. По попису пољопривреде,
2012. године на територији општине Инђија се налази
2917 кошница пчела. Висока незапосленост и ниска
почетна улагања потребна за бављење пчеларством
главни су разлози за раст броја пчелињих друштава у
Србији. Опремање газдинстава потребном опремом /
модернизовање производње, квалитет и кванитет су
позитивни ефекти ове мере. .
2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви су стабилност
дохотка пољопривредних газдинстава; повећање
производње; побољшање продуктивности и квалитета
производа; смањење трошкова производње; одрживо
управљање ресурсима и заштите животне средине; раст
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конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и
иностраног тржишта. Специфични циљеви у сектору
млеко су: повећање ефикасности, конкурентности
и одрживости производње млека путем циљаних
инвестиција на малим и средњим газдинствима, повећање
квалитета млека, нарочито у микробиолошком погледу
(смањење броја бактерија и соматских ћелија; усвајање
добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање
производа захтевима савременог тржишта, достизање
стандарда у области добробити и здравља животиња,
хигијене и заштите животне средине; унапређење
производне инфраструктуре и опреме. Специфични
циљеви за сектор месо су: повећање ефикасности,
конкурентности и одрживости производње меса
на малим и средњим газдинствима (говеда, овце и
крмаче/прасад), унапређење квалитета меса говеда
(систем крава-теле), коза, оваца и прасади у складу са
националним ветеринсрским стандардима, достизање
стандарда у области добробити и здравља животиња,
хигијене и заштите животне средине, побољшање
квалитета и конзистентности производње кроз
инвестиције у опрему и објекте. Специфични циљеви
за сектор – воће, грожђе, поврће (укључујући печурке)
и цвеће су: унапређење стања на газдинствима кроз
набавку набавку опреме и механизације за сетву,садњу и
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску
и виноградарску производњу, производњу садног
материјала и повртарску производњу. Специфични
циљеви за сектор остали усеви су: унапређење стања
прикључне механизације на газдинставима кроз набавку
прикључних машина за обраду земљишта, набавку
сејалица и набавку прикључних машина за жетву и бербу.
Специфични циљеви за сектор пчеларство су повећање
производње пчеларских производа, повећање прихода у
домаћинствима која се баве пчеларском производњом,
повећање степена запослености у сектору, достизање
стандарда у области заштите животне средине.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Како би се обезбедио
раст конкуретности уз прилагођавање захтевима
домаћег и иностраног тржишта, повећање производње,
побољшање продуктивности и квалитета производа,
смањење трошкова производње, стабилност дохотка
пољопривредних газдинстава; унапређење техничкотехнолошке
опремљености
пољопривредних
газдинстава,
одрживо
управљање
ресурсима,
и заштита животне средине, као и унапређење
енергетске ефикасности пољопривредне производње
и усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима,
политикама и праксама подстицаји за инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава део су
Националног програма за рурални развој од 2018 до
2020. године. Мере у НПРР као и локални програми
руралног развоја подржавају мала и средња газдинства
да напредују ка конкурентнијој пољопривредној
производњи. Подносилац захтева под пуном кривичном
и материјалном одговорношћу потписује изјаву да није
корисник подстицајних средстава за исту намену из
других фондова и виших нивоа власти.
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2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су
физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства и правна лица регистрована у Регистру
пољопривредних газдинстава у складу са Законом о
пољопривреди и руралном развоју. Корисници морају
да имају активан статус у Регистру.
2.2.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми за кориснике по овој мери: корисник
треба да има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом, корисник мора да има пребивалиште
и производњу на територији општине Инђија, корисник
потписује изјаву да не постоји захтев за исто улагање по
неком другом основу, корисник мора да испуни доспеле
обавезе по раније одобреним захтевима финансираним
из средстава буџета општине Инђија, мора да има
измирене пореске обавезе према локалној самоуправи,
добављач и подносилац захтева не могу да представљају
повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне
набавке.
2.2.7.
Специфични
критеријуми:
Специфични
критеријуми за сектор млеко: прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства која поседују у свом
власништву или у власништву члана РПГ 1-19 млечних
крава. У случају набавке нових машина и опреме за
наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која поседују у свом власништву, односно
у власништву члана РПГ максимално 100 млечних
крава. У случају када се ради о набавци квалитетних
приплодних грла, прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која на крају инвестиције
поседују у свом власништву, односно у власништву
члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда
млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних
грла оваца/коза. Специфични критеријуми за сектор
месо: прихватљиви корисници су они корисници
који у Регистру објеката (у складу са Правилником о
регистрацији, односно одобравању објеката за узгој,
држање и промет животиња- Службени гласник РС,
36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима
за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу
и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. У случају када
се ради о набавци квалитетних приплодних животиња
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства
која на крају инвестиције поседују у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла
квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300
квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла
квалитетних приплодних крмача. Сектор производње
комзумних јаја нема специфичних критеријума
прихватљивости. Специфични критеријуми за сектор –
воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:
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прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства
која у свом власништву, односно у власништву члана
РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља;
односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50
hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. У случају
подизања нових или обнављања постојећих (крчење
и подизање) производних (са наслоном) и матичних
засада воћака и винове лозе прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције
имају у свом власништву, односно у власништву члана
РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100
hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе. Прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која на
крају инвестиције имају у свом власништву, односно
у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника
или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном
простору. Специфични критеријуми за сектор остали
усеви: прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која имају у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ мање од 50 ха земљишта под
осталим усевима. За инвестиције за набавку машина
и опреме за наводњавање прихватљиви корисници
су пољопривредна газдинства која имају мање од
100 ха земљишта под осталим усевима. Специфични
критеријуми за сектор пчеларство: прихватљиви
корисници за набавку кошница, машина и опреме
за пчеларство су пољопривредна газдинства која, у
моменту подношења захтева за коришћење подстицаја
имају 5 - 500 кошница.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
101.1.1
101.1.3

101.1.5

101.2.1

101.2.5

Назив инвестиције
Набавка квалитетних приплодних грла
млечних раса: говеда, оваца и коза
Опрема за мужу, хлађење и чување
млека на фарми, укључујући све
елементе, материјале и инсталације
Машине и опрема за припрему сточне
хране, за храњење и напајање животиња
(млинови и блендери/мешалице за
припрему сточне хране; опрема и
дозатори за концентровану сточну
храну; екстрактори; транспортери;
микс приколице и дозатори за кабасту
сточну храну;
Набавку квалитетних приплодних грла
говеда, оваца, коза и свиња које се
користе за производњу меса
Машине и опрема за складиштење и
припрему сточне хране, за храњење
и појење животиња (млинови и
блендери/мешалице
за
припрему
сточне хране; опрема и дозатори
за концентровану сточну храну;
екстрактори;
транспортери;
микс
приколице и дозатори за кабасту ст
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101.4.12
101.4.16

101.4.2

101.4.21
101.4.24
101.4.26
101.4.28
101.4.3

101.4.4
101.4.8
101.5.1
101.5.10
101.5.3
101.5.4
101.5.5
101.5.6
101.5.7
101.5.8
101.5.9
101.6.1
101.6.2
101.6.3
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Набавка бокс палета за транспорт и
складиштење производа
Набавка
опреме
за
орезивање,
дробљење, сечење и уклањање остатака
након резидбе воћних врста
Подизање и опремање пластеника
за производњу поврћа, воћа, цвећа и
расадничку производњу
Машине за ђубрење земљишта
Машине за заштиту биља
Машине за транспорт
Машине, уређаји и опрема за
наводњавање усева
Подизање, набавка и опремање система
противградне заштите у воћњацима и
вишегодишњим засадима
Подизање/набавка жичаних ограда око
вишегодишњих засада
Набавка опреме и уређаја за сетву,
садњу и мулчирање (са фолијом)
Машине за примарну обраду земљишта
Машине и опрема за наводњавање
усева
Машине за ђубрење земљишта
Машине за сетву
Машине за садњу
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање
усева
Машине за транспорт
Набавка
остале
опреме
(ГПС
навигација и др.)
Набавка нових пчелињих друштава
Набавка опреме за пчеларство
Набавка возила и приколица за
транспорт пчелињих друштава

2.2.9. Критеријуми селекције:
Редни
број
1
2

3
4

Тип критеријума за
избор
Корисник је задруга
Корисник је
члан удружења
пољопривредника
или члан
пољопривредне
задруге
Лице млађе од 40
година
Подносилац захтева
жена

Да/Не

Бодови

да
да

10
10

да

20

да

15

5

6

7

8

Подносилац захтева
има завршен
факултет или
вишу у у области
пољопривреде
Подносилац захтева
има завршену средњу
школу у области
пољопривреде
Подносилац захтева
има искуство у
пољопривредној
производњи најмање
три године
Подручје са
отежаним условима
рада у пољопривреди
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да

15

да

10

да

5

да

20

2.2.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи
до 50% укупних прихватљивих трошкова. Максимални
износ повраћаја средстава по секторима је следећи: за
сектор млека, меса, воће, грожђе, поврће (укључујући
печурке), цвеће и за сектор остали усеви максималан
износ поврата је 600.000 динара по сектору и за сектор
пчеларство максималан износ поврата је 200.000 динара.
Критеријуми и услови за коришћење мере прописују се
правилником и конкурсом. Према напред утврђеним
критеријумима комисија врши бодовање подносиоца
захтева и на основу укупних бодова одређује проценат
поврата који не може бити већи од 50%. Већи интезитет
помоћи добијају пољопривредници који су млађи
од 40 година (додатних 20 бодова), уколико имају
пребивалиште/седиште у подручју са отежаним условима
рада (додатних 20 бодова), уколико је подносилац
захтева жена (додатних 10 бодова), подносилац захтева
са дипломом у области пољопривреде - средња школа
(додатних 10 бодова), виша школа и факултет (додатних
15 бодова), корисник са искуством у пољопривредној
производњи од најмање три године (додатних 5 бодова),
уколико је корисник задруга (додатних 10 бодова)
и уколико је корисник члан задруге или удружења
(додатних 10 бодова).
2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни Назив показатеља
број
1
Укупан број подржаних пројеката
2
Број газдинстава која су модернизовала
производњу/опрему
3
Број пројеката којима је унапређен квалитет
производа
4
Број новонабављене прикључне механизације
5
Број купљених квалитетних приплодних грла
6
Број кошница
7
Број набављених пчелињих друштава
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2.2.12. Административна процедура: Након добијања
позитивног мишљења на Програм од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде и усвајања
Програма од стране Општинског већа Општине Инђија
председник општине Инђије расписује конкурсе и
доноси правилнике. Конкурсима и правилницима
се ближе одређује намена, услови доделе средстава
и потребна документација. Конкурси и правилници
објављују се путем електронских медија и у службеном
листу Општине Инђија. Пријем захтева, у складу са
конкурсним условима, врши се на пријемном шалтеру
општине Инђије, уредно адресиран на Комисију за
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Инђија.
Председник општине Решењем образује Комисију за
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине
Инђија. Комисија прво врши административну контролу
ради утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време
и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.
Применом дефинисаних критеријума врши се рангирање
прихватљивих захтева. У случају када постоји више
пројеката са истим бројем бодова према критеријумима
за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом
и временом подношења потпуног захтева. Комисија има
обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве и о
томе сачини записник и закључак на основу критеријума
утврђених Правилником. На основу закључка комисије
председник општине доноси решење о одобравању
средстава. Захтеви се подносе једном годишње, након
расписивања конкурса, најкасније до 30.09.2019.
године или до искоришћења расположивих средстава.
Начин реализације одобрених подстицајних средстава,
обавезе корисника и давалаца средстава прецизирају се
уговором који потписују давалац средстава и корисник.
Уз уговор кориснику средстава уручује се решење о
додели бесповратних средстава и захтев за исплату
средстава који корисник потписује.
2.3. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима.
2.3.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне
самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 10/13, 142/14, 103/15 и
101/16) могу да утврђују мере подршке за спровођење
пољопривредне политике за подручје територије
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
осим директних плаћања, а која се не односе на регресе а
трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе
за репродуктивни материјал и то само за вештачко
осемењавање, као и мере политике руралног развоја за
подручје територије аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе. Ова мера је у складу са националном
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 20142024. Године и Стратегијом локалног економског развоја
општине Инђија 2014-2020. године. Такође, у складу је
са Националним програмом руралног развоја од 2018 до
2020. године. У данашње време осигурање представља
високо развијену друштвену делатност и економску
установу која надокнађује штете настале услед деловања
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рушилачких природних сила, несрећних случајева и
многих других догађаја. Пољопривредна производња
је област од изузетног друштвеног значаја, те је с тога
треба заштитити на све могуће начине. Пре свега
спречавањем настанка временских непогода, што није
ни мало лако, а у другом реду умањивањем и потпуним
уклањањем штетних последица. Свакако, најбољи начин
економске заштите пољопривреде је њено осигурање.
На стање у коме се налази делатност осигурања
пољопривреде првенствено опредељује положај
пољопривредне делатности у привредном систему
земље. Пољопривредна производња је далеко ризичнија
од било којих других привредних активности из разлога
што на њу утиче велики број природних чинилаца, а
и дугачак производни циклус који може да траје и по
неколико година. Осигурање заузима значајно место
у економској заштити и унапређењу пољопривредне
делатности. У ужем смислу под пољопривредним
осигурањем се обично подразумевају две гране:
осигурање биљне производње и осигурање животиња.
У Србији заштита производње на пољопривредним
газдинствима је на изузетно ниском нивоу, што је одраз
недовољног степена привредне развијености. Тражња
за осигурањем пољопривреде није на завидном нивоу
иако мимо самих произвођача, њу може да иницира и
држава или кредитна установа која одобрава зајмове
за развој пољопривреде. Субвенционисање осигурање
усева, плодова вишегодиших засада, расадника и
животиња на територији општине Инђија врши се за
регистрована пољопривредна газдинства у активном
статусу која осигуране усеве, плодове, вишегодишње
засаде, расаднике и животиње имају пријављене у
свом газдинству, седиште/пребивалиште на територији
општине Инђија где и обављају своју пољопривредну
производњу.
2.3.2. Циљеви мере: Реализација ове мере позитивно
утиче на економски и социјални развој руралне средине
кроз следеће циљеве: стимулисање пољопривредних
произвођача
да
осигуравају
усеве,
плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и домаће животиње;
обезбеђивање задовољавајућег нивоа профитабилности
пољопривредне производње; смањење ризика, који
доводи до губитака у пољопривредној производњи;
прилагођавање
пољопривредника
променама
климатских услова и честим временским ектремима и
диверзификација ризика на пољопривредном газдинству.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера управљање ризицима
у пољопривредној производњи директно утиче на
смањење ризика пољопривредних произвођача и у
непосредној је вези са мерама прописаним кроз НПРР.
Управљање ризицима је мера која се суфинансира
у одређеном проценту Правилником Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде и иста
плаћена полиса осигурања може да се субвенционише
кроз програм ЈЛС али да укупан износ поврата средстава
не буде већи од 100 процената.
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2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су
регистрована пољопривредна газдинства са активним
статусом, седиштем/пребивалиштем и производњом
на територији општине Инђија. Газдинства осигуране
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и
животиње морају имати пријављене у свом газдинству.
2.3.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми за кориснике по овој мери су следећи:
корисник мора да има регистровано пољопривредно
газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем
и производњом на територији општине Инђија, корисник
мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним
захтевима финансираним из средстава буџета општине
Инђија, корисник мора да има измирене обавезе што се
тиче пореза према општини Инђија.
2.3.7. Специфични критеријуми: За реализацију ове мере
корисник је у обавези да испуни опште критеријуме
и да има усеве и плодове, расаднике и/или младе
вишегодишње засаде уписане у РПГ под одговарајућом
биљном културом а за осигурање животиња, подносилац
захтева у РПГ има пријављен сточни фонд (податке о
врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се
држе или узгајају).
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
104.3

Назив инвестиције
Осигурање
усева,
плодова,
вишегодишњих засада, расадника и
животиња

2.3.9. Критеријуми селекције:
2.3.10. Интензитет помоћи: Износ регреса за
полисе осигурања од штета на усевима, плодовима,
вишегодишњим засадима, расадницима и животињама
односи се на финансирање дела трошкова полисе
осигурања у износу од 40% вредности полисе, а највише
100.000,00 динара. У моменту подношења захтева
полиса мора бити у потпуности исплаћена.
2.3.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број
1
2
3
4

Назив показатеља
Укупан број подржаних пројеката
Укупан број поднетих захтева
Површина која је осигурана
Број осигураних грла

2.3.12. Административна процедура: Мера осигурање
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника
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и животиња спроводи се расписивањем конкурс
и доношењем правилника од стране председника
општине а након добијања позитивног мишљења на
Програм од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде и усвајања Програма од
стране Општинског већа Општине Инђија. Конкурс се
објављује у електронским медијима и у службеном листу
Општине Инђија. Конкурсом и правилником ближе се
дефинише намена, услови доделе средстава и потребна
документација. Пријем захтева, у складу са конкурсним
условима, врши се на пријемном шалтеру општине
Инђије, уредно адресиран на Комисију за расподелу
и контролу управљања средствима Буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Инђија.
Председник општине Решењем образује Комисију за
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Инђија.
Уз пријаву на Конкурс за субвенционисање осигурања
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника
и животиња, се прилаже и оверена копија полисе
осигурања издата у периоду од 01. новембра претходне
до 31. октобра текуће године, потврда о плаћеној
премији осигурања и извод из регистра пољопривредних
газдинстава са сетвеном стуктуром које издаје Управа за
трезор. Комисија прво врши административну контролу
ради утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време
и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.
Комисија има обавезу да најмање једном месечно
разматра пријаве и о томе сачини записник на основу
критеријума утврђених Правилником. Иста има обавезу
да најмање једном месечно разматра пријаве и о томе
сачини записник и закључак о додели средстава на
основу критеријума утврђених Правилником. На основу
закључка комисије председник општине доноси решење
о одобравању средстава. Обавезе корисника и давалаца
средстава прецизирају се уговором који потписују
давалац средстава и корисник. Уз уговор кориснику
средстава уручује се решење о додели бесповратних
средстава и захтев за исплату средстава који корисник
потписује. Средства се одобравају свим корисницима
који испуњавају услове, на основу редоследа поднетих
пријава, а до утрошка расположивих средстава или до
01.11.2019. године.
2.4. Назив и шифра мере: 301 Инвестиције за унапређење
и развој руралне инфраструктуре и услуга.
2.4.1. Образложење: Развој инфраструктуре један је од
битних сегмената руралне политике. Добро развијена
инфраструктура сматра се једним од најважнијих
предуслова руралног и економског развоја. Развијена
инфраструктура доприноси и социјалном аспекту
живота у руралним срединама смањењем степена
изолованости руралних подручја и повећањем степена
њихове друштвене интегрисаности. Добро развијена
инфраструктура доприноси и повећаној слободи кретања,
мобилности и знатно већој доступности социјалних
услуга као што су школе, здравствене установе и др.
Инфраструктура на територији општине Инђија је
више или мање развијена са огромним потенцијалом за
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даљи развој, али са великим ограничењима као што су
лоша информисаност о потребама, карактеристикама и
бенефитима руралне инфраструктуре, што доприноси
нерешеном
питању
путева,
водоснабдевања,
телекомуникација и другим проблемима који су
препрека развоју. Путна инфраструктуру, када су у
питању атарски путеви у општини Инђија недовољно
је изграђена и недовољно одржавана. Лоша мрежа
атарских путева резултира отежаном пословању
пољопривредних произвођача, лошијем квалитету
живота и рада на селу, мањим количинама произведених
пољопривредних производа и производима лошијег
квалитета. Постојећа рурална инфраструктура негативно
утиче на безбедност самих пољопривредника али и на
транспорт производа. Инвестиције за унапређење и
развој руралне инфраструктуре пре свега се односе на
инвестиције за развој и унапређење услова за уређење и
коришћење руралних ресурса - уређење некатегорисаних
атарских путева. Како би се обезбедило унапређење
продуктивности, гајење пољопривредних култура
са вишим приносима и смањили губици, потребно
је подржати уређење некатегорисаних атарских
путева. Информисаност руралног становништва
битан је део успешности целокупне пољопривредне
производње. Добро информисан пољопривредник
искористиће субвенције и подстицаје које се нуде на
нивоу општине, АП Војводине и Републике. Ова мера
помоће Агенцији за рурални развој општине Инђије да
унапреди постојећу базу пољопривредних произвођача
општине Инђија преко које се пољопривредници
СМС порукама обавештавају о новостима везаним за
пољопривреду и рурални развој. Такође, проширењем
базе имаћемо увид у подстицаје и субвенције за које су
пољопривредници аплицирали а анализа помоће нам
да још боље планирамо мере у оквиру Програма и да
знамо колики износ средстава са свих нивоа добију
директно пољопривредници. Овом мером подстиче
се имплементација постојећих знања, креирање
нових знања у складу са стварним потребама крајњих
корисника и пренос знања међусобним повезивањем
креатора знања и пољопривредних произвођача. Такође,
ова мера је усмерена на модернизацију физичких
ресурса и јачање компетенције запослених са циљем
постизања квалитета и ефикасности пружања савета и
информација крајњим корисницима. Мера је у складу
са националном Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја 2014 – 2024. као и са Стратегијом одрживог
развоја општине Инђија 2016-2020 година.
2.4.2. Циљеви мере: Општи циљеви су јачање руралне
инфраструктуре за пољопривреду и рурални развој,
планирање производње према захтевима тржишта
у погледу количина и квалитета, остваривање
економских и социјалних потреба пољопривредних
произвођача, економска стабилност и повећање прихода
пољопривредних, удружених газдинстава, пружање
благовремених информација пољопривредницима,
добра информисаност корисника. Специфични циљеви
су рационалније и ефикасније коришћење ресурса и
њихово искоришћавање на одржив и функционалан
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начин; примена савремене технике ; постизање пуног
биолошког потенцијала пољопривредних култура,
повећање приноса, посебно воћарских култура; заштита
земљишта и животне средине; економско-функционални
принцип управљања и одржавања путева; спречавање
миграционих кретања становништа у урбана подручја,
већи прилив средстава са свих нивоа власти као директна
помоћ пољопривредницима.
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Ова мера је комплементарна са
мерама из НПРР, ова мера омогућава повећање квалитета
производа, повећање приноса и доступност ресурса
уз директан утицај на унапређење квалитета живота.
По мери 301.2 - Инвестиције у израду, унапређење
или проширење свих типова инфраструктуре мањег
обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе
енергије подносилац захтева потписује изјаву под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу да није
корисник средстава за исту намену из других фондова и
са виших нивоа власти.
2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере 301.2
Инвестиције у израду, унапређење или проширење
свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући
инвестиције у обновљиве изворе енергије су физичка
лица и правна лица – носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са активним сататусом, са
производњом и пребивалиште на територији општине
Инђија. Крајњи корисник за меру 301.3 - Инвестиције у
развој информационо-комуникационе инфраструктуре,
укључујући и њену изградњу и унапређење, и
омогућавања приступа услугама информационокомуникационих технологија у комбинацији са ИТ
опремом је локална самоуправа преко Агенције за
рурални развој општине Инђије као њен већински
власник.
2.4.5. Економска одрживост: Економску одрживост
подносилац захтева није у обавези да докаже кроз
бизнис план.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми за кориснике по овој мери 301.2 Инвестиције у израду, унапређење или проширење
свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући
инвестиције у обновљиве изворе енергије су:
пољопривредно газдинство мора да је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом за
физичка лица и задруге; подносилац захтева мора да има
пребивалиште (седиште) и производњу на територији
општине Инђија; подносилац захтева потписује изјаву
да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима; задруге морају да су регистроване и да
имају седиштем у општини Инђија.
2.4.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних
критеријума за ову меру.
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2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
301.2

301.3

Назив инвестиције
Инвестиције у израду, унапређење
или
проширење
свих
типова
инфраструктуре
мањег
обима,
укључујући инвестиције у обновљиве
изворе енергије
Инвестиције у развој информационокомуникационе
инфраструктуре,
укључујући
и
њену
изградњу
и унапређење, и омогућавања
приступа услугама информационокомуникационих
технологија
у
комбинацији са ИТ опремом

2.4.9. Критеријуми селекције:
2.4.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за меру
301.2 Инвестиције у израду, унапређење или проширење
свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући
инвестиције у обновљиве изворе енергије износи 100%
укупних прихватљивих трошкова без вредноси ПДВ-а.
Максимални износ повраћаја средстава по овој мери
је 150.000,00 динара по кориснику. Интезитет помоћи
за меру 301.3 - инвестиције у развој информационокомуникационе инфраструктуре, укључујући и њену
изградњуи унапређење, и омогућавања приступа
услугама информационо-комуникационих технологија
у комбинацији са ИТ опремом је 100% укупних
прихватљивих трошкова. Максималан износ средстава
по овој мери је 400.000,00 динара.
2.4.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број
1
2
3
4
5

Назив показатеља
Укупан број поднетих захтева
Дужина уређених атарских путева
Број корисника базе пољопривредника
Број послатих СМС порука
Укупан износ средстава као директна помоћ
пољопривредницима

2.4.12.
Административна
процедура:
Након
добијања позитивног мишљења на Програм од
стране Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде и усвајања Програма од стране
Општинског већа Општине Инђија председник општине
Инђије расписује конкурсе и доноси правилнике по
мери 301.2 Инвестиције у израду, унапређење или
проширење свих типова инфраструктуре мањег обима,
укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије.
Конкурсом и правилником се ближе одређује намена,
услови доделе средстава и потребна документација.
Конкурс и правилник објављују се путем електронских
медија и у службеном листу Општине Инђија. Пријем
захтева, у складу са конкурсним условима, врши се на
пријемном шалтеру општине Инђије, уредно адресиран
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на Комисију за расподелу и контролу управљања
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој општине Инђија. Председник општине Решењем
образује Комисију за расподелу и контролу управљања
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Инђија. Комисија прво врши
административну контролу ради утврђивања да ли
је захтев потпун, поднет на време и да ли су услови
за одобравање захтева испуњени. Комисија има
обавезу да најмање једном месечно разматра пријаве
и о томе сачини записник и закључак по условима
утврђених Правилником. На основу закључка комисије
председник општине доноси решење о одобравању
средстава. Захтеви се подносе једном годишње, након
расписивања конкурса, најкасније до 30.09.2019.
године или до искоришћења расположивих средстава.
Начин реализације одобрених подстицајних средстава,
обавезе корисника и давалаца средстава прецизирају
се уговором који потписују давалац средстава и
корисник. Уз уговор кориснику средстава уручује се
решење о додели бесповратних средстава и захтев за
исплату средстава који корисник потписује. Корисник
мере 301.3 - инвестиције у развој информационокомуникационе инфраструктуре, укључујући и њену
изградњуи унапређење, и омогућавања приступа
услугама информационо-комуникационих технологија
у комбинацији са ИТ опремом је Агенција за рурални
развој општине Инђије. Мером ће се прошитити
и унапредити постојећа база пољопривредних
произвођача. Унапређење и проширење базе ради ће
агенцији за ИТ сектор као креатору постојеће базе.
2.5. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне
активности у пољопривреди и руралном развоју.
2.5.1. Образложење: Одрживи развој пољопривреде
и руралних подручја захтева да буде заснован на
праћењу нoвих технологија, стручном усавршавању
и константном трансферу знања и информација.
Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво
све теже успевају да самостално, без икакве стручне
помоћи примењују иновације у производњи, пласману,
развоју непољопривредних делатности, маркетингу
и другим активностима везаним за развој руралних
средина. На недостатак знања и додатних вештина
код сеоског становништва упућују и подаци да само
мали број носиоца газдинстава имају стечено средње и
високо стручно образовање из области пољопривреде,
а највећи део носиоца газдинстава имају знање стечено
праксом. Агенција за рурални развој је битан носилац
едукативних и информативно промотивних активности
у руралним срединама. Општина Инђија планира у
2019. години организовани одлазаак пољопривредних
произвођача на Међународни сајам пољопривреде,
а у плану су и студијска путовања за која се искажу
интересовање. Да би одабрали одговарајућег превозника,
општина Инђија спровешће јавну набавку путем које
се одабере најповољнији понуђач за превоз путника –
пољопривредних произвођача. Ова мера је у складу са
Националном стратегијом пољопривреде и руралног
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развоја 2014 – 2024. године и Стратегијом локалног
економског развоја општине Инђија 2014 - 2020. године.
Облици стицања нових знања – стручно оспособљавање
и активности стицања вештина и показне активности
биће усмерене на пољопривредне произвођаче, сеоско
становништво и на стручњаке локалног агросектора, из
свих пољопривредних и непољопривредних области,
који ће резултате стручног усавршавања користити
за даљи развој пољопривреде и рурални развој на
подручју општине Инђија. Подршка информативним
активностима обухватиће подршку промоције развојних
потенцијала и потреба села, очувања традиције, подршку
активностима везаним за подизање нивоа пласмана
производа и услуга и активностима везаним за развој
села у образовном, здравственом, културном, спортском,
социолошком и осталим аспектима, који ће утицати на
побољшање квалитета живота сеоског становништва.
2.5.2. Циљеви мере: Општи циљеви су развој
пољопривреде и руралних подручја заснован на знању;
функционално повезивање свих актера локалног
агросектора; повећање доступности и квалитета знања,
унапређење социјалне и економске инклузије малих
и средњих газдинстава и микропредузећа у руралним
срединама и одрживи развој, заштита ресурса,
побољшање биодиверзитета и смањење миграције
становништва. Специфични циљеви су повећање нивоа
стручног знања и вештина сеоског становништва;
примена нових технологија и иновација; проширење
понуде образовних и тренинг програма свих нивоа и
типова образовања и јачање капацитета за прихватање
знања кроз развијање свести и мотивисаности за
образовањем.
2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Мера локалног програма Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди
и руралном развоју је истоветна са мером Националног
програма за пољопривреду за период 2018-2020. године
„Промотивне активности у пољопривреди“ у оквиру
групе мера „Посебни подстицаји“. Спречавање могућег
двоструког финансирања истих захтева корисника
од стране Управе за аграрна плаћања и из средстава
буџета општине Инђија, спроводи се на следећи начин:
подносилац захтева је у обавези да уз захтев за одобрење
подстицаја по локалном програму достави потписану
изјаву, под моралном, кривичном и материјалном
одговорношћу, да за исту намену за коју подноси захтев
не користи бесповратна средства, подстицаје, субвенције
и донације у другим јавним фондовима.
2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мера
подршке су пољопривредници са територије општине
Инђија и са производњом на територији општине
Инђија.
2.5.5. Економска одрживост: Подносиоци захтева за
средства не морају да доказују економску одрживост
улагања кроз форму бизнис плана.
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2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: Нема
општих критеријума за кориснике. Ближе услови које
пољопривредник треба да испину као корисник ове мере
биће дефинисани расписаним конкурсом.
2.5.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних
критеријума за ову меру.
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере: .
Шифра
инвестиције
402.1

Назив инвестиције
Информативне активности: сајмови,
изложбе, манифестације, студијска
путовања

2.5.9. Критеријуми селекције: .
Редни Тип критеријума за избор
број
1
Лице млађе од 40 година
2
Подносилац захтева је
корисник подстицаја за
младе по конкурсима
Секретаријата за
пољопривреду
и Министарства
пољопривреде
3
Подносилац захтева жена
4
Подносилац захтева има
завршен факултет или
вишу школу у области
пољопривреде
5
Подносилац захтева има
завршену средњу школу у
области пољопривреде

Да/Не

Бодови

да
да

20
10

да
да

10
15

да

10

2.5.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи по овој
мери је 100% без вредности ПДВ-а. Предност да користе
ову меру имаће пољопривредници који су млађи од 40
година (додатних 20 бодова), уколико је подносилац
захтева жена (додатних 10 бодова), подносилац захтева
са дипломом у области пољопривреде - средња школа
(додатних 10 бодова), виша школа и факултет (додатних
15 бодова) и уколико је подносилац захтева користио
средства за младе по конкурсима Секретаријата за
пољопривреду и Министарства пољопривреде (додатних
10 бодова). Уолови и критеријуми за коришћење ове
мере биће ближе одређени конкурсом и правилником. .
2.5.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број
1
2
3

Назив показатеља
Укупан број поднетих захтева
Број посећених сајмова
Број пољопривредника који су посетили сајам
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2.5.12. Административна процедура: Средства за
реализацију мере Подстицаји за информативне
активности у пољопривреди и ралном развоју
спроводиће се након добијања позитивног мишљења
на Програм од стране Министарства пољопривреде
и усвајања Програма од стране општинског већа
општине Инђија. Избор пружаоца услуга за реализацију
информативних активности спровешће се у складу са
Законом о јавним набавкама. Наком избора пружаоца
услуга биће расписан Конкурс и објављен Правилник са
условима, потребном документацијом и специфичним
условима на основу којих ће Комисија за расподелу
и контролу управљања средствима Буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Инђија
прегледати поднете захтеве, извршити рангирање
на основу радније утврђених критеријума. Пријем
захтева, у складу са конкурсним условима, врши се
на пријемном шалтеру општине Инђија. Председник
општине Решењем образује Комисију за расподелу
и контролу управљања средствима Буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Инђија.
Комисија прво врши административну контролу ради
утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време и да
ли су услови за одобравање захтева испуњени. Комисија
има обавезу да најмање једном месечно разматра
пријаве и о томе сачини записник на основу критеријума
утврђених Правилником. Коначну одлуку о расподели и
коришћењу подстицајних средстава за информативне
аклтивности доноси Комисија за расподелу и
контролу управљања средствима Буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Инђија
доношењем закључка и решења о додели средстава.
Начин реализације одобрених подстицајних средстава,
обавезе корисника и давалаца средстава прецизирају се
уговором који потписују давалац средстава и корисник.
Уз уговор кориснику средстава уручује се и решење
о додели бесповратних средстава. Комисија доноси
решење и закључак о корисницима који имају право на
коришћење ове мере.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и
географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских
општина

Вредност, опис Извор
показатеља
податка и
година

Срем
Сремска
Инђија
386 км2
11
9

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

Број подручја са
отежаним условима
рада у пољопривреди
(ПОУРП)
Демографски
показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености
(број становника/
површина, km²)
Промена броја
становника 2011:2002
(2011/2002*100 - 100)
- у руралним
подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе
од 15 година (%)
Становништво старије
од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења
Без школске спреме
и са непотпуним
основним образовањем
(%)
Основно образовање
(%)
Средње образовање
(%)
Више и високо
образовање (%)
Пољопривредно
становништво у
укупном броју
становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски,
брежуљкасти, брдски,
планински)
Преовлађујући
педолошки типови
земљишта и бонитетна
класа
Клима (умереноконтинентална,
субпланинска ...)
Просечна количина
падавина (mm)
Средња годишња
температура (оС)
Хидрографија
(површинске и
подземне воде)
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6

47204
15848
123 ст/км2

рзс**
рзс*

4,84 пад

рзс**

8,36 пад

рзс**

16%

рзс**

17%

рзс**

41,5
1,17
11%

рзс*
рзс*
рзс*

7629

рзс*

23683

рзс*

4477

рзс*

1802

Процена

равничарски

Интерни

бонитетна
класа II
чернозем

Интерни

умерено
Интерни
континетнална
162,9мм

Интерни

16 степени
целзијуса
/

Интерни
Интерни
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Површина под шумом
(hа)
Површина под шумом
у укупној површини
АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине
у претходној години
(hа)
Посечена дрвна маса
(m3)
ПОКАЗАТЕЉИ
РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број
пољопривредних
газдинстава:
Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава (РПГ):
- породична
пољопривредна
газдинства (%)
- правна лица и
предузетници (%)
Коришћено
пољопривредно
земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној
површини ЈЛС (%)
Оранице и баште,
воћњаци, виногради,
ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)
Жита, индустријско
биље, поврће, крмно
биље, остало(19) (ha,
%)
Просечна величина
поседа (КПЗ) по
газдинству (ha)
Обухваћеност
пољопривредног
земљишта комасацијом
(ha)
Обухваћеност
земљишта неким
видом удруживања (ha)
Број пољопривредних
газдинстава која
наводњавају КПЗ
Одводњавана
површина КПЗ (ha)
Наводњавана
површина КПЗ (ha)

Службени лист општине Инђија

694ха

рзс*

1,81%

рзс*

/

рзс*

161

рзс*

1786

рзс***

1786

Управа за
трезор

1385

401
34022,86

рзс***

8,01
33115,15

рзс***

23285

рзс***

5,5ха

рзс***

/

Интерни

/

Интерни

75

рзс***

105км

Интерни

2256,94

рзс***

Површина
пољопривредног
земљишта у државној
својини на територији
АП(20) (ha)
Површина
пољопривредног
земљишта у државној
својини која се даје у
закуп (ha):
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и
козе, живина, кошнице
пчела (број)
Трактори, комбајни,
прикључне машине
(број)
Пољопривредни
објекти (број)
Хладњаче, сушаре,
стакленици и
пластеници (број)
Употреба минералног
ђубрива, стајњака и
средстава за заштиту
биља (ha, број ПГ)
Број чланова
газдинства и стално
запослених на
газдинству:
(на породичном ПГ:
на газдинству правног
лица/предузетника)
(ha)
Годишње радне
јединице (број)
Земљорадничке
задруге и удружења
пољопривредника
(број)
Производња
пољопривредних
производа(количина):
- биљна производња
(t)
- сточарска
производња (t, lit, ком.)
ПОКАЗАТЕЉИ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална
инфраструктура
Саобраћајна
инфраструктура
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21,9%

Интерни

17,1%

Интерни

/
156418
14618

Интерни
Интерни
рзс***

12582

рзс***

513

рзс***

51292ха

рзс***

3184

рзс***

/

рзс***

3393

рзс***

3393

рзс***

14

Интерни

/

рзс***

/

Интерни

рзс*

Број 15, страна број 1040

Дужина путева(26)
(km)
Поште и телефонски
претплатници (број)
Водопривредна
инфраструктура
Домаћинства
прикључена на
водоводну мрежу
(број)
Домаћинства
прикључена на
канализациону мрежу
(број)
Укупне испуштене
отпадне воде (хиљ.m3)
Пречишћене отпадне
воде (хиљ.m3)
Енергетска
инфраструктура
Производња
и снабдевање
електричном енергијом
(број)

Социјална
инфраструктура
Објекти образовне
инфраструктуре (број)

Број становника на
једног лекара
Број корисника
социјалне заштите
Диверзификација
руралне економије
Запослени у секторима
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде (број)
Газдинства која
обављају друге
профитабилне
активности(30) (број)
Туристи и просечан
број ноћења туриста
на територији АП/ЈЛС
(број)

Службени лист општине Инђија

188км

рзс*

9 и 9136

рзс*

17368

9319

1728 (у 000
м2)
/

рзс*

рзс*

рзс*
рзс*

TC 110/20
Интерни
KW, snage 2
x 31,25 MVA.
TC i TC 110/20
KW snage 31,5
MVA

9 основних (6
у селима), 3
средње школе
и 8 објеката
ПУ (6 у
селима)
470

рзс*

470

рзс*

рзс*

470
2560 (1562 са
села)

рзс*
рзс***

254

рзс***

/

рзс*
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Трансфер знања и
информација

Пољопривредна
саветодавна стручна
служба (да/не)
Пољопривредна
газдинства укључена
у саветодавни систем
(број)

ЈЛС туристи:
2826; просечан
број ноћења
1,2 домаћи и
1,7 страни
1
Интерни

1500

ПССС

Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 320-81/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------820
На основу члана 18. и 40. став 1. тачка 42.
Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија” бр. 5/2019)
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ РАДА И
ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
„АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Годишњег програма рада и пословања са Финансијским
планом „Агенције за економски развој општине Инђија“
д.о.о. Инђија за 2019. годину, броj: 52/2019, који је
донео директор „Агенције за економски развој општине
Инђија“ ДОО Инђија дана 07. маја 2019. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-27-1/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

821
На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА У
2019. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Измену Програма рада и
финансијског плана Установе „Културни центар“ Инђија
у 2019. години број: 282, који је донео Управни одбор
ове Установе на седници одржаној 30. маja 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-838-1/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------822
На основу члана 113. став 2. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија” бр. 5/2019),
и члана 27. став 3. Одлуке о месним заједницама
(„Службени лист општина Срема“, број 36/2008 и
„Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕШКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Финансијског

Петак 14. јун 2019.

плана Месне заједнице Бешка за 2019. годину, број:
108/19, који је донео Савет Месне заједнице Бешка на
седници одржаној 20. марта 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-469-1/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------823
На основу члана 113. став 2. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/2019),
и члана 27. став 3. Одлуке о месним заједницама
(„Службени лист општина Срема“, број 36/2008 и
„Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана, 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СТАРИ СЛАНКАМЕН ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана Месне заједнице Стари Сланкамен за 2019. годину,
број: 01-32/2019, који је донео Савет Месне заједнице
Стари Сланкамен на седници одржаној 14. марта 2019.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-476-1/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 113. став 2. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/2019),
и члана 27. став 3. Одлуке о месним заједницама
(„Службени лист општина Срема“, број 36/2008 и
„Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРАДИК ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измену Финансијског
плана Месне заједнице Марадик за 2019. годину, број:
41-1/2019, који је донео Савет Месне заједнице Марадик
на седници одржаној 15. марта 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-480-1/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------825
На основу члана 113. став 2. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/2019),
и члана 27. став 3. Одлуке о месним заједницама
(„Службени лист општина Срема“, број 36/2008 и
„Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и 23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВИ КАРЛОВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измену Финансијског
плана Месне заједнице Нови Карловци за 2019. годину,
број: 25/19, који је донео Савет Месне заједнице Нови
Карловци на седници одржаној 21. марта 2019. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-477-1/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------826
На основу члана 46. став 1.Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и
члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђије“, бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ИНЂИЈА ЈП
ИНЂИЈА
I
Милану Кончаревићу из Бешке, престаје
мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа
за дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђија ЈП Инђија истеком
периода на који је именован (19. јуна 2019. године), а
најкасније са даном ступања на функцију директора,
именованог по јавном конкурсу број: 02-22/2019-I од
04.03.2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-109/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16) и члана 40. став 1. тачка 11.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана, 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
„ИНГАС“, ЈП ИНЂИЈА
1. МИЛАН КОНЧАРЕВИЋ дипл. економиста из Бешке,
ул. Пашићева бр. 3, именује се за директора Јавног
предузеће за дистрибуцију гаса „ИНГАС“, ЈП Инђија, на
период од четири године.
2. Именовани директор, заснива радни однос на одређено
време и исти је
дужан да ступи на функцију у року од осам дана од
дана објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном
гласнику Републике
Србије“, „Службеном листу општине Инђија“ и на
интернет страници општине Инђија.
Образложење
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 04. марта 2019. године, донела je Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног
предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“, ЈП Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 6/19), којом је
покренут поступак избора директора Јавног предузеће
за дистрибуцију гаса „ИНГАС“, ЈП Инђија, са седиштем
у Инђији, Блок 63, објекат 14/II. Текст јавног конкурса
који је саставни део Одлуке, је у складу са чланом 39.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16), објављен у „Службеном гласнику РС“, број
15 од 08.03.2019. године, у „Службеном листу општине
Инђија“, број 6 од 05.03.2019. године, у дневним
новинама „Данас“ и на интернет страници општине
Инђија.
Јавни конкурс за избор директора Јавног
предузеће за дистрибуцију гаса „ИНГАС“, ЈП Инђија,
у складу са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16) и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС“, број 65/16), спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, именована
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 14/16).
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава, на седници одржаној дана 09.04.2019. године,
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констатовала, да су на јавни конкурс за избор директора
Јавног предузеће за дистрибуцију гаса „ИНГАС“, ЈП
Инђија, поднете две пријаве, да су пријаве поднели
Бојан Христов из Инђије, Блок 44 ламела Б 3/9 и Милан
Кончаревић из Бешке ул. Пашићева бр. 3, да су обе
пријаве благовремене, разумљиве и потпуне са свим
приложеним потребним доказима.
На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за избор директора приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је на истој седници утврдила
Списак кандидата међу којимa се спроводи изборни
поступак за директора Јавног предузеће за дистрибуцију
гаса „ИНГАС“, ЈП Инђија, и то: Бојан Христов, дипл.
инж. oрганизационих наука, из Инђије, Блок 44 ламела Б
3/9 и Милан Кончаревић дипл. економиста из Бешке ул.
Пашићева бр. 3.
Полазећи од обавезе Комисије, утврђене
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела изборни поступак провером и оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата,
по поступку и на начин како је уређено Закон о јавним
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима,
Комисија је на седници одржаној 22. априла 2019.
године, утврдила резултате за кандидата, те је на основу
члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила
ранг листу за избор директора Јавног предузеће за
дистрибуцију гаса „ИНГАС“, ЈП Инђија, на коју је
уврстила кандидата дипл. економисту Кончаревић
Милана, који је остварио укупно 2,66 бода, који је у
складу са мерилима утврђеним јавним конкурсом,
испунио прописане услове за избор директора, док
је за кандидата дипл. инж. организационих наука
Христов Бојана утврдила да у изборном поступку није у
потпуности испунио мерила за избор директора Јавног
предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија. Ранг
листу са бројчано исказаним резултатом и Записник о
спроведеном изборном поступку Комисија је доставила
Општинском већу, Општине Инђија, ради припреме
предлога акта о именовању директора Јавног предузећа.
Општинско веће општине Инђија, је на основу
достављене ранг листе и Записника о спроведеном
изборном поступку, утврдило предлог Решења о
именовању директора Јавног предузеће за дистрибуцију
гаса „ИНГАС“, ЈП Инђија, и доставило га, ради усвајања
Скупштини општине.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др. Закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и чланом 40. став.
1. тачка 11. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 5/19), прописана је надлежност
Скупштине општине, да у складу са законом именује и
разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа,
чији је оснивач и да даје сагласност на њихове статуте.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да
директора јавног предузећа чији је оснивач јединица
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локалне самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Ово решење је коначно, сходно одредби члана
41. став 4. Закона о јавним предузећима.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути управни спор код Управног
суда у Београду, у року од 30 дана од дана достављања
истог.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-110/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------828
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени
гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и
83/14) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број: 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Маја Бошњак, разрешава се функције вршиоца
дужности директора Туристичке организације општине
Инђија са даном 14. 06.2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-111/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94,
79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закон, 83/05-испр. др.
закон и 83/14-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број: 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Маја Бошњак из Руме, именује се за директора
Туристичке организације општине Инђија, на мандатни
период од четири године, почев од 15.06.2019. године.
II
Управни одбор Туристичке организације
општине Инђија закључиће са именованим директором
Уговор о раду, за мандатни период на који се именује.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-112/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------830
На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 14. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ
ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Образује се стручна Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2020.
годину (у даљем тексту Комисија).
Комисију

II
чини

председник,

заменик
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председника и пет чланова и то:
Председник Комисије:
1. Новица Темуновић,
Заменик председника Комисије:
2. Радмила Митровић,
Чланови Комисије:
1. Здравко Билинац,
2. Зоран Марковић,
3. Драган јанковић,
4. Никола Дошен и
5. Стеван Брадић.
III
Задатак Комисије је:
а) да пре израде предлога Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Инђија за 2020.
годину (у даљем тексту: Предлог годишњег програма)
обавести јавним позивом образовне установе – школе,
стручне пољопривредне службе, социјалне установе,
високообразоване установе – факултете и аучне
институте чији је оснивач држава, установе за извршење
кривичних санкција и правна лица у државној својини
регистрована за пословање у области шумарства,
да Комисији доставе захтеве, за признавање права
коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде у површини која је
примерена делатности којом се баве, да размотри
достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61.
Закона о пољопривредном земљишту);
б) пре израде Предлога годишњег програма обавести
јавним позивом правна и физичка лица која су власници
система за наводњавање и одводњавање, рибњака,
пољопривредних објеката, стакленика, пластеника и
вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у
роду) на пољопривредном земљишту у државној својини
и и правна и физичка лица која су власници домаћих
животиња, који су и власници, односно закупци објеката
за гајење тих животиња, а у циљу производње хране за
животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање
права пречег закупа са потребном документацијом,
најкасније до 31. октобра текуће године за наредну
годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку
о истим;
в) да изради предлог Годишњег програма у складу
са одредбама члана 60. Закона о пољопривредном
земљишту, упутствима и Инструкцијама Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде о изради
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта;
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г) да прибави мишљење на предлог годишњег програма
Комисије за давање мишљења, коју образује Председник
општине, а која у свом саставу има најмање половину
чланова физичких лица – пољопривреднике који су
уписани у регистар пољопривредних газдинстава у
складу са прописом којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава, као и дипломираног
инжењера пољопривреде (члан 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту);
д) да прибави писану сагласност министарства надлежног
за послове пољопривреде на Предлог годишњег
програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном
земљишту);
ђ) да достави Предлог годишњег програма Скупштини
општине Инђија на разматрање и доношење;
е) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради
Предлог измене и допуне Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Инђија.
IV
Комисија ће обавити свој задатак у складу са
следећом динамиком:
а) објављивање јавног позива за достављање
захтева та коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини без плаћања накнаде са потребном
документацијом – у року од седам дана ода дана
доношења овог решења, а најкасније до 30. јуна 2019.
године;
б) објављивање јавног позива за достављање захтева за
право пречег закупа са потребном документацијом – у
року од седам дана ода дана доношења овог решења, а
најкасније до 30. јуна 2019. године;
в) израда Предлога годишњег програма - до 15. фебруара
2020. године;
г) прибавља мишљење Комисије из члана 60. став 3.
Закона о пољопривредном земљишту - до 20. фебруара
2020. године;
д) достављање Предлога годишњег програма са
потребном документацијом министарству надлежном за
послове пољопривреде, ради прибављања сагласности у
року од 3 дана од дана добијања мишљења;
е) достављање Предлога годишњег програма Скупштини
општине Инђија на разматрање и доношење – најкасније
до 01. марта 2020. године.
V
Чланови Комисије имају право на накнаду за
сваку одржану седницу Комисије у износу од 2.000,00
динара.
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VI
Мандат Комисије траје до окончања израде
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине
Инђија за 2020. годину.
VII
Стручне послове за потребе Комисије обављаће
Агенција за економски развој општине Инђија.
VIII
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-113/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------831
На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 14. јуна 2019. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
Ученицима основних и средњих школа са
територије општине Инђија – носиоцима Вукове
дипломе, са пребивалиштем на територији општине
Инђија, за школску 2017/2018. годину доделиће се 69
рачунара.
Ученицима средњих школа са територије општине
Инђија, који су на републичким такмичењима освојили
прво место и ученицима основних школа са територије
општине Инђија који су на републичким такмичењима
освојили прва два места, а који имају пребивалиште
на територији општине Инђија, за школску 2017/2018.
годину доделиће се пет рачунара.
Спортистима члановима спортских клубова
са територије општине Инђија, који су остварили
изузетне резултате на међународним такмичењима и
такмичењима у Републици Србији, а имају пребивалиште
на територији општине Инђија, за сезону 2017/2018.
годину доделиће се пет рачунара.
II
Средства за прибављање 79 рачунара из тачке I
овог закључка обезбеђена су у буџету општине Инђија
за 2019. годину.
III
О спровођењу овог закључка стараће се
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Општинска управа општине Инђија, Одељење за
друштвене делатности и Одељење за финансије.
IV
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија”.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-101/2019-I
Дана: 14. јуна 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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