
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

449

На основу члана. 35. став 7. Закона о планирању и изградњи 
(Службени Гласник РС, бр. 72/09, 81/09 и 24/11 и 121/12) и члана 
37. став 1. тачка 5. Статута општине Инђија –пречишћен текст 
(Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина општине 
Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ – ДЕЛА 
ЛОКАЦИЈЕ 15 У К.О. ИНЂИЈА

УВОД

Просторним планом општине Инђија (‘’Службени лист 
општинеИнђија’’, бр. 7/12) планирано је 18 локација за изградњу 
радних зона у атару (у грађевинском подручју изван насељеног 
места) ради груписања објеката, односно комплекса који у погледу 
простора, саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса могу 
потенцијално да угрозе стање животне средине у насељима или су 
локацијски везани за сировине.

У оквиру ових радних зона треба лоцирати производне 
капацитете са великим просторним захтевима и већим обимом 
транспорта, као и капацитете који, са становништва заштите 
животне средине, нису компатибилни са становањем и функцијама 
насељског центра.

Просторним планом утврђено је да ће се изградња на 
грађевинском земљишту у грађевинском подручју изван насељеног 
места, а самим тим и у планираним радним комплексима у атару, 
вршити израдом урбанистичких планова одговарајуће разраде.

Даљом разрадом ППО Инђија потребно је обезбедити 
адекватне просторне могућности за нова инвестициона улагања, уз 
очување природних и стечених вредности простора, усмерених ка 
оптимизацији ресурса Општине и насеља Инђија.

Поштујући смернице за даљу разраду ППО Инђија, а на основу 
Програмског задатка Носиоца израде Плана и иницијативе за 
формирањенових површина планираних за радне комплексе, према 
ППО Инђија - у радној зони бр. 15, приступљено је изради Плана 
детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у К.О. Инђија (у 
даљем тексту: План).

Послови израде Плана поверени су ЈП ‘’Завод за урбанизам 
Војводине’’ Нови Сад, у складу са Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације радне зоне – дела локације 15 у К.О.Инђија (“Службени 
лист општинеИнђија”, бр. 7/12).

Планом је обухваћен простор западно од комплекса радне 
зоне “Информационо-технолошког парка” и радног комплекса за 
производњу пумпи ‘’Грундфос’’, са северне стране ограничен ДП 
I реда бр. 22.2, са западне стране коридором железничке пруге, а са 

јужне стране простор у обухвату Плана граничи се са парцелама 
које се користе у пољопривредне сврхе.

На основу свега наведеног, а узимајући у обзир природне 
и створене услове у простору, израђен је План који предлаже 
оптималну просторну и функционалну организацију простора.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ 
КОНЦЕПТА ПЛАНА У ВИДУ ЗАКЉУЧКА

Како је План детаљне регулацијерадне зоне – дела локације 15у 
К.О. Инђијамање сложен плански документ, на основу члана 48. 
Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Републике 
Србије’’, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС и 50/13-УС) који гласи:

‘’За израду и доношење мање сложених планских докумената, 
као и за мање измене планског документа, на основу мишљења 
вршиоца стручне контроле, није обавезна израда и стручна контрола 
концепта плана, већ се у складу са одлуком о изради и доношењу, 
односно измени планског документа, одмах приступа изради нацрта 
плана.’’

није обавезна израда и стручна контрола Концепта плана, већ се 
у складу са Одлуком о израдиПлана детаљне регулацијерадне зоне 
– дела локације 15 у К.О. Инђија(“Службени лист општине Инђија”, 
бр. 7/12), одмах приступа изради Нацрта плана.

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА

1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
Почетна тачка обухвата Плана се налази на тромеђи државног 

пута I реда бр.22.2 (Ур. општински пут), парцела 7765 и парцела 
7683 и 5782.

Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцела 
5782, 6009/2 и 5979/5 до тромеђе државног пута I реда бр.22.2 (Ур. 
општински пут), парцела 7765 и парцела 5979/5 и 5979/4.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну и 
северну међу парцеле 5979/5 и даље ка истоку прати северну међу 
парцела 5977/4, 5948/2, 5942/4 и 5900/4 до тромеђе парцела 5900/3, 
5900/4 и 5900/5.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну 
међу парцеле 5900/4 а затим у птравцу истока прати западну и јужну 
међу парцеле 5900/7 до тромеђе парцела 5900/7, 7753 и 5899/3.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну 
међу парцела 7753 и 6066, мења правац ка југозападу и прати јужну 
међу парцела 6066, 6065, 6054/2, 6054/1 до тромеђе парцела 6109, 

www.indjija.net

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ИНЂИЈА
27. ДЕЦЕМБАР  2013.

ГОДИНА II
БРОЈ 16

Цена примерка:
Годишња претплата:

ISSN 2334-6620



Број 16, страна број Службени лист општине Инђија петак, 27. децембар  2013.359
7757 и 6054/1.

Од тромеђе граница скреће ка северу и прати западну међу 
парцела 6054/1, 7753, 6035, 5781 и 5782 и долази до почетне тачке 
описа обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи око 196,48 ha.
Предметна локација се налази у катастарској општини Инђија.

1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.2.1. Граница грађевинског земљишта у грађевинском 
подручју изван насељеног места (грађевинско земљиште ван 
границе градског грађевинског земљишта)

Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју 
изван насељеног места (грађевинско земљишта ван граница 
градског грађевинског земљишта) у обухвату Плана је идентична са 
границом описа Плана.
1.3. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА
Површина

%
ha а m2

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју изван 
насељеног места 196 48 32 100

зона рада 183 27 23 93,3
зона приступних саобраћајница 10 81 97 5,5
зона дела коридора брзих пруга 2 39 12 1,2
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 196 48 32 100

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

На основу Програмског задатка добијеног од стране Носиоца 
израде Плана и будућихкорисника простора, природних и створених 
услова, као и стручног мишљења обрађивача Плана (ЈП “Завод за 
урбанизам Војводине”) дефинисани су циљеви уређења и изградње 
на предметном простору.

Циљеви уређења и изградње су:
дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње 

како би се за плански опредељено земљиште обезбедила реализација 
Програмских елемената, кроз усклађивање са одредбама Просторног 
плана општине Инђија,

дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег •	
саобраћаја и пешачких токова,
дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом и •	
прописима,
дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру •	
планираних садржаја,
дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.•	

Основне концепцијске поставке просторне организације 
диктирали су следећи програмски елементи:

омогућити несметани развој планиране делатности примерен •	
природним условима терена,
елиминисати негативне утицаје на природне ресурсе и •	
животну средину,
задовољити технолошке захтеве и поставке, •	
омогућити задовољавајући ниво комуналне опремљености и •	
стандарда.

2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Концепција организације простора у предложеном обухвату 
Плана је заснована на:

смерницама Просторног плана општине Инђија,•	
претходним условима добијеним од надлежних органа и •	
институција,
исказаним иницијативама за изградњу на датом простору •	
и захтевима будућих корисника, усклађеним са стручним 
мишљењем обрађивача Плана.

Као резултат деловања наведених фактора простор у 
предложеном обухвату Плана дели се на:

функционалну целину радне зоне- дела локације 15•	
остале површине у обухвату Плана•	

2.1.1. Функционална целина радне зоне – дела локације 15
Изградња објеката привредних (производних) делатности ће се 

реализовати на основу услова из овог Плана. За изградњу објеката за 
које је Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине предвиђено издавање интегрисане дозволе, пре 
издавања локацијске дозволе неопходна је израда Урбанистичког 
пројекта који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за 
изградњу објеката.

При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби 
техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.
2.1.1.1. Зона рада

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је 
изградња: пословних, производних и складишних објеката, као и 
изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-
складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, 
а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и 
задовољавања прописаних услова заштите.

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони 
дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, типске 
трансформаторске станице, ограде, бунара, водонепропусне 
бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.
2.1.1.2. Зона приступних саобраћајница

Ова зонаће се саобраћајно прикључити на утврђени коридор 
општинског пута. На коридор општинског пута ће се везивати 
систем приступних саобраћајница у самом радном комплексу.

Приступне саобраћајнице чиниће коридори саобраћајница које 
ће служити као приступ свим будућим садржајима у планираној 
радној зони бр.15, а такође ће предметни комплекс повезивати 
са категорисаним путевима. У оквиру етапне реализације свих 
садржаја, посебно саобраћајница, биће дефинисан редослед и фазна 
изградња појединих садржаја. 

Преко коридора ових саобраћајница радна зона – комплекс ће се 
прикључити на постојећу инфраструктурну мрежу. 
2.1.2. Остале површине у обухвату плана
2.1.2.2. Зона дела коридора брзих пруга

Површина обухваћена Зоном дела коридора брзих пруга 
обрађена је Планом детаљне регулације реконструкције и 
модернизације двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-Суботица-
граница Мађарске, деоница Стара Пазова-Нови Сад на подручју 
општине Инђија.
2.1.3. Нумерички показатељи – подела на целине и зоне

НАМЕНА ПОВРШИНА ПО ЗОНАМА
Површина

%
ha а m2

Функционална целинарадне зоне – дела локације 15 194 09 20 98,8
зона рада 183 27 23 93,3
зона приступних саобраћајница 10 81 97 5,5
Остале површине у обухвату Плана 2 39 12 1,2
зона дела коридора брзих пруга 2 39 12 1,2

УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 196 48 32 100

2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
2.2.1. Површине јавне намене

Површине јавне намене су јавне површине и јавни објекти, 
чије је коришћење, односно изградња, од општег интереса. Ове 
површине, односно земљиште, одређује се за јавно грађевинско 
земљиште, ако је у државној својини, односно после његовог 
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прибављања у државну својину, у складу са Законом и прописима 
о експропријацији.

Површине јавне намене у границама обухвата Плана су:
приступне саобраћајнице•	
део коридора брзих пруга•	

2.2.2. Претежна намена земљишта
Претежну намену земљишта у обухвату Плана чини зона рада 

(радне површине).
2.2.3. Биланс површина

НАМЕНА ПОВРШИНА
Површина

%
ha а m2

Површине јавне намене 13 21 09 6,7
приступне саобраћајнице 10 81 97 5,5
део коридора брзих пруга 2 39 12 1,2
Претежна намена земљишта 183 27 23 93,3
радне површине 183 27 23 93,3

УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 196 48 32 100

2.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ
2.3.1. Регулационе линије јавних површина и грађевинске 
линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте јавних површина
2.3.1.1. План регулације

Планом регулације у обухвату Плана су дефинисане регулационе 
линије парцела за јавне садржаје и објекте и то:

приступне саобраћајнице,•	
део коридора брзих пруга (регулациона линија је преузета из •	
важећег Плана).

Регулационе линије приступних саобраћајница су дефинисане 
постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Списак новоодређених међних тачака
Број тачке Y X Број тачке Y X

1 7427717.19 4994813.06 14 7427697.30 4994091.33
2 7427748.57 4994823.99 15 7427702.75 4994098.41
3 7427759.46 4994801.49 16 7427998.36 4994241.55
6 7427759.35 4994792.54 17 7428020.86 4994252.44
4 7427729.76 4994787.11 18 7428246.52 4993786.40
5 7427736.85 4994781.65 19 7428224.01 4993775.52
7 7428009.97 4994274.95 20 7427762.44 4993552.27
8 7427987.47 4994264.05 21 7427753.50 4993552.38
9 7427691.86 4994120.92 22 7427730.99 4993541.50
10 7427682.91 4994121.03 23 7427733.89 4993519.57
11 7427660.41 4994110.14 24 7427736.07 4993503.14
12 7427661.58 4994091.71 25 7427769.48 4993519.28
13 7427662.67 4994074.56 26 7427774.95 4993526.36

Парцеле приступних саобраћајница се образују од следећих 
парцела:

Намена Делови парцела

Приступне саобраћајнице 5782, 5781, 6010, 6009/2, 5977/4, 5948/2, 5942/4, 6034, 6035, 7753,
5979/5

Део парцеле 7753 са парцелом 5900/7, која се налази ван обухвата 
Плана, образује парцелу приступне саобраћајнице.
2.3.1.2. План нивелације

У обухвату Плана се за планиране приступне саобраћајнице 
дефинишу коте прелома нивелете и нагиби нивелете 
саобраћајнице.

За израду генералног нивелационог приказа коришћен је 
катастарско—топографски план у размери 1=1000. 

Генералним нивелационим решењем приказани су следећи 
елементи:

коте прелома нивелете осовина саобраћајница,•	
интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница,•	
нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,05 % - 0,47 %).•	

За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације, 
подужни нагиб саобраћајница дефинитивно утврдити након 
геомеханичких испитивања земљишта и геодетског снимања 
терена. 

Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење 
висина са постојеће Државне нивелманске мреже.
2.3.1.3. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и 
објекте

Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте јавне 
намене у границама обухвата Плана су:

приступне саобраћајнице,•	
део коридора брзих пруга.•	

2.3.2. Трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру
2.3.2.1. Саобраћајна инфраструктура

Посредни излазак на ауто-пут Е-75, као део Паневропског 
коридора X, излазак путном-друмском везом на државни пут I реда 
бр.22.21,а тиме и на државни пут I реда бр. 22.11, су елементи који овом 
простору дају изванредне просторно-саобраћајне предиспозиције за 
неометан развој, посебно са апекта путног-друмског транспорта.

На основу тога, саобраћајни положај планираних радних 
садржаја у блоку 15 може се окарактерисати као врло повољан.

Будући радни садржаји блока 15 биће везани преко интерних/
приступних саобраћајница из више улица, што се може сматрати 
врло повољним, с обзиром на значај, окружење и будућу намену 
посматраног простора.

Основну везу дела блока 15 са категорисаном путном мрежом и 
насељским системом саобраћајница чиниће планиране приступне 
саобраћајнице (ПС) које својим североисточним деловима излазе 
на постојећи општински пут (преко постојећих приступних 
саобраћајница) који, у правцу југа, води ка насељу Инђија, а у правцу 
севера води ка ДП I реда бр. 22.2.

Саобраћајно решење у оквиру дела блока 15 је конципирано 
тако да се избегну директна сукобљавања саобраћајних струја 
на саобраћајницама са значајним постојећим/перспективним 
саобраћајним токовима (општински пут), уз минималан број 
укрштања.Такође приликом дефинисања саобраћајног решења 
уваженa су иуклопљена сва постојећа и планирана саобраћајна 
решења из контактних важећих планова (ПДР за део комплекса 
информационо-технолошког парка са пратећим садржајима у 
катастарској општини Инђија, ПДР за производни комплекс за 
производњу пумпи на парцели број 5900/5 К.О. Инђија 2, ПДР 
реконструкције и модернизације двоколосечне пруге Београд-Нови 
Сад-Суботица-граница Мађарске, деоница Стара Пазова-Нови Сад 
на подручју општине Инђија).Укрштања приступних саобраћајница 
унутар блока 15 су планирана као раскрснице са раздвајањем 
саобраћајних струја(површински чворови са најнижим нивоом 
каналисања - ниво ‘’F’’), чиме се обезбеђује неометано и безбедно 
прикључивање и функционисање саобраћаја.

С обзиром да је простор обухвата ограничен са значајним 
капацитетима друмског-путног (некадашњи ДП бр. 
22.2) и железничког саобраћаја (магистрална пруга бр. 2,  
Е-85), и да није планирано ново прикључивање на предметну путну 
мрежу у окружењу, приступне саобраћајнице су у зонама поменуте 
саобраћајне инфраструктуре вишег нивоа планиране са окретницама 
(димензионисаних на основу меродавног возила – ТТВ-АВ). 

У оквиру површина јавне намене (коридори приступних 

1 Донета је нова Уредба о категоризацији државних путева, а у 
недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је направљена 
паралела са постојећим ДП, тако да некадашњи ДП I реда бр. 22.2 није 
више ДП (општински пут); ДП I реда бр.22.1 је сада ДП II реда бр.102
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саобраћајница) предвиђена је изградња саобраћајница, са свим 
потребним елементима који ће обезбедити безбедно и неометано 
кретање свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење 
одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина. Такође, 
овим концептом није предвиђенорешавање стационарног саобраћаја 
у оквиру коридора саобраћајница, тако да се ова проблематика мора 
детаљно разрађивати унутар самих радних садржаја (комплекса) 
блока 15. Детаљна разрада свих саобраћајних површина унутар 
земљишта претежне намене уследиће у следећој фази реализације 
планске документације.

Саобраћајно-манипулативне површине (унутар парцела радних 
садржаја) биће директно везане на приступне саобраћајнице.

Изградњом пешачких и бициклистичких стаза, омогућиће се и 
неометано и безбедно кретање ових учесника у саобраћају с обзиром 
на традицију немоторних кретања и њихову бројност.
2.3.2.2. Водопривредна инфраструктура

У радној зони бр. 15 потребно је пројектовати следеће 
инсталације:

водовод санитарне воде,•	
водовод противпожарне воде,•	
фекалну канализацију,•	
атмосферску канализацију.•	

Водовод санитарне воде
Предвиђено је да се радна зона бр. 15 снабдева из насељског 

водовода. Потребна количина санитарне воде за свефазе изградње 
износи 9 l/s,а од тога је за прву фазу потребно обезбедити количину 
од 5 l/s. За потребе технолошког процеса производње потребно је 
обезбедити 1 l/s, од чега за прву фазу 0,5 l/s.

Притисак на граници комплекса битребало да буде 5 bara за 
нормално снабдевање објеката санитарном водом. Уколикопритисак 
у насељском водоводу буде мањи од захтеваног, предвидеће се за 
сваку фазулокално подизање притиска преко уређаја са фреквентном 
регулацијом пумпи. Капацитетипојединачних уређаја ће зависити 
од потребне количине санитарне воде за поједине објекте.

Прикључак комплекса на насељски водовод лоциран је са 
источне стране планираног комплекса, тачније испред комплекса за 
производњу пумпи ‘’Grundfos’’, а прикључење ће се извести у складу 
са условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа.
Водовод противпожарне воде

Заштита од пожара објекта унутар сваког будућег поједниачног 
комплекса решиће се изградњом комплетне спољне и унутрашње 
хидрантске мреже, као и изградњоминсталација стабилног система 
за гашење пожара (спринклер).

Спољна хидрантска мрежа биће изграђена као прстенаста мрежа 
цеви око објеката са надземним спољним хидрантима који се налазе 
на међусобном растојању од 80 метара. Унутрашњу хидрантску 
мрежу чине унутрашњи хидранти на зидовима и стубовима, 
који су распоређени тако да својим млазом покривају целокупни 
унутрашњи простор објеката. За гашење пожара хидрантима је 
потребно обезбедити потребну количину за једновременирад два 
спољна надземна противпожарна хидранта и два унутрашња зидна 
противпожарнахидранта.

Уколико се потребна количина воде не може у потпуности 
обезбедити из насељског водовода, предвиђа се изградња 
резервоара са потребном запремином за двочасовни рад хидраната 
иза получасовни рад спринклер система.
Канализација отпадних вода

Фекална канализација која ће прикупљати један део 
употребљених вода из објеката води седо насељске фекалне 
канализације која је лоцирана у коридору општинског пута.

Отпадне воде оптерећене отпацима од хране ће се пре испуштања 

у канализациони систем пречистити на сепаратору масти, док ће 
се остале отпадне воде из санитарних чворова и тоалета директно 
усмерити ка канализацији. 

Отпадне воде из технолошког процеса производње се примарно 
пречишћавају на сепаратору, односно таложницима, а након тога 
испуштајуу реципијент атмосферских вода.
Атмосферска канализација

Атмосферске воде са кровова објеката, саобраћајних и 
манипулативних површина унутар појединачних комплекса ће се 
прикупити засебном мрежом и усмеравати ка отвореној каналској 
мрежи положеној уз уличне саобраћајнице. Атмосферске воде са 
манипулативног платоа најпре пречистити на сепаратору уља и 
масти. Атмосферске воде са паркинг простора, ако се покривају 
растер коцкама, се спроводе директно у земљу.

Постоји могућност да се на предметној локацији предвиди и 
решење са ретензијама које биуједно биле и инфилтрационо поље, 
као што је то случај у суседним комплексима. Димензије ретензије 
прилагодити количини воде која ће се сливати на те површине. 
Уколико реципијент буде путни канал, уз ретензију ће морати да 
се предвиди и црпнастаница за атмосферске воде. Одатле ће се по 
престанку кише кроз неко време празнити ретензија икишна вода 
пребацити у реципијент.
2.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура

За потребе напајања електричном енергијом нових 
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску 
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице 
20/0,4kVпреноса.

Потребно је изградити нове МБТС трафостанице 20/0,4kV 
напонског преноса, снаге до 630 kVA. Дистрибутивне трафостанице 
ће у оквиру радне зоне бити монтажно-бетонске, јер се за радну зону 
планира подземна средњенапонска мрежа.

Монтажно-бетонске трафостанице ће подземним 
средњенапонским водовима бити прикључиване на постојећу 
средњенапонску мрежу. 

Појединачне пословне објекте (са максималном једновременом 
снагом до 43,5kW), прикључивати на планирану нисконапонску 
мрежу.

Појединачне пословне објекте (са максималном једновременом 
снагом до 100kW), прикључивати на дистрибутивни 
електроенергетски систем изградњом подземног нисконапонског 
вода из трафостанице (директан нисконапонски извод).

Уколико је тражена максимална једновремена снага за више 
локацијски блиских или суседних објеката снаге до 150kW, 
прикључење таквих купаца електричне енергије обезбедиће 
се из монтажно-бетонских трансформаторских станица 
(трансформаторска станица у власништву електродистрибуције) 
на површини јавне намене или сопствених трафостаница на 
парцели власника. Потребан број трансформаторских станица ће, 
пре свега, зависити од броја купаца електричне енергије и њихове 
тражене максималне једновремене снаге, карактеристика и центара 
потрошње, планираног размештаја таквих купаца у простору и сл.

20kV мрежу за напајање нових трафостаница обезбедити 
подземним каблом, по условима надлежне Електродистрибуције у 
Руми.Преко постојеће 20kV кабловске мреже могуће је обезбедити 
до 2 MVA једновремене максималне снаге. Напајање нових 
трафостаница ће се вршити полагањем 20kVкабловског вода из 
слободне ћелије високонапонског постројења у постојећој МБТС 
20/0,4 kV “ИТ Парк”. Уколико би једновремена максимална 
снага будућих објеката у предметној радној зони била већа од 2 
MVA, да би се стекли технички услови за њихово прикључење на 
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је изградити 
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нови 20kVкабловски вод из трафостанице ТС 110/20kV “Инђија 
2” до прве нове трафостанице у предметној радној зони. Са новим 
кабловским водом могуће је обезбедити напајање до 8 MVA 
једновремене снаге. Уколико потребе за једновременом снагом целог 
комплекса у коначној реализацији буду веће од 8 MVA, потребно је 
изградити у предвићеним трасама још један 20kVкабловски вод.

Од трафостаница ће се вршити развод нисконапонским 
кабловским водовима до новопланираних потрошача. 

Да би се простор у оквиру обухвата Плана привео планираној 
намени и да би се стекли технички услови за прикључење купаца 
електричне енергије на дистрибутивни електроенергетски систем, 
потребно је изградити недостајуће објекте дистрибутивног 
електроенергетског система (средњенапонска мрежа, нисконапонска 
мрежа, дистрибутивна трансформаторска станица, прикључак).

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана 
изградњом подземних нисконапонских водова, који ће међусобно 
повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим 
дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем 
кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, 
постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-бетонска 
постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних 
коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих фасада 
(или зиданих ограда) објеката купаца. 

Изградњу нове нисконапонске мреже мора пратити и изградња 
одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и 
пратеће средњенапонске мреже.

Монтажно-бетонске (или зидане) дистрибутивне 
трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи 
објекти. За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити 
слободан простор максималних димензија 5,8х6,3m за изградњу 
једноструке монтажно-бетонске трансформаторске станице и 
слободан простор максималних димензија 6,3x7,1m за изградњу 
двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице. Поред 
објеката ових трафостаница предвидети слободан простор за 
изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање 
утрошене електричне енергије јавног осветљења.

За међусобно повезивање постојећих и нових трансформаторских 
станица обезбеђене су трасе и коридори за изградњу средњенапонске 
мреже.

Деонице нове средњенапонске мреже ће бити грађене као 
подземне у делу радне зоне, полагањем средњенапонског кабела у 
претходно припремљен земљани ров. Где год буде могуће, користиће 
се систем заједничког земљаног рова, односно земљаног рова 
довољне ширине да се у исти може заједно паралелно положити 
(по потреби) више средњенапонских каблова, у складу са важећим 
техничким прописима из ове области. 

Дуж саобраћајница и пешачких стаза изградити мрежу јавне 
расвете.

Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза, 
према класи нивоа заштите објеката, у складу са ‘’Правилником 
о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења’’ (‘’Службени лист СРЈ’’, бр. 11/96).

У оквиру радних зона могу се градити производни енергетски 
објекти обновљивих извора енергије (соларна енергија, биомаса, 
биогас, ком. отпад и сл.) мањих капацитета, који ће се на јавну 
електроенергетску мрежу прикључивати преко средњенапонске, 
односно нисконапонске мреже. Соларне електране се могу градити 
као засебни објекти (комплекси), постављањем соларних панела 
на тло, стуб, или постављањем соларних панела на објекте преко 
носача. Производни енергетски објекти ће се прикључивати 

кабловским водовима на јавну електроенергетску мрежу у складу 
са условима надлежне Електродистрибуције. 

За обезбеђење резервног напајања потрошача који захтевају 
непрекидно напајање електричном енергијом, осим напајања из 
јавне електроенергетске мреже, користиће се агрегати.
2.3.2.4. Термоенергетска инфраструктура

За потребе снабдевања природним гасом потрошача у обухвату 
Плана потребно је изградити дистрибутивну гасну мрежу од ПE цеви, 
која ће се полагати у енергетским, односно уличним коридорима. 
Планирана дистрибутивна гасоводна мрежа ће се прикључити на 
постојећу гасоводну мрежу, а по условима надлежног дистрибутера 
за гас у Инђији (ЈП “ИНГАС” Инђија).
2.3.2.5. Електронска комуникациона (ек) инфраструктура

За потребе одвијања електронског комуникационог саобраћаја 
планираних корисника у оквиру обухвата Плана потребно је 
изградити нову електронску комуникациону инфраструктуру, по 
потреби двострано дуж саобраћајних коридора, како би се створили 
услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса, којим 
ће се омогућити брзи приступ интернету, као и мултимедијални 
сервиси. 

У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и 
преласка на нову технологију развоја у области електронских 
комуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним 
објектима путем ЕК канализацијеод планираног ЕК окна до 
просторије планиране за смештај електронске комуникационе 
опреме унутар комплекса, или до објекта на јавној површини.

За потребе мобилних комуникација могу се градити базне-
радио станице, у складу са плановима развоја оператера и условима 
из овог Плана.
2.3.2.6. Зелене површине

Јавне зелене површине ће бити заступљене у оквиру приступних 
саобраћајница. 

Све зелене површине у коридорима саобраћајница треба 
формирати у виду линијског зеленила, партерног зеленила или 
група садница у зависности од расположивог простора. 

Oсновни задатак зелених површина у склопу коридора 
саобраћајница је да изолују садржаје унутар комплекса од колског 
саобраћаја, створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске 
услове и повећају естетске квалитете пејсажа. Од укупне 
површинеуличног коридора мин. 30% треба да је под зеленилом. 
Зеленило у оквиру саобраћајница углавном треба формирати као 
линијско зеленило од садница високих и ниских лишћара, а на 
проширењима применити и партерно зеленило.
2.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ 
ЗОНАМА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ДОЗВОЛЕ

За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, 
неопходно је обезбедити одређени минимални степен комуналне 
опремљености грађевинског земљишта, односно обезбедити 
прикључење на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна за 
нормално функционисање одређене намене.
2.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
2.5.1. Евидентирани и заштићени делови природе и 
непокретнакултурна добра
2.5.1.1. Заштићена природна добра

На предметном простору нема заштићених природних добара.
Радове на изградњи објеката и уређењу простора обухваћеним 
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предметним Планом потребно је обављати под следећим условима 
заштите природе:

У циљу очувања биодиверзитета и квалитета животне средине 
аграрних (обрађених) површина, на предметном подручју не 
препоручује се планирање изградње индустријских комплекса 
чије функционисање представља угрожавајући фактор високог 
интензитета (хемијска индустрија и сл.). 

Ради заштите биодиверзитета аграрних површина, очувања 
квалитета ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода. 
неопходно je и очување/подизање заштитног зеленила ободним 
делом парцела радних комплекса према околним површинама.
2.5.1.2. Заштићена непокретна културна добра

На простору обухваћеном Планом нема регистрованих 
непокретних културних добара са статусом споменика културе 
према Закону о културним добрима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
71/94), а ни непокретности које уживају претходну заштиту. На 
посматраном подручју није регистровано постојање сакралних, 
етно и објеката градске архитектуре, археолошких локалитета, као 
ни спомен плоча и обележја.

Такође, на простору који је предмет Плана не постоје 
археолошки локалитети проглашени за непокретна културна добра, 
нити евидентирани археолошки локалитети који уживају претходну 
заштиту. Ипак, због већег броја регистрованих локалитета у северном 
делу градског подручја, приликом било које врсте земљаних радова 
потребно је праћење истих од стране надлежне службе,Завода за 
заштиту споменика културе у Сремској Митровици.
2.5.2. Општи и посебни услови и мере заштите животне 
средине

У контексту заштите животне средине предметног простора, 
неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и 
земљишта, узимајући у обзир намену простора и могућностлоцирања 
различитих индустријских делатности.

Изградња планираних објеката, извођење радова, односно 
обављање производне, складишне или услужне делатности, може се 
вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање 
или деградација животне средине на други начин. 

Како би се обезбедила функционалност простора у складу са 
потребама, а при том остварио позитиван утицај тј. ублажиле или 
спречиле негативне последице на животну средину простора у 
обухвату Плана, у контексту конкретних решења предвиђено је:

опремање простора адекватном комуналном инфраструктуром •	
и примена техничко-технолошких мера у циљу спречавања/
смањења потенцијалних утицаја на квалитет ваздуха, воде и 
земљишта услед одвијања планираних активности; 
праћење квалитета ваздуха, воде и земљишта током •	
функционисања објеката у планираној радној зони (у складу 
са студијама процене за појединачне објекте или по налогу 
инспекције);
формирање заштитног зеленила у оквиру коридора •	
саобраћајница и по ободу комплекса;
снабдевање водом за пиће и санитарне потребе преко •	
насељског водоводног система и заштита од пожара;
сепаратно одвођење сувишне атмосферске воде и санитарне •	
отпадне воде; 
пречишћавање индустријских и комуналних отпадних вода;•	
предтретман атмосферских вода са колско-манипулативних •	
и осталих површина на сепаратору уља и масти, у складу са 
прописаним квалитетом за упуштање у реципијент;
примена природног гаса за загревање и технолошке процесе •	
чиме ће се заштити ваздух, као природни ресурс, од загађења 
која настају сагоревањем фосилних горива;

обезбеђење простора за посуде за привремено одлагање •	
различитих врста отпада, као и управљање отпадом насталог на 
простору обухвата Плана у складу са прописаним условима.

Реализацијом плана озелењавања унапредиће се микроклиматски 
и санитарно хигијенски услови простора, чиме ће се обезбедити 
функција баријере у евентуалном промету загађујућих материја и 
буке. 

Обавезе субјеката чије делатности утичу или могу утицати на 
квалитет ваздуха уређене су Законом о заштити ваздуха, а односе се 
на обезбеђење техничких мера за спречавање или смањење емисија 
у ваздуху, праћење утицаја сопствених делатности на квалитет 
ваздуха и обезбеђење других мера заштите у складу са овим Законом 
и подзаконским актима у наведеном контексту.

Управљање комерцијалним, индустријским и опасним отпадом, 
врши се на начин и према обавезама прописаним Законом о 
управљању отпадом, којим је дефинисана одговорност произвођача 
отпада, обавеза и начин третмана и складиштења различитих врста 
отпада. Отпад од електричних и електронских производа не може се 
мешати са другим врстама отпада и забрањено је одлагање ове врсте 
отпада без претходног третмана. Отпадне течности од електричних 
и електронских производа морају бити одвојене и третиране на 
прописан начин.

На простору обухвата Плана за постројења и активности која 
могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или 
материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга 
питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне 
средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, 
која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине. Сва постројења и активности која се 
не налазе на Прелиминарном списку постојећих постројења која 
подлежу издавању интегрисане дозволе на територији Републике, 
сачињеним од стране Министарства животне средине и просторног 
планирања Републике Србије, а која у складу са Уредбом о врстама 
активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, 
подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе, дужни су да се 
обрате надлежном органу.

За објекте, који ће бити лоцирани у радној зони, а могу имати 
негативне утицаје на животну средину, надлежни орган мора 
прописати потребу израде студије процене утицаја на животну 
средину, у складу са Законом о заштити животне средине, Законом 
о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини 
студије о процени утицаја на животну средину и Уредбом о 
утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја 
и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину.
2.5.3. Општи и посебни услови и мере заштите живота и 
здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-
техничке мере заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на 
планирање простора у насељима кроз урбанистичке показатеље 
(намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и 
правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија, висина 
објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, 
паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се 
односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, 
електроенергетских и гасних постројења.

Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације 
за заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења, у складу 
са Законом о заштити од пожара и правилницима који уређују 
заштиту од пожара, као и Правилником о техничким нормативима 
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за заштиту објеката од атмосферског пражњења.

На предметном простору могућа је појава земљотреса 
интензитета 70MCS за повратни период од 100 година. Мере заштите 
подразумевају строгу примену грађевинско техничких прописа 
за грађење објеката на сеизмичком подручју при пројектовању и 
изградњи објеката.

Постројење у којем се обављају активности у којима је присутна 
или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим 
количинама од прописаних (севесо постројење), регулисана су 
Законом о заштити животне средине и другим подзаконским актима, 
као техничка јединица унутар комплекса, где се опасне материје 
производе, користе, складиште или се њима рукује. 

Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама 
и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује 
оператер севесо постројења, односно на основу чега се одређује 
обавеза израде Политике превенције удеса, Извештаја о безбедности 
и Плана заштите од удеса, прописује се листа опасних материја и 
њихове количине и критеријуми за одређивање врсте документа које 
израђује оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се 
обављају активности у којима је присутна или може бити присутна 
једна или више опасних материја.

Основни циљ усаглашавања просторног развоја са 
потребама одбране је стварање услова за деловање цивилне 
заштитестановништва, заштиту материјалних и природних ресурса 
у случају ратних дејстава.

Применом законске регулативе за планирање и уређење 
простора од интереса за одбрану земље стварају се просторни 
услови за функционисање цивилнe заштитe становништва.

Запростор који је предмет израде Плана детаљне регулације, 
нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама 
одбране земље коју прописују надлежни органи.

У складу са Законом о ванредним ситуацијама(‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)ради заштите од елементарних 
непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна 
друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, 
дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, 
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата 
планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних 
објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката, 
као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање 
и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије 
и друге подземне просторије прилагођене за склањање људи и 
материјалних добара.

Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не 
могу се вршити адаптације или реконструкције које би утицале или 
би могле утицати на исправност склоништа, нити се склоништа могу 
користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке 
услове. У случају проглашења ванредне ситуације, склоништа која 
се користе у мирнодопске сврхе могу се испразнити, а у случају 
проглашења ванредног или ратног стања морају се испразнити и 
оспособити за заштиту најкасније за 24 часа.
2.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Овим Планом дају се условиза уређење и изградњу:
површина јавне намене (јавних површина и објеката јавне •	
намене за које се утврђује јавни интерес), и
објеката за јавно коришћење,којима се обезбеђује несметано •	
кретање особа са инвалидитетом, у складу са стандардима 

приступачности. 
Стандарди приступачности јесу обавезне техничке мере, 

стандарди и услови пројектовања, планирања и изградње, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама (у даљем тексту: лица са посебним потребама 
у простору). 

Објекти за јавно коришћењејесу: објектилокалне самоуправе, 
социјалне, образовне, здравствене и културне установе и објекти, 
спортски и рекреативни објекти, банке, поште, пословни објекти, 
саобраћајни терминали и други објекти.

При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, 
пешачких стаза, пешачких прелаза, места за паркирање и других 
површина у оквиру улицапо којима се крећу лица са посебним 
потребама, прилаза до објекта, хоризонталне и вертикалне 
комуникације у објектима за јавно коришћење, морају се обезбедити 
услови за несметано кретањелица са посебним потребамау простору, 
у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности 
(‘’Службени гласник РС’’, бр.46/13).
2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и 
обновљивих облика енергије, и на подстицању градитеља и власника 
објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у 
својим објектима, ради смањења текућих трошкова.

Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана 
постиже се:

изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе 
обезбеђења интерног комуницирања и смањења коришћења 
моторних возила;

подизањем зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се •	
загревање тла и ствара се амбијент сличан природном);
пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским •	
аспектима, изложености сунцу и утицају суседних објеката, 
подизањем зелених кровова, као компензација окупираном 
земљишту;
сопственом производњом енергије и другим факторима; •	
изградњом објеката за производњу енергије на бази •	
алтернативних и обновљивих извора енергије (коришћењем 
локалних обновљивих извора енергије) и изградњом 
даљинских или централизованих система грејања и хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће 
мере:

реализацију пасивних соларних мера, као што су: максимално •	
коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација 
објекта према јужној, односно источној страни света), заштита 
од сунца, природна вентилација и сл;
примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација •	
зидова, кровова и подних површина); примена прозора 
са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, 
непропустљивост и друге мере);
примену адекватног система грејања и припреме санитарне •	
топле воде (примена савремених котлова и горионика, прелазак 
са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, 
примена савремених топлотних подстаница, регулација 
температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и 
мерача топлоте и друге мере;
стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, •	
тј. систем за климатизацију, (комбинација свих компоненти 
потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише 
или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом 
протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
примену адекватног унутрашњег осветљења (примена •	
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савремених сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног 
квалитета осветљености).

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика 
објекта не смеју да буду у супротности са другим суштинским 
захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано 
коришћење објекта.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ 
ГРАДИТИ У ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА ПОД 
УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ, 
ОДНОСНО ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ 
ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА
3.1.1.  Правила грађења на површинама јавне намене
3.1.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката 
саобраћајнеинфраструктуре

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
(површине јавне намене) je обавезна израда Главних пројеката за 
све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:

Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС”, 101/05, •	
123/07, 101/11 и 93/12);
Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени •	
гласник РС”, број 41/09, 53/10 и 101/11);
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја •	
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 
пута (“Службени гласник РС”, бр. 50/11);
Техничких прописа из области путног инжењеринга;•	
SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.•	

3.1.1.1.1. Правила за изградњу објеката у зони приступних 
саобраћајница

У оквиру коридора приступних саобраћајница потребно 
је обезбедити просторно-планске и саобраћајне елементе за 
изградњу:

рачунска брзина од 60 km/h,•	
ширине саобраћајних трака од 2 х 2,75 m,•	
издигнуте ивичњаке или ивичне траке ширине 0,2 m,•	
са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним •	
на основу криве трагова меродавног возила које ће користити 
предметни саобраћајни прикључак (тегљач са приколицом),
са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско •	
оптерећење од минимално 60 kNпо осовини,
прикључењерадних садржаја у оквиру блока на приступну •	
саобраћајницу, реализовати преко одговарајућих саобраћајних 
прикључака димензионисаних на основу меродавног возила 
(Rmin),
окретнице у оквиру приступних саобраћајница извести са •	
истим осовинским оптрећењем коловозне конструкције, уз 
обезбеђење одговарајућег одводњавања.

Прикључење приступних саобраћајница (зона 15)на мрежу у 
окружењу извести на већ утврђеним тачкама контаката са суседним 
радним садржајима (“ИТ парк” и комплекс “Грундфос”), са 
одговарајућим елементима у контактним зонама.
3.1.1.1.2. Правила за изградњу објеката у зони дела коридора 
брзих пруга

Површина у обухвату Плана обрађена је Планом детаљне 
регулације реконструкције и модернизације двоколосечне пруге 
Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске, деоница Стара 
Пазова-Нови Сад на подручју општине Инђија.

3.1.1.2.Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне 
инфраструктуре
Снабдевање водом

Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити из •	
насељског водовода,са контролом улазног притиска,у циљу 
заштите рада постројења и градске водоводне мреже од 
прецрпљења.
За обезбеђење потреба хидрантске противпожарне мреже •	
могуће је бушење бунара у комплексу који ће захватати мање 
квалитетну издан.
 Планирану водоводну мрежу комплекса прикључити на •	
постојећу насељску водоводну мрежу, према претходно 
прибављеним условима и сагласностима од стране недлежног 
комуналног предузећа.
На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, •	
ваздушних вентила и муљни испуст.
Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће •	
мање слепих водова.
Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према •	
важећим прописима и стандардима.
Трасе водовода водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице.•	
Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим •	
уличним инсталацијама обезбедити челичном заштитном 
цеви.
Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0-1,20 m •	
од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног 
оптерећења.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Канализацију радити по сепаратном систему.•	
Системом фекалне канализације покрити цело подручје у •	
обухвату Плана и обезбедити прикључке за све привредне 
субјекте.
Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од •	
Ø200 mm.
Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени •	
цевни материјал, према важећим прописима и стандардима 
(не препоручују се бетонске цеви).
Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.•	
Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са •	
сливницима и системом ригола и каналета.
Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети •	
таложнице за песак пре улива у сепаратор масти и уља.
Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице.•	
Реципијент је отворена каналска мрежа.•	
Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде •	
0,5 m изнад дна канала у који се уливају.
Све радове извести уз претходно прибављене услове и •	
сагласности надлежног комуналног предузећа.

3.1.1.3.Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске 
инфраструктуре
Правила за изградњу трафостаница 20/0,4kV

Дистрибутивне трафостанице у саобраћајном коридору •	
градити као монтажно-бетонске, за 20/0,4 kV напонски пренос, 
у складу са важећим законским прописима и техничким 
условима надлежног ЕД предузећа.
Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката •	
мора бити 3,0 m.
Монтажно-бетонске трафостанице градити као •	
слободностојећи објекат. Могуће је изградити једноструке 
(са једним трансформатором називне снаге до 630kVA и 
могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода, 
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односно називне снаге до 1000 kVA и могућношћу 
прикључења до 12 нисконапонских извода) и двоструке (са 
два трансформатора називне снаге до 630kVA и могућношћу 
прикључења до 16 нисконапонских извода).
За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан •	
простор максималних димензија 5.8х6.3 m за изградњу 
једноструке монтажно-бетонске трафостанице и слободан 
простор максималних димензија 7.1х6.3 m за изградњу 
двоструке монтажно-бетонске трафостанице.
Поред објеката ових трафостаница обавезно предвидети •	
слободан простор за изградњу слободностојећег ормана 
мерног места за регистровање утрошене електричне енергије 
јавног осветљења.

Правила за изградњу подземне електроенергетске мреже
Средњенапонску и нисконапонску мрежу градити подземно;•	
Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати •	
у земљаном рову или кабловској канализацији, на дубини од 
најмање 0,8 m;
При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и •	
телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 
0,50 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 кV; 
При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова •	
угао укрштања треба да буде око 90°;
Није дозвољено полагање електроенергетских каблова •	
изнад телекомуникационих, осим при укрштању, при чему 
минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m;
Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви •	
водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни 
при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,50 m;
Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или •	
испод цеви водовода или канализације;
При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом •	
гасовода вертикално растојање мора бити веће од 0,30 m, а при 
приближавању и паралелном вођењу 0,50 m.

Правила за изградњуjавног осветљењa
Светиљке за осветљење саобраћајница поставити на стубове •	
расвете поред саобраћајница на минималном растојању од 
1,0 m од коловоза, а на међусобном растојању до 40 m и ван 
колских прилаза објектима.
За расветна тела користити расветна тела у складу са новим •	
технологијама развоја.
Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип стубова •	
одредиће се главним пројектом. 

3.1.1.4. Правила за изградњу мреже и објеката термоенергетске 
инфраструктуре

Гасовод ниског притиска водити подзмено и надземно. Када се 
гасовод води подземно дубина полагања гасовода је минимално 0,8 
m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и 
ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. 
На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног 
тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних 
канала за одвод атмосферске воде на дубини 1 m од дна канала или 
ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне 
мере заштите од механичких и других оштећења.

Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају 
тако да гасна мрежа задовољи минимална прописана одстојања у 
односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Вредности 
минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације 
су:

Минимална дозвољена растојања укрштање паралелно вођење

- водовод, канализација
- ниско и високо-напонски електро каблови

- телефонски каблови
- технолошка канализација

- бетонски шахтови и канали
- високо зеленило

- темељи грађевинских објеката
- локални путеви и улице

0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m

-
-

1,0 m

1,0 m
0,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,5 m
1,0 m
0,5 m

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама 
врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал, изузев 
ако се прорачуном докаже да то није потребно. При томе се мора 
обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или 
подземног пролаза.

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других 
објеката високоградње. Надземно полагање дистрибутивног 
гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких, 
температурних и утицаја стварања кондензата.

Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне 
нисконапонске и ЕК мреже мора бити толика да не угрожава 
стабилност стубова, минимално 0,5 m.
3.1.1.5. Правила за изградњу мреже и објеката електронске 
комуникационе (ЕК)инфраструктуре

ЕК (фиксна, КДС, интернет и др. мрежа) ће се у потпуности •	
градити подземно.
Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 0,8 m, •	
односно 1,0 m (оптички кабл).
ЕК мрежу полагати поред саобраћајница на растојању најмање •	
1,0 m од саобраћајнице.
При укрштању са путем каблови морају бити постављени у •	
заштитној цеви, а угао укрштања треба да буде 90°.
При паралелном вођењу електронских комуникационих и •	
електроенергетских кабловa до 10 кV најмање растојање 
мора бити 0,50 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 
кV. При укрштању, најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања 
око 90°.
При укрштању електронског комуникационог кабла са •	
цевоводом гасовода, водовода, и канализације, вертикално 
растојање мора бити најмање 0,30 m.
При приближавању и паралелном вођењу електронског •	
екомуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода и 
канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање 
0,50 m.
Уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште •	
- слободностојећи орман на јавној површини у оквиру 
саобраћајних коридора или зелених површина. 

3.1.1.6. Правила за озелењавање јавних површина
У оквиру коридора планираних приступних саобраћајница, у 

којима постоји довољна ширина уличног профила, треба формирати 
једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. Пожељно је 
да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 
2,5-3,5 m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице 
коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене траке. Растојање стабала 
од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7 m, што зависи од 
избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, 
а у зависности од врсте креће се од 5-15 m.

Композициони принципи озелењавања треба да стварају 
максималне погодности за кретање саобраћаја и пешака и заштиту 
од буке и атмосферских гасов, а препорука је избор једне врсте 
дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и др.). При томе треба водити 
рачуна о правцу доминантног ветра, декоративним својставима 
врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима 
раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни 
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капацитет земљишта, прашину, гасове).

За потребе очувања односно подизања заштитног зеленила 
неопходно je избегавати коришћење инвазивних (агресивних 
алохтоних) врста.
Општа правила уређења за зелене површине

Обавезна израда главних пројеката озелењавања за коридор 
саобраћајница,заштитно зеленило и зеленило унутар радне зоне, 
који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог 
материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и 
заштите, као и предмер и предрачун.

Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима 
се прописује удаљеност од одређених инсталација:

Дрвеће Шибље
 Водовода 1,5 m

 Канализације 1,5 m
 Електрокаблова  до 2,5 m 0,5 m

 ТТ мреже  1 m
 Гасовода 1,5 m

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и 
предложене врсте.

Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
3.1.2. Правила грађења на површинама претежне намене
3.1.2.1. Правила за изградњу у зони рада

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно 
је одредити урбанистичке критеријуме и услове за изградњу свих 
планираних садржаја. Том приликом поштовати следеће одредбе:

конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним •	
земљотресом јачине 80MCS,
при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона •	
о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/09),
спроводити мере заштите природних и радом створених •	
вредности животне средине у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 36/09),
спроводити мере Уредбе о организовању и функционисању •	
цивилне заштите (“Службени гласник РС”, бр. 21/92).

За простор у обухвату Плана макс. индекс заузетости са платоима 
и саобраћајницама је 70%, а макс. индекс изграђеностиса 
платоима и саобраћајницама је 2,1. Неопходно је обезбедити 
мин. 30% уређених зелених површина.

Радне зоне (поред оних у насељима) у грађевинском подручју 
изван насељеног места (у атару) могуће је формирати ради 
груписања објеката, односно изградње комплекса који у погледу 
простора, саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса могу 
потенцијално да угрозе стање животне средине у насељима. 

Изградња планираних садржаја (објеката) ће се реализовати само 
на основу услова из овог Плана, а уз придржавање свих Законских 
одредби и техничких прописа који конкретну област регулишу.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и 
бојама мора се тежити ка успостављању јединствене, естетски 
визуелне амбијенталне целине, како у оквиру предметног комплекса, 
тако и са непосредним окружењем.

Изградња објеката привредних делатности ће се реализовати 
само на основу услова из овог Плана. За изградњу објеката за које 
је Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине предвиђено издавање интегрисане дозволе, пре 
издавања локацијске дозволе неопходна је израда Урбанистичког 
пројекта који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за 
изградњу објеката.

При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби 
техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.

Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је 

изградња: пословних, производних и складишних објеката, као и 
изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-
складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат, производни енергетски објекти 
обновљивих извора енергије. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, 
а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и 
задовољавања прописаних услова заштите.

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони 
дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, типске 
трансформаторске станице, ограде, бунара, водонепропусне 
бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.

Производни енергетски објекти:
Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног •	
објекта:производни објекат који производи енергију (топлотну, 
електричну) и др., соларни колектори, трансформаторско и 
разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски подземни водови; 
Комплекс мора бити опремљен неопходном саобраћајном, •	
водопривредном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром;
Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или •	
на тло преко носача;
Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру •	
у функцији производног енергетског објекта каблирати.

Индекс изграђености и степен искоришћености грађевинске 
парцеле

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској 
парцели у радној зони са платоима и саобраћајницама је 2,1.

Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле, 
са платоима и саобраћајницама, је 70 %.
Највећа дозвољена спратност

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. 
Објекти су спратности:

пословни: макс. П+1+Пк (приземље+једна •	
етажа+поткровље),
У изузетним случајевима дозвољава се и већа спратност кад •	
пословни објекти представљају просторне репере већих 
комплекса.
производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), •	
евентуално и више ако то захтева технолошки процес 
производње,
складишни: макс. П+Пк (приземље+поткровље), евентуално •	
и више ако то захтева технолошки процес производње

Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс. 
спратности П (приземље).

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске/
сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру 
парцеле).

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 
m, тј. за ширину дилатације) може се дозволити ако то технолошки 
процес производње захтева, и ако су задовољени услови 
противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката је мин. половина 
висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити 
мањи од 4,0 m.
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Услови за ограђивање радних комплекса

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може 
бити виша од h=2,2 m. Ограда на регулационој линији и ограда 
на углу мора бити транспарентна, односно комбинација зидане и 
транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид 
висине макс. 0,2 m, а код комбинације, зидани део ограде не може 
бити виши од 0,9 m.

Бочни и задњи део парцеле може да се ограђује транспарентном 
оградом, комбинацијом зидане и транспарентне ограде и зиданом 
оградом до макс. висине.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује.

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру 
грађевинске парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа 
од висине спољне ограде, и да је обезбеђена проточност саобраћаја.

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван 
регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање 
возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се 
обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је 
мин. ширине 4,0 m са мин. унутрашњим радијусом кривине од 7,0 
m. Пешачки прилаз је мин. ширине 1,5 m.

У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се 
граде под следећим условима:

мин. ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом •	
кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност 
саобраћаја због противпожарних услова,
за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске •	
парцеле мора се обезбедити паркинг простор (за путничко 
возило мин. 5,0 х 2,5 m, за теретно возило мин. 6,0 х 3,0 m, 
односно у зависности од величине теретног возила).

3.1.2.2.Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне 
инфраструктуре

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине 
унутар радних садржаја и комплекса извести са различитим 
ширинама (у зависности од делатности,технолошког процеса, врсте 
очекиваних возила и расположивог простора) и свим потребним 
елементима за комфорно кретање (полупречници лепеза у смислу 
обезбеђења противпожарне проходности Rmin=7,0 m).

Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у 
оквиру радних, складишних и услужних комплекса, димензионисати 
у зависности од врсте возила која се очекују (препорука за средње 
тежак саобраћај-носивост коловозне конструкције од мин. 60 
kN /осовини) на основу података добијених гео-механичким 
испитивањима.

Стационарни саобраћај (паркирање) решавати у оквиру парцела, 
са избором система паркирања у зависности од изабраног система, 
врста очекиваних возила и расположивог простора. Препоручен 
систем за паркирање је управни са димензијама од 5,0 х 2,5 m за 
путничка возила, 10,0 х 3,0 m за ЛТВ и (15,0) 18,0 х 3,5 m за ТТВ и 
АВ, као проточне под косим углом (45, 60, 75°) или ако то простор 
не дозвољава омогућити полиномно коришћење саобраћајно-
манипулативних површина за окретнице (маневрисање).
3.1.2.3.Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне 
инфраструктуре
Снабдевање водом

Трасе водовода унутар појединачних комплекса водити у •	
коридорима сервисних саобраћајница, у зеленој површини.
Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0-1,20 m •	
од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног 

оптерећења.
На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, •	
ваздушних вентила и муљни испуст.
Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће •	
мање слепих водова.
Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према •	
важећим прописима и стандардима.
Прикључење на насељску водоводну мрежу извести према •	
претходно прибављеним условима и сагласностима надлежног 
комуналног предузећа.
Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не •	
може да подмири потребе планираних садржаја, обавезно 
предвидети постројење за повишење притиска.
За санитарни део инсталација предвидети постројење •	
које одговара техничким условима прикључења (ГСУ) са 
контролом улазног притиска, у циљу заштите рада постројења 
и градске водоводне мреже од прецрпљења.
Прикључак од цеви положене у коридору општинског пута •	
до водомерног шахта урадити са цевима пречника усклађеног 
са хидрауличким прорачуном и пројектовати га искључиво у 
правој линији, управно на доводни цевовод. Не дозвољавају 
се никакви хоризонтални нити вертикални преломи на овој 
деоници.
Пројектом водоводног прикључка треба предвидети •	
постављање водомера. Водомер поставити у шахт мин. 
димензија 1,2х1,2 m на мин. 2,0 m од регулационе линије.
За обезбеђење потреба хидрантске противпожарне мреже •	
могуће је бушење бунара у појединачним комплексима који ће 
захватати мање квалитетну издан.
За потребе обезбеђења хидрантске мреже довољним •	
количинама воде за гашење пожара, предвидети изградњу 
резервоара одговарајуће запремине.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Канализацију радити по сепаратном систему.•	
Системом фекалне канализације покрити цело подручје у •	
комплексу.
Трасу фекалне канализације унутар комплекса водити у •	
коридорима сервисних саобраћајница.
Минимални пречник канала не сме бити мањи од Ø200 mm.•	
Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени •	
цевни материјал, према важећим прописима и стандардима 
(не препоручују се бетонске цеви).
Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.•	
Пројектовање прикључка - цевовода предвидети од ПВЦ •	
цеви, профила минимум Ø160 mm за фекалну канализацију, 
односно Ø200 mm за атмосферску канализацију, на дубини 
која је прилагођена типу прикључења (на цев или преко шахта 
насељске канализације).
Гранични ревизиони шахт извести 1,0 m од регулационе •	
линије.
Дно канала прикључка комплекса од ревизионог шахта до •	
насељске канализационе мреже извести у нагибу од минимум 
1,33% до 6%.
Ревизиони шахт може бити од различитих материјала: зидан •	
од опеке и малтерисан цементним малтером, од неармираног 
или армираног бетона или монтажни, од готових бетонских 
цеви уграђених у бетонску подлогу.
За потребе пречишћавања прикупљених отпадних вода, на •	
простору комплекса изградити постројење за пречишћавање 
отпадних вода одговарајућег капацитета.
Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са •	
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сливницима и системом ригола и каналета.
Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети •	
таложнице за песак пре улива у сепаратор масти и уља.
Трасе водити у зеленом појасу дуж сервисних саобраћајница.•	
Реципијент је отворена каналска мрежа.•	
Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде •	
0,5 m изнад дна канала у који се уливају.
Све радове извести уз претходно прибављене услове и •	
сагласности надлежног комуналног предузећа.

3.1.2.4.Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске 
инфраструктуре

Трафостанице градити као монтажно бетонске, зидане или у 
склопу објеката за 20/0,4 напонски пренос.

Капацитет трафостаница ће бити у складу са потребама, •	
са једним трансформатором називне снаге до 630kVA и 
могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода, 
односно називне снаге до 1000 kVA и могућношћу 
прикључења до 12 нисконапонских извода и двострука са 
два трансформатора називне снаге до 630kVA и могућношћу 
прикључења до 16 нисконапонских извода.
Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката •	
мора бити 3,0m.
Електроенергетску мрежу у комплексу, средњенапонску и •	
нисконапонску у потпуности каблирати.
При изградњи подземне електроенергетске мреже у комплексу •	
важе исти услови као и услови за изградњу подземне 
електроенергетске на јавном земљишту. 

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести 
подземним кабловима по условима надлежног предузећа у Руми.
Производни енергетски објекти:

Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног •	
објекта:производни објекат који производи енергију (топлотну, 
електричну) и др., соларни колектори, трансформаторско и 
разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски подземни водови; 
Комплекс мора бити опремљен неопходном саобраћајном, •	
водопривредном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром;
Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или •	
на тло преко носача;
Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру •	
у функцији производног енергетског објекта каблирати.

Општи услови прикључења објеката на дистрибутивни 
електроенергетски систем:

Нове и постојеће објекте, прикључивати на постојећу или •	
планирану мрежу дистрибутивног електроенергетског 
система.
За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски •	
систем, потребно је изградити прикључак који ће се састојати 
од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ).

3.1.2.5.Правила за изградњу мреже и објеката термоенергетске 
инфраструктуре

Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја 
уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. 

При полагању гасног прикључка нарочито поштовати следеће 
одредбе прописа:

Цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m;•	
Најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација •	
мора бити 0,2 m;
Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo •	
приступачна;

Положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се •	
геодетски;
Гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и •	
експлозивних материја;
Гасни прикључак завршава се на приступачном месту •	
главним запорним цевним затварачем, који може да се угради 
непосредно по уласку у зграду или ван ње (у прикључном 
ормарићу или у зидном ормарићу);
Мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, •	
на места где нема природне вентилације, мора бити удаљена 
од електричног ормарића мин. 1 m, као и од отвора на објекту 
(прозора, врата) мин. 1 m мерено по хоризонтали;
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати •	
се Правилника о техничким нормативима за пројектовање, 
грађење, погон и одржавање гасних котларница (“Службени 
лист СФРЈ”, бр. 10/90);
Вентилацију котларнице извести природним путем, преко •	
доводне вентилационе решетке у спољашњим вратима, и 
одводне вентилационе решетке, која се уграђује на наспрамном 
зиду котларнице (при врху зида);
Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са •	
димњачком цеви. Не постоји опасност од прескока пламена;
Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно •	
искључење комплетне електро инсталације у котларнице;
Изградити АБ постоље за котао.•	

3.1.2.6. Правила за изградњу мреже и објеката електронске 
комуникационе (ЕК) инфраструктуре

Подземну електронску комуникациону мрежу градити по •	
условима грађења подземне електронске комуникационе 
мреже на јавним површинама.

Прикључење корисника на електронску комуникациону 
мрежу извести подземним прикључком по условима надлежног 
предузећа. 
Комплекс радио-базне станице

Мин. површина за изградњу РБС треба да буде 10,0х10,0 m.•	
За потребе садржаја изградиће се армирано-бетонски стуб као •	
носач антена.
Обезбедити колско-пешачки прилаз објекту мин. ширине 3,0 •	
m са сервисне саобраћајнице.
Површину за изградњу РБС оградити оградом мин. висине •	
2,0m.

3.1.2.7. Правила за озелењавање
У склопу радне зоне, формирати зелене површине ограниченог 

коришћења, унутар парцела радних садржаја (комплекса). На 
свакој грађевинској парцели мора се обезбедити мин. 30% зелених 
површина. Ободом комплекса формирати линијско зеленило, а око 
производних и радних погона применити пејсажно озелењавање. 
Применити врсте отпорне на гасове, дим и прашину:Аcer.spp., 
Quercus spp., Aesculus spp., Ginkgo spp.,Pinus spp., Picea spp. Све 
слободне површине затравити смешом трава отпорном на гажење.
3.2. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И 
ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
3.2.1.Правила парцелације

На основу новоодређених регулационих линија деобом се од 
постојећих парцела у обухвату Плана образују нове парцеле које, 
или задржавају постојећу, или добијају нову намену.
3.2.2.Правила препарцелације

Од парцела насталих деобом, које добијају нову намену, и 
постојећих парцела препарцелацијом се образују нове грађевинске 
парцелеза површине јавне намене – парцеле приступних 
саобраћајница.
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3.2.3. Формирање грађевинске парцеле

Парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела и 
формирање нових грађевинских парцела спроводити израдом 
Пројеката парцелације/препарцелације.

Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета 
мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени 
конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје 
уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и степена 
заузетости земљишта.

Површина грађевинске парцеле износи мин. 1000,0 m2, са 
ширином уличног фронта мин. 20,0 m.
3.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ 
И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

У зависности од технолошког процеса производње у оквиру 
конкретног радног комплекса, код изградње нових комплекса 
(објеката) грађевинска линија у односу на регулациону линију је 
одмакнута мин. 5,0 m, односно 10,0 m (види графички прилог). 
Објекти који се налазе на улазу у радни комлекс предњом фасадом 
морају бити грађени на грађевинској линији.

Обзиром да технолошки процес у великој мери условљава 
организацију парцеле, изградња објеката решаваће се од случаја до 
случаја. Мин. услови које је неопходно испоштовати су: удаљеност 
грађевинске линије од границе суседне парцеле је 5,0 m (евентуално 
је дозвољена и мања удаљеност - мин. 1,0 m под условом да су 
задовољени услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни 
размак између објеката на две суседне парцеле већи од 4,0 m, тј. већи 
од половине вишег објекта).
3.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОБУХВАЋЕНО 
ПЛАНОМ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим Планом предвиђа се израда Урбанистичких пројеката:
за изградњу објеката за које је Уредбом о врстама активности и •	
постројења за које се издаје интегрисана дозвола, предвиђено 
издавање интегрисане дозволе.

3.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
План детаљне регулације радне зоне - дела локације 15 у К.О 

Инђија представља извршни документ.
Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним 

спровођењем Плана кроз поступак израде локацијске дозволе, 
а на основу услова дефинисаних овим Планом, као и израдом 
Урбанистичких пројеката.

Услед комплексности планираних садржаја могућа је етапност 
реализације Плана, као и фазност у реализацији сваке од етапа – 
идејним и главним пројектима ће се дефинисати обим изградње у 
свакој од фаза (етапа).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном листу општинe Инђија”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:35-464/2011-I   Председник, 
Дана:27. децембра 2013
И н ђ и ја    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник  Републике Србије" 54/09,73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
129/07) и члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист Општине Инђија, бр. 9/13)

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 27. децембра  2013. године, донела је

Укупан обим буџета општине Инђија за 2014. годину утврђује се у износу од 2.956.290.000,00 динара, од којих 
приходи и примања буџета износе 2.870.985.000,00 динара, а додатни приходи индиректних буџетских корисника износе 
85.305.000,00 динара.

У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 0,06 % од укупних прихода и примања  од продаје 
нефинансијске имовине за буџетску годину.

Средства сталне буџетске резерве користиће се за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Оделења

за привреду и финансије.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 28.000.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за намене утврђене чланом 69. Закона о буџетском систему.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или

за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Оделења

за привреду и финансије.

Укупни приходи и примања буџета, као и расходи и издаци буџета утврђују се билансом према економској 
класификацији у следећим износима:

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Врста прихода

План 01. 01-
31. 12. 2014.

Додатни приходи 
индиректних 

корисника
Укупни приходи

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 949.000.000,00 949.000.000,00
711110 Порез на зараде 730.000.000,00 730.000.000,00
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 80.000.000,00 80.000.000,00
711140 Порез на приходе од имовине 80.000.000,00 80.000.000,00
711160 Порез на приходе од осигурања лица 1.000.000,00 1.000.000,00
711180 Самодопринос 3.000.000,00 3.000.000,00
711190 Порез на друге приходе 55.000.000,00 55.000.000,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 282.100.000,00 282.100.000,00
713120 Порез на имовину 200.000.000,00 200.000.000,00
713310 Порез на наслеђе и поклон 10.000.000,00 10.000.000,00
713420 Порез на капиталне трансакције 72.000.000,00 72.000.000,00
713610 Порез на акције на име и уделе 100.000,00 100.000,00

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 50.700.000,00 50.700.000,00
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 600.000,00 600.000,00
714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 30.000.000,00 30.000.000,00
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 1.000.000,00 1.000.000,00
714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 600.000,00 600.000,00
714560 Општинске и градске накнаде 18.000.000,00 18.000.000,00

О Д Л У К У
О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 2. 

Члан 3.

Члан 4.

 1
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714570 Општинске комуналне таксе 500.000,00 500.000,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 60.000.000,00 60.000.000,00
716110 Комунална такса на фирму 60.000.000,00 60.000.000,00

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 5.500.000,00 5.500.000,00
732150 Текуће донације од међ. орг. у корист нивоа општина 5.000.000,00 5.000.000,00
732250 Капиталне донације од међ. орг. у корист нивоа општина 500.000,00 500.000,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 930.000.000,00 15.300.000,00 945.300.000,00
733150 Текући трансфери од других нивоа

власти у корист нивоа општине 240.000.000,00 15.300.000,00 255.300.000,00
733250 Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општине 690.000.000,00 690.000.000,00

741         ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 212.500.000,00 212.500.000,00
741150 Камате на средства буџета општина 2.500.000,00 2.500.000,00
741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 150.000.000,00 150.000.000,00
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 60.000.000,00 60.000.000,00

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 240.085.000,00 10.400.000,00 250.485.000,00
742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од

стране тржишних организација у корист нивоа општина 39.985.000,00 4.400.000,00 44.385.000,00
742250 Таксе у корист нивоа општина 200.000.000,00 200.000.000,00
742350 Приходи општ.орг. од споредне продаје доб.и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 100.000,00 100.000,00
742370 Приходи индиректних корисника буџетских средастава који 

се остварују додатним активностима 6.000.000,00 6.000.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 11.000.000,00 11.000.000,00
743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа

Републике 10.000.000,00 10.000.000,00
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина 1.000.000,00 1.000.000,00

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 2.300.000,00 2.300.000,00
744510 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист

нивоа општина 2.300.000,00 2.300.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 30.000.000,00 47.005.000,00 77.005.000,00
745150 Мешовити и неодређени приходи 

у корист нивоа општина 30.000.000,00 47.005.000,00 77.005.000,00

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 6.000.000,00 6.000.000,00
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 6.000.000,00 6.000.000,00

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 4.300.000,00 4.300.000,00
823150 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина 4.300.000,00 4.300.000,00

841 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 100.000.000,00 100.000.000,00
841150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 100.000.000,00 100.000.000,00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100.000,00 100.000,00
921950 Примања од продаје домаћих акција и осталог

капитала у корист нивоа општина 100.000,00 100.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 2.870.985.000,00 85.305.000,00 2.956.290.000,00
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41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 305.110.000,00 26.730.000,00 331.840.000,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 238.739.860,00 16.270.000,00 255.009.860,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 42.930.140,00 3.070.000,00 46.000.140,00

413 Накнаде у натури 5.248.000,00 140.000,00 5.388.000,00

414 Социјална давања запосленима 11.256.000,00 6.800.000,00 18.056.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене 1.461.000,00 200.000,00 1.661.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5.475.000,00 250.000,00 5.725.000,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 774.873.500,00 52.105.000,00 826.978.500,00
421 Стални трошкови 117.423.400,00 2.100.000,00 119.523.400,00

422 Трошкови путовања 2.742.000,00 665.000,00 3.407.000,00

423 Услуге по уговору 160.674.800,00 6.970.000,00 167.644.800,00

424 Специјализоване услуге 341.239.700,00 5.290.000,00 346.529.700,00

425 Текуће поправке и одржавање 111.122.000,00 4.180.000,00 115.302.000,00

426 Материјал 41.671.600,00 32.900.000,00 74.571.600,00

43 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД 1.050.000,00 1.050.000,00
431 Амортизација некретнина и опреме 1.050.000,00 1.050.000,00

44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 67.520.000,00 100.000,00 67.620.000,00
441 Отплата домаћих камата 32.426.000,00 100.000,00 32.526.000,00

444 Пратећи трошкови задуживања 35.094.000,00 35.094.000,00

45 СУБВЕНЦИЈЕ 51.239.000,00 51.239.000,00
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ. 47.239.000,00 47.239.000,00

454 Субвенције предузећима 4.000.000,00 4.000.000,00

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 274.245.000,00 274.245.000,00
463 Трансфери осталим новоима власти 205.668.000,00 205.668.000,00

464 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 68.000.000,00 68.000.000,00

465 Остале дотације и трансфери 577.000,00 577.000,00

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 84.716.000,00 84.716.000,00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 84.716.000,00 84.716.000,00

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 107.841.000,00 620.000,00 108.461.000,00
481 Дотације невладиним организацијама 70.621.000,00 70.621.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 22.720.000,00 570.000,00 23.290.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 13.500.000,00 50.000,00 13.550.000,00

485 Накнада штете 1.000.000,00 1.000.000,00

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕД. РЕЗ. 29.800.000,00 29.800.000,00
499 Средства резерве 29.800.000,00 29.800.000,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 1.081.810.500,00 2.700.000,00 1.084.510.500,00
511 Зграде и грађевински објекти 1.048.932.000,00 1.048.932.000,00

512 Машине и опрема 28.968.500,00 2.100.000,00 31.068.500,00

513 Остале некретнине и опрема 2.000.000,00 2.000.000,00

515 Нематеријална имовина 1.910.000,00 600.000,00 2.510.000,00

52 ЗАЛИХЕ 2.000.000,00 2.000.000,00
523 Залихе робе за даљу продају 2.000.000,00 2.000.000,00

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 51.130.000,00 51.130.000,00
541 Земљиште 51.130.000,00 51.130.000,00

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 42.600.000,00 42.600.000,00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 42.600.000,00 42.600.000,00

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100.000,00 100.000,00
621 Набавка домаће финансијске имовине 100.000,00 100.000,00

УКУПНО: 2.870.985.000,00 85.305.000,00 2.956.290.000,00
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Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода 
и примања, расхода и издатака.

Економска
класификација

2

7
71
711
714
712+713+716+719
74
7411
7415

3. Меморандумске ставке за рафундацију расхода из претходне године 772
731+732
733
8

4
41
42
44
45
47
48+49
4631
4632
5
(7+8)-(4+5)

92
91
911
9113+9114
9111+9112+9115+
9116+9117+9118+91
19

912
62
61
611
6113+6114
6111+6112+6115+
6116+6117+6118+61
19
612

Буџетски суфицит користиће се за отплату кредита. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и 2016. годину исказују се у следећем прегледу:

2014 2015 2016
4 5 6

25.300.000,00
18.875.000,00 20.196.000,00 2.161.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00

60.000.000,00 64.000.000,00 10.000.000,00
15.000.000,00
40.000.000,00 59.582.000,00
42.000.000,00

9 60.000.000,00 28.539.000,00

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511 Зграде и грађевински објекти

1

Изградња пијачног простора на старој циглани

2 Изградња канализације П-6
Завршетак изградње новог југозападног крила зграде Општине Инђија

4
5 Куповина пословног простора Народне библиотеке Инђија
6 Уређење ентеријера посл. прост. Народ. библиотеке Инђија

Текући приходи: 2.851.890.000,00

Члан 5.

Средства из буџета
1 3

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ

342.100.000,00
2. Непорески приходи, од чега: 553.290.000,00
- наплаћене камате 2.500.000,00

1. Порески приходи 1.314.800.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 949.000.000,00
1.2. Порез на добра и услуге 50.700.000,00
1.3. Остали порески приходи

945.300.000,00
Капитални приходи -  примања од продаје нефинансијске имовине 104.300.000,00
II. УКУПНИ РАСХОДИ

- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 210.000.000,00

4. Донације 5.500.000,00
5. Трансфери

67.620.000,00
4. Субвенције 51.239.000,00
5. Издаци за социјалну заштиту 84.716.000,00

Текући расходи: 1.775.949.500,00
1. Расходи за запослене 331.840.000,00
2. Коришћење услуга и роба 826.978.500,00
3. Отплата камата

1.137.640.500,00
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) 42.600.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

6. Остали расходи 138.261.000,00
7. Текући трансфери 185.539.000,00
8. Капитални трансфери 20.029.000,00
Капитални расходи

1.2. Задуживање код осталих кредитора
2. Примања од иностраног задуживања

IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100.000,00
V. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака

42.600.000,00

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима

VI. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100.000,00
VII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 42.600.000,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 42.600.000,001.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним
банкама

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1 2 3

VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV+V-VI-VII) = - III -42.600.000,00

В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ) (III+IV-VI) 42.600.000,00

Члан 6.

Ек. клас. Ред. број ОПИС

3 Изградња Дома културе у Крчедину

7
8

Изградња регионалне депоније
Изградња спортске хале у Инђији
Изградња спортске хале у Инђији друга фаза
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240.000.000,00
31.311.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 15.049.000,00
46.673.000,00 31.531.000,00
12.000.000,00 13.382.000,00
10.000.000,00 20.601.000,00
20.000.000,00 9.625.000,00
20.000.000,00 40.000.000,00 71.761.000,00
10.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00
15.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
18.000.000,00 40.000.000,00 32.000.000,00
10.000.000,00 14.833.000,00
10.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

24 Појачано одржавање државног пута II реда Р-109, II-124 кроз Нови Сланк. 7.058.000,00 20.000.000,00 42.451.000,00
25 Реконструкција дела главне улице у Новим Карловцима 13.000.000,00 23.164.000,00
26 Реконструкција дела центра насеља Крчедин 5.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00
27 Уређење Трга младенаца у Блоку 44 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
28 17.771.000,00
29 23.568.000,00

843.556.000,00 603.953.000,00 368.922.000,00

3.869.000,00 4.166.000,00 2.778.000,00
2.470.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
5.000.000,00

11.339.000,00 5.166.000,00 3.878.000,00
В. ЗЕМЉИШТЕ

1 Рекултивација старе циглане 3.320.000,00
3.320.000,00

858.215.000,00 609.119.000,00 372.800.000,00У К У П Н О:

ЈКП "Вододвод и канализација" Изградња сабирног водовода
ЈКП "Вододвод и канализација" Изградња водоводне мреже Чортановци

Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опрема
Набавка аутомобила - лизинг

Појачано одржавање коловоза ДП I реда регионалног пута Р-109
Реконструкција дела улица Ј. Богдана и М. Горког
Појачано одржавање пута II - 124 у насељу Инђија ул. Занатл. и Дунавска
Уређење партера око Спортске дворане у Блоку 4
Изградња дела обилазнице ЈИ крак око Инђије
Јавно осветљење државног пута II Р - 109, II - 124 у СИ зони
Реконструкција саобраћајница са пратећом инфраструктуром у Ст. Сланк.
Изградња инфраструктуре у ул. Б. Ћопића у Инђији

17
18
19
20
21

Изградња II фазе фекалне канализације насеља Бешка
Изградња атмосферске канлаизације у ул. М. Ракића и Виноградарске

2. Набавка аутомобила - лизинг

512
1.

22
23

16

14
15

11
12

Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији
Изградња фекалне канализације насеља Бешка - прва фаза
Појачано одржавање раскрснице држ. пута I реда М22.1 и улица
Милана Ракића, Филипа Вишњића и Ђорђа Војиновића

10

13

Изградња колектора кишне канал.  Ј. Богдана и М. Горког

3. Намештај за уређење посл. прост. Народ. библиотеке Инђија

541
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Средства буџета у износу од 2.870.985.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности индиректних 
корисника у износу од 85.305.000,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.050.000,00 3.050.000,00
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 546.000,00 546.000,00
3 413 Накнаде у натури 10.000,00 10.000,00
4 414 Социјална давања запосленима 10.000,00 10.000,00
5 415 Накнаде трошкова за запослене 10.000,00 10.000,00
6 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 408.000,00 408.000,00
7 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00
8 423 Услуге по уговору 22.440.000,00 22.440.000,00
9 424 Специјализоване услуге 515.000,00 515.000,00

10 426 Материјал 720.000,00 720.000,00
11 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00
12 481 Дотације невладиним организацијама-политичке странке 1.841.000,00 1.841.000,00
13 482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 50.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 37.700.000,00 37.700.000,00

УКУПНО функција 110 37.700.000,00 37.700.000,00

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
160 Опште јавне услуге које нису класификоване на

другом месту
14 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 10.000,00 10.000,00
15 421 Стални трошкови 10.000,00 10.000,00
16 423 Услуге по уговору 10.000,00 10.000,00
17 426 Материјал 10.000,00 10.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 40.000,00 40.000,00

УКУПНО функција 160 40.000,00 40.000,00

860 Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту

18 424 Услуге културе - Општинске манифестације 7.056.000,00 7.056.000,00
Извори финансирања за функцију 860:

01 Приходи из буџета 7.056.000,00 7.056.000,00
УКУПНО функција 860 7.056.000,00 7.056.000,00

II ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови
19 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.610.000,00 5.610.000,00
20 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.005.000,00 1.005.000,00
21 413 Накнаде у натури 10.000,00 10.000,00
22 414 Социјална давања запосленима 60.000,00 60.000,00
23 415 Накнаде трошкова за запослене 10.000,00 10.000,00
24 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 10.000,00 10.000,00
25 421 Стални трошкови 2.100.000,00 2.100.000,00
26 422 Трошкови путовања 400.000,00 400.000,00
27 423 Услуге по уговору 36.430.000,00 36.430.000,00
28 424 Специјализоване услуге 214.000,00 214.000,00
29 426 Материјал 1.841.000,00 1.841.000,00
30 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 100.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 47.790.000,00 47.790.000,00

УКУПНО функција 110 47.790.000,00 47.790.000,00

160 Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту

31 499 Текућа резерва 28.000.000,00 28.000.000,00

II  ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.
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32 499 Стална резерва 1.800.000,00 1.800.000,00
33 481 Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне

 организације 5.700.000,00 5.700.000,00
34 481 Дотације невладиним организацијама-Црвени крст 1.000.000,00 1.000.000,00
35 481 Дотације невладиним организацијама-Остале организације 1.500.000,00 1.500.000,00
36 423 Услуге по уговору-Канцеларија за инклузију Рома 600.000,00 600.000,00
37 423 Услуге по уговору - Регионална развојна агенција Срем 1.500.000,00 1.500.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 40.100.000,00 40.100.000,00

УКУПНО функција 160 40.100.000,00 40.100.000,00

840 Верске и друге услуге заједнице
38 481 Дотације невладиним организацијама -Верске заједнице 2.500.000,00 2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета 2.500.000,00 2.500.000,00

УКУПНО функција 840 2.500.000,00 2.500.000,00

860 Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту

39 481 Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти у

 области културе 5.980.000,00 5.980.000,00
Извори финансирања за функцију 860:

01 Приходи из буџета 5.980.000,00 5.980.000,00
УКУПНО функција 860 5.980.000,00 5.980.000,00

810 Услуге рекреације и спорта 
40 481 Дотације невладиним организацијама - спортске

организације и спортисти 42.600.000,00 42.600.000,00
41 481 Дотације невладиним организацијама - спортске

организације и спортисти-Инвестиције 500.000,00 500.000,00
42 481 Дотације невладиним организацијама - спортске

организације и спортисти-превоз спортиста 9.000.000,00 9.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810:

01 Приходи из буџета 52.100.000,00 52.100.000,00
УКУПНО функција 810 52.100.000,00 52.100.000,00

III ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге
43 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 92.310.000,00 92.310.000,00
44 412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.524.000,00 16.524.000,00
45 413 Накнаде у натури 2.346.000,00 2.346.000,00
46 414 Социјална давања запосленима 6.732.000,00 6.732.000,00
47 415 Накнаде трошкова за запослене 613.000,00 613.000,00
48 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.800.000,00 2.800.000,00
49 421 Стални трошкови 33.300.000,00 33.300.000,00
50 422 Трошкови путовања 500.000,00 500.000,00
51 423 Услуге по уговору 16.270.000,00 16.270.000,00
52 424 Специјализоване услуге 7.340.000,00 7.340.000,00
53 425 Текуће поправке и одржавање 11.493.000,00 11.493.000,00
54 426 Материјал 19.100.000,00 19.100.000,00
55 441 Отплата домаћих камата 2.500.000,00 2.500.000,00
56 444 Пратећи трошкови задуживања 6.662.000,00 6.662.000,00
57 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.624.000,00 1.624.000,00
58 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 11.950.000,00 11.950.000,00
59 511 Зграде и грађевински објекти 59.650.000,00 59.650.000,00
60 512 Машине и опрема 17.140.000,00 17.140.000,00
61 515 Нематеријална имовина 500.000,00 500.000,00
62 541 Земљиште 41.000.000,00 41.000.000,00
63 621 Набавка домаће финансијске имовине 100.000,00 100.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 350.454.000,00 350.454.000,00

УКУПНО функција 130 350.454.000,00 350.454.000,00

170 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
64 441 Отплата домаћих камата 8.000.000,00 8.000.000,00
65 444 Пратећи трошкови задуживања 11.200.000,00 11.200.000,00
66 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 40.000.000,00 40.000.000,00

Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета 59.200.000,00 59.200.000,00

УКУПНО функција 170 59.200.000,00 59.200.000,00

160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛСИФИКОВАНЕ НА

ДРУГОМ МЕСТУ

1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
67 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.394.800,00 5.394.800,00
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68 412 Социјални доприноси на терет послодавца 966.400,00 966.400,00
69 414 Социјална давања запосленима 90.000,00 90.000,00
70 421 Стални трошкови 2.346.400,00 2.346.400,00
71 422 Трошкови путовања 254.000,00 254.000,00
72 423 Услуге по уговору 3.529.800,00 3.529.800,00
73 424 Специјализоване услуге 412.200,00 412.200,00
74 425 Текуће поправке и одржавање 9.903.000,00 9.903.000,00
75 426 Материјал 2.034.900,00 2.034.900,00
76 441 Отплата домаћих камата 510.000,00 510.000,00
77 444 Пратећи трошкови задуживања 535.000,00 535.000,00
78 482 Порези, обавезне таксе и казне  152.000,00 152.000,00
79 511 Зграде и грађевински објекти 25.630.000,00 25.630.000,00
80 512 Машине и опрема 1.122.500,00 1.122.500,00
81 541 Земљиште 10.120.000,00 10.120.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 63.001.000,00 63.001.000,00

УКУПНО за главу 1,  функција 160 63.001.000,00 63.001.000,00
473 ТУРИЗАМ

2 Туристичка организација општине Инђија
82 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.800.000,00 800.000,00 3.600.000,00
83 412 Социјални доприноси на терет послодавца 510.000,00 300.000,00 810.000,00
84 413 Накнаде у натури 200.000,00 200.000,00
85 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 100.000,00 200.000,00
86 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 50.000,00 250.000,00
87 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 50.000,00 150.000,00
88 421 Стални трошкови 213.000,00 50.000,00 263.000,00
89 422 Трошкови путовања 150.000,00 100.000,00 250.000,00
90 423 Услуге по уговору 3.490.000,00 1.000.000,00 4.490.000,00
91 424 Специјализоване услуге 2.385.000,00 1.000.000,00 3.385.000,00
92 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 50.000,00 150.000,00
93 426 Материјал 361.000,00 100.000,00 461.000,00
94 482 Порези, обавезне таксе и казне 54.000,00 50.000,00 104.000,00
95 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000,00 50.000,00 200.000,00
96 512 Машине и опрема 257.000,00 100.000,00 357.000,00

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета 11.070.000,00 11.070.000,00
04 Сопствени приходи 3.800.000,00 3.800.000,00

УКУПНО за главу 2, функција 473 11.070.000,00 3.800.000,00 14.870.000,00

 ОБРАЗОВАЊЕ

911 Предшколско образовање
3 ПУ "Бошко Буха"

97 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 78.135.060,00 13.770.000,00 91.905.060,00
98 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.986.240,00 2.465.000,00 16.451.240,00
99 413 Накнаде у натури 1.632.000,00 100.000,00 1.732.000,00
100 414 Социјална давања запосленима 1.999.000,00 4.450.000,00 6.449.000,00
101 415 Накнаде трошкова за запослене 408.000,00 150.000,00 558.000,00
102 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00
103 421 Стални трошкови 31.960.000,00 1.700.000,00 33.660.000,00
104 422 Трошкови путовања 34.000,00 400.000,00 434.000,00
105 423 Услуге по уговору 1.276.000,00 5.170.000,00 6.446.000,00
106 424 Специјализоване услуге 1.160.000,00 2.650.000,00 3.810.000,00
107 425 Текуће поправке и одржавање 2.377.000,00 4.000.000,00 6.377.000,00
108 426 Материјал 228.700,00 32.000.000,00 32.228.700,00
109 431 Амортизација некретнина и опреме 900.000,00 900.000,00
110 441 Отплата домаћих камата 157.000,00 100.000,00 257.000,00
111 482 Порези, обавезне таксе и казне 579.000,00 500.000,00 1.079.000,00
112 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000,00 1.000.000,00
113 512 Машине и опрема 848.000,00 2.000.000,00 2.848.000,00
114 515 Нематеријална имовина 200.000,00 200.000,00

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета 136.780.000,00 136.780.000,00
04 Сопствени приходи 70.655.000,00 70.655.000,00

УКУПНО за главу 3, функција 911 136.780.000,00 70.655.000,00 207.435.000,00

912 Основно образовање
115 463 Трансфери осталим новоима власти

413 Накнаде у натури 2.850.000,00 2.850.000,00
414 Социјална давања запосленима 1.071.000,00 1.071.000,00
415 Накнаде трошкова за запослене 3.100.000,00 3.100.000,00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.400.000,00 3.400.000,00
421 Стални трошкови 74.000.000,00 74.000.000,00
422 Трошкови путовања 782.000,00 782.000,00
423 Услуге по уговору 2.820.000,00 2.820.000,00
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424 Специјализоване услуге 3.424.000,00 3.424.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 10.662.000,00 10.662.000,00
426 Материјал 5.280.000,00 5.280.000,00
482 Порези, обавезне таксе и казне 432.000,00 432.000,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.415.000,00 4.415.000,00
511 Зграде и грађевински објекти 10.000.000,00 10.000.000,00
512 Машине и опрема 8.000.000,00 8.000.000,00
515 Нематеријална имовина 73.000,00 73.000,00
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 130.309.000,00 130.309.000,00
УКУПНО функција 912 130.309.000,00 130.309.000,00

920 Средње образовање
116 463 Трансфери осталим новоима власти

413 Накнаде у натури 1.100.000,00 1.100.000,00
414 Социјална давања запосленима 408.000,00 408.000,00
415 Накнаде трошкова за запослене 3.930.000,00 3.930.000,00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.950.000,00 1.950.000,00
421 Стални трошкови 24.900.000,00 24.900.000,00
422 Трошкови путовања 407.000,00 407.000,00
423 Услуге по уговору 1.300.000,00 1.300.000,00
424 Специјализоване услуге 8.340.000,00 8.340.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 2.700.000,00 2.700.000,00
426 Материјал 1.650.000,00 1.650.000,00
482 Порези, обавезне таксе и казне 170.000,00 170.000,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 310.000,00 310.000,00
511 Зграде и грађевински објекти 616.000,00 616.000,00
512 Машине и опрема 1.180.000,00 1.180.000,00
515 Нематеријална имовина 160.000,00 160.000,00
Извори финансирања за функцију 920:

01 Приходи из буџета 49.121.000,00 49.121.000,00
УКУПНО функција 920 49.121.000,00 49.121.000,00

940 Високо образовање
117 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Студентске стипендије 20.000.000,00 20.000.000,00
118 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Побољшање стандарда

студената 2.000.000,00 2.000.000,00
Извори финансирања за функцију 940:

01 Приходи из буџета 22.000.000,00 22.000.000,00
УКУПНО функција 940 22.000.000,00 22.000.000,00

950 Образовање које није дефинисано нивоом
119 423 Услуге по уговору - Поклони за вуковце 4.000.000,00 4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 950:
01 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00

УКУПНО функција 950 4.000.000,00 4.000.000,00

950 Образовање које није дефинисано нивоом
120 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-

зацијама - ПОСЛОВНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР   ИНЂИЈА 7.250.000,00 7.250.000,00
Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета 7.250.000,00 7.250.000,00
УКУПНО функција 950 7.250.000,00 7.250.000,00

РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ

820 Услуге културе

4 Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић"

121 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.700.000,00 12.700.000,00
122 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.450.000,00 2.450.000,00
123 413 Накнаде у натури 500.000,00 30.000,00 530.000,00
124 414 Социјална давања запосленима 210.000,00 500.000,00 710.000,00
125 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000,00 50.000,00
126 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 233.000,00 233.000,00
127 421 Стални трошкови 2.283.000,00 50.000,00 2.333.000,00
128 422 Трошкови путовања 103.000,00 20.000,00 123.000,00
129 423 Услуге по уговору 1.344.000,00 200.000,00 1.544.000,00
130 424 Специјализоване услуге 115.000,00 40.000,00 155.000,00
131 425 Текуће поправке и одржавање 484.000,00 30.000,00 514.000,00
132 426 Материјал 844.000,00 300.000,00 1.144.000,00
133 441 Отплата домаћих камата 20.059.000,00 20.059.000,00
134 444 Пратећи трошкови задуживања 5.097.000,00 5.097.000,00
135 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 100.000,00
136 511 Зграде и грађевински објекти 77.340.000,00 77.340.000,00
137 512 Машине и опрема 5.400.000,00 5.400.000,00
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138 515 Нематеријална имовина 1.410.000,00 400.000,00 1.810.000,00
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 130.722.000,00 130.722.000,00
04 Сопствени приходи 1.570.000,00 1.570.000,00

УКУПНО за главу 4, функција 820 130.722.000,00 1.570.000,00 132.292.000,00

820 Услуге културе

5 Установа Културни центар
139 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9.007.000,00 1.700.000,00 10.707.000,00
140 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.613.000,00 305.000,00 1.918.000,00
141 413 Накнаде у натури 200.000,00 10.000,00 210.000,00
142 414 Социјална давања запосленима 975.000,00 1.750.000,00 2.725.000,00
143 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 204.000,00 100.000,00 304.000,00
144 421 Стални трошкови 4.990.000,00 300.000,00 5.290.000,00
145 422 Трошкови путовања 401.000,00 145.000,00 546.000,00
146 423 Услуге по уговору 1.575.000,00 600.000,00 2.175.000,00
147 424 Специјализоване услуге 3.951.000,00 1.600.000,00 5.551.000,00
148 425 Текуће поправке и одржавање 4.140.000,00 100.000,00 4.240.000,00
149 426 Материјал 1.202.000,00 500.000,00 1.702.000,00
150 431 Амортизација некретнина и опреме 150.000,00 150.000,00
151 482 Порези, обавезне таксе и казне 96.000,00 20.000,00 116.000,00
152 512 Машине и опрема 1.701.000,00 1.701.000,00
153 523 Залихе робе за даљу продају 2.000.000,00 2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 30.055.000,00 30.055.000,00
04 Сопствени приходи 9.280.000,00 9.280.000,00

УКУПНО за главу 5, функција 820 30.055.000,00 9.280.000,00 39.335.000,00

830 Услуге емитовања и издаваштва
154 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - Информисање 14.178.000,00 14.178.000,00
Извори финансирања за функцију 830:

01 Приходи из буџета 14.178.000,00 14.178.000,00
УКУПНО функција 830 14.178.000,00 14.178.000,00

810 Услуге рекреације и спорта 
155 511 Зграде и грађевински објекти - Установа "Спортски центар" 900.000,00 900.000,00

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 900.000,00 900.000,00

УКУПНО функција 810 900.000,00 900.000,00

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
156 463 Трансфери осталим нивоима власти-Центар за 

социјални рад "Дунав" 26.138.000,00 26.138.000,00
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 26.138.000,00 26.138.000,00
УКУПНО функција 090 26.138.000,00 26.138.000,00

010 Болест и инвалидност
157 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР 356.000,00 356.000,00

Извори финансирања за функцију 010:
01 Приходи из буџета 356.000,00 356.000,00

УКУПНО функција 010 356.000,00 356.000,00

070 Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

158 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка 

помоћ 2.400.000,00 2.400.000,00
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРОЈЕКТИ 

 из области социјалне заштите 1.000.000,00 1.000.000,00
Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 3.400.000,00 3.400.000,00
УКУПНО функција 070 3.400.000,00 3.400.000,00

040 Породица и деца
160 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. ОШ 500.000,00 500.000,00
161 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. СШ 17.000.000,00 17.000.000,00
162 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете 5.000.000,00 5.000.000,00
163 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  - Боравак деце у 

 предшколским установама 5.400.000,00 5.400.000,00
164 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЛЕТОВАЊЕ ДЕЦЕ (МОП,

деца са посебним потребама и деца без родитељског старања) 1.000.000,00 1.000.000,00
165 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине 9.050.000,00 9.050.000,00

Извори финансирања за функцију 040:
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01 Приходи из буџета 37.950.000,00 37.950.000,00
УКУПНО функција 040 37.950.000,00 37.950.000,00

940 Високо образовање
166 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут тр студената 1.000.000,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 940:
07 Донације од осталих нивоа власти 1.000.000,00 1.000.000,00

УКУПНО функција 940 1.000.000,00 1.000.000,00

060 Становање
167 472 Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај 10.000,00 10.000,00

Извори финансирања за функцију 060:
01 Приходи из буџета 10.000,00 10.000,00

УКУПНО функција 060 10.000,00 10.000,00

070 Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

168 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња 4.000.000,00 4.000.000,00
Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 4.000.000,00 4.000.000,00
УКУПНО функција 070 4.000.000,00 4.000.000,00

721 Опште медицинске услуге
169 464 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

- Здравство 68.000.000,00 68.000.000,00
170 424 Остале медицинске услуге -  Мртвозорство 1.335.000,00 1.335.000,00

Извори финансирања за функцију 721:
01 Приходи из буџета 69.335.000,00 69.335.000,00

УКУПНО функција 721 69.335.000,00 69.335.000,00

620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

                                                                                                                    
6 Дирекција за изградњу Општине Инђија Ј.П.

171 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29.733.000,00 29.733.000,00
172 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.329.500,00 5.329.500,00
173 413 Накнаде у натури 350.000,00 350.000,00
174 414 Социјална давања запосленима 1.080.000,00 1.080.000,00
175 415 Накнаде трошкова за запослене 170.000,00 170.000,00
176 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 710.000,00 710.000,00
177 421 Стални трошкови 40.221.000,00 40.221.000,00
178 422 Трошкови путовања 800.000,00 800.000,00
179 423 Услуге по уговору 8.210.000,00 8.210.000,00
180 424 Специјализоване услуге 47.456.500,00 47.456.500,00
181 425 Текуће поправке и одржавање 82.625.000,00 82.625.000,00
182 426 Материјал 15.330.000,00 15.330.000,00
183 441 Отплата домаћих камата 1.200.000,00 1.200.000,00
184 444 Пратећи трошкови задуживања 11.600.000,00 11.600.000,00
185 465 Остале текуће донације и трансфери 420.000,00 420.000,00
186 482 Порези, обавезне таксе и казне 5.965.000,00 5.965.000,00
187 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 400.000,00 400.000,00
188 485 Накнада штете 1.000.000,00 1.000.000,00
189 511 Зграде и грађевински објекти 789.282.000,00 789.282.000,00
190 512 Машине и опрема 2.500.000,00 2.500.000,00
191 513 Остале некретнине и опрема 2.000.000,00 2.000.000,00
192 541 Земљиште 10.000,00 10.000,00
193 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.600.000,00 2.600.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 450.888.000,00 450.888.000,00
07 Донације од осталих нивоа власти 598.104.000,00 598.104.000,00

УКУПНО за главу 6, функција 620 1.048.992.000,00 1.048.992.000,00

620 Развој заједнице
194 424 Специјализоване услуге - планска документација 16.000.000,00 16.000.000,00
195 511 Зграде и грађевински објекти-Уређење ИТ парка 2.000.000,00 2.000.000,00
196 511 Зграде и грађевински објекти - Канализација Бешка 4.590.000,00 4.590.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 15.790.000,00 15.790.000,00
07 Донације од осталих нивоа власти 6.800.000,00 6.800.000,00

УКУПНО функција 620 22.590.000,00 22.590.000,00

620 Развој заједнице
197 423 Услуге по уговору-Јавни превоз 60.000.000,00 60.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 60.000.000,00 60.000.000,00

УКУПНО функција 620 60.000.000,00 60.000.000,00

 11



Број 16, страна број Службени лист општине Инђија петак, 27. децембар  2013.382

630 Водоснабдевање
198 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - ЈКП "Водовод и канализација" 1.300.000,00 1.300.000,00
199 511 Зграде и грађевински објекти - ЈКП "Водовод и канализација" 41.340.000,00 41.340.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 7.500.000,00 7.500.000,00
07 Донације од осталих нивоа власти 35.140.000,00 35.140.000,00

УКУПНО функција 630 42.640.000,00 42.640.000,00

421 Пољопривреда
200 424 Специјализоване услуге 5.000.000,00 5.000.000,00
201 424 Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже 9.400.000,00 9.400.000,00
202 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

ИНЂИЈА 6.900.000,00 6.900.000,00
203 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.400.000,00 1.400.000,00
204 424 Специјализоване услуге - противградна заштита 2.700.000,00 2.700.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета 17.700.000,00 17.700.000,00
07 Донације од осталих нивоа власти 7.700.000,00 7.700.000,00

УКУПНО функција 421 25.400.000,00 25.400.000,00

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  

487 Остале делатности
205 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - АГЕНЦИЈА ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 3.800.000,00 3.800.000,00
Извори финансирања за функцију 487:

01 Приходи из буџета 3.800.000,00 3.800.000,00
УКУПНО функција 487 3.800.000,00 3.800.000,00

490 Економски послови некласификовани на другом месту
206 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА 4.221.000,00 4.221.000,00
Извори финансирања за функцију 490:

01 Приходи из буџета 4.221.000,00 4.221.000,00
УКУПНО функција 490 4.221.000,00 4.221.000,00

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510 Управљање отпадом
207 511 Зграде и грађевински објекти-Депонија 40.000.000,00 40.000.000,00
208 451 ЈП за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "ИНГРИН" 8.190.000,00 8.190.000,00
209 511 Зграде и грађевински објекти-Рециклажни центар 8.200.000,00 8.200.000,00

Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета 16.390.000,00 16.390.000,00
07 Донације од осталих нивоа власти 40.000.000,00 40.000.000,00

УКУПНО функција 510 56.390.000,00 56.390.000,00

560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту

210 424 Услуге одржавања природних површина 138.800.000,00 138.800.000,00
211 424 Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту 

животне средине 26.400.000,00 26.400.000,00
212 482 Покрајинске таксе - Накнада за одводњавање 14.000.000,00 14.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета 179.200.000,00 179.200.000,00

УКУПНО функција 560 179.200.000,00 179.200.000,00

474 Вишенаменски развојни пројекти
213 454 Субвенције  предузећима 4.000.000,00 4.000.000,00
214 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај

запошљавања 8.000.000,00 8.000.000,00
215 424 Специјализоване услуге-пројекти 31.000.000,00 31.000.000,00

Извори финансирања за функцију 474:
01 Приходи из буџета 17.000.000,00 17.000.000,00
07 Донације од осталих нивоа власти 21.000.000,00 21.000.000,00
06 Донације од међународнох организација 5.000.000,00 5.000.000,00

УКУПНО функција 474 43.000.000,00 43.000.000,00

320 Услуге противпожарне заштите
216 463 Трансфери осталим нивоима власти -Средства 

противпожарне заштите 100.000,00 100.000,00
Извори финансирања за функцију 320:

01 Приходи из буџета 100.000,00 100.000,00
УКУПНО функција 320 100.000,00 100.000,00

 12



Број 16, страна број Службени лист општине Инђија петак, 27. децембар  2013.383

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
217 424 Специјализоване услуге 40.000.000,00 40.000.000,00

Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета 40.000.000,00 40.000.000,00

УКУПНО функција 360 40.000.000,00 40.000.000,00
470 ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

218 465 Остале дотације и трансфери- Функционисање Регионалног МО 157.000,00 157.000,00
Извори финансирања за функцију 470:

01 Приходи из буџета 157.000,00 157.000,00
УКУПНО функција 470 157.000,00 157.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ 2.870.985.000,00 85.305.000,00 2.956.290.000,00

   

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и
2016. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС" бр. 54/09,73/10,101/10,101/11, 93/12. 62/13, 63/13 и 108/13) и Законом о одређивању максималног броја запослених у
локалној администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), планирани број запослених на неодређено и одређено време је следећи:

- 175 запослених у локалној администрацији на неодређено време
- 20 запослених у локалној администрацији на одређено време
- 123 запослених у предшколским установама на неодређено време
- 37 запослених у предшколским установама на одређено време
У овој одлуци о буџету средства за плате обезбеђују се за број запослених из става 1. овог члана.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2014. години по посебном акту који доноси Председник општине 
у оквиру следећих апропријација:

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 33, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама - Социохуманитарне
организације.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 34, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама - Црвени крст.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 35, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама - Остале организације.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 36, Економска класификација 423 - Услуге по уговору - Канцеларија за инклузију Рома.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 840 - Верске и друге услуге заједнице,
Позиција 38, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 860 - Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту, Позиција 39, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти 
у области културе.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 810 - Услуге рекреације и спорта Позиција 40, Економска 
класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Спортске организације и спортисти.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 810 - Услуге рекреације и спорта
Позиција 41, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Спортске организације и спортисти
 - Инвестиције.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 810 - Услуге рекреације и спорта
Позиција 42, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Спортске организације и спортисти
 - превоз спортиста.

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које одређује Оделење за привреду и финансије.
Директни корисник средстава буџета може вршити плаћање у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање (копије).

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по 
њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 8.

Члан 12.

Члан 13.

Члан 9.

Члан 10.

Члан 11.

III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
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На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом 
Одлуком и у складу са одобреним тромесечним квотама.

Председник општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему.

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Оделења за привреду и финансије може извршити 
преусмеравање апропријација одређених на име одређеног расхода у износу до 5% апропријације за расход чији се износ 
умањује.

Кад се буџету општине определе актом наменска трансферна средства од другог нивоа власти укључујући и
средства за накнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису били 
познати у поступку доношења ове одлуке, Председник општине на предлог Оделења за привреду и финансије отвориће 
у складу са чл. 5. Закона о буџетском систему одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Оделења за привреду и финансије ставе на увид документацију о 
њиховом финансирању, као и да достављају тромесечне извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима.

Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то:

обавезе утврђене законским прописима - на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из 
тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира 
из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2014. години сразмерно делу средстава обезбеђених 
из буџета.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви  корисници буџета 
треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12)

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2014. години користиће се у складу са Законом
 о приватизацији ("Службени гласник РС", број 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 и 30/10). 

Одговорна лица директних и индиректних корисника буџетских средстава као и одговорна лица осталих корисника 
буџетских средстава, одговорни су за преузимање обавеза и издавање налога за плаћање за извршавање издатака.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се 
враћају у буџет општине.

Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора могу се краткорочно пласирати код банака 
или других финансијских организација са којима Председник општине или лице које Председник овласти, закључи уговор
 о депоновању или орочавању средстава.

Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције локалне власти доноси Скупштина општине по претходно 
прибављеном мишљењу Министарства.

Члан 25.

Члан 26.

Члан 14.

Члан 15.

Члан 16.

Члан 24.

Члан 20.

Члан 21.

Члан 17.

Члан 18.

Члан 19.

Члан 22.

Члан 23.
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Ову одлуку доставити Министарству финасија и објавити у "Службеном листу општине Инђија".

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Инђија", а 
примењиваће се од 01. 01. 2014. године.

                                           
Број:40-763/2013-I                   Председник,  
Дана:27.децембра 2013.године        Александар Ковачевић,с.р.
И Н Ђ И Ј А

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 27.

Члан 28.
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На основу члана 7.став 1. члана 11. став 1. и члана 18. Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 
бр.62/06,47/11 и 93/12) и члана 37. став 1. тачка 26. Статута општине 
Инђија-пречишћњн текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр.9/13), Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 27. 
децембра 2013.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист 
општине Инђија“,бр.12/12), Тарифа локлних комуналних такса која 
је саставни део ове Одлуке, мења се и гласи:

„ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА”

Тарифни број 1.

За истицање фирме на пословном простору утврђује се локална 
комунална такса по Зонама одређеним у члану 12. ове одлуке и 
врсти делатности и величини правног лица у смислу закона којим се 
уређује рачуноводство и то:

1. Велика, средња и мала правна лица и предузетници, који 
обављају делатност:

банкарства, осигурања имовине илица, производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде,казина,коцкарница,кладионица,бинго сала 
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека: 
I ЗОНА ................................ 382.000,00 динара
II ЗОНА ................................ 287.000,00 динара
III ЗОНА ................................ 191.000,00 динара
2. Велика правна лица која обављају остале делатности, осим 

побројаних у тачки 1.овог тарифног броја:
I ЗОНА ................................ 114.500,00 динара
II ЗОНА ................................ 85.900,00 динара
III ЗОНА ................................ 57.300,00 динара
3. Средња правна лица, мала правна лица и предузетници, 

која обављају остале делатности, осим побројаних у тачки 1.овог 
тарифног броја а имају годишњи приход преко 50.000.000 динара:

I ЗОНА ................................. 76.300,00 динара
II ЗОНА ................................. 57.300,00 динара
III ЗОНА ................................. 38.200,00 динара 
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем 

износу.
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна лица и 

предузетници.
3. Комунална такса за истицање фирме плаћа се за седиште, 

представништво и за сваку издвојену пословну јединицу на 
територији општине.

4. Правна лица и предузетници чија је делатност производња и 
трговина на велико дуванским производима а делатност обављају 
у више монтажних објеката (киосци,) комуналну таксу из овог 
тарифног броја плаћају за први објекат у износу утврђеном овим 
тарифним бројем а за сваки наредни објекат такса се умањује за 80% 
од износа, утврђеног овим тарифним бројем.

5. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих 
фирми истог обвезника, комунална такса се плаћа само за једну 
фирму.

6. Предузетнику, који привремено одјави обављање делатности 
код Агенције за привредне регистре, за период одјаве мирује 
обавеза плаћања таксе за истицање фиме, с тим да за време трајања 
привремене одјаве, назив фирме није истакнут.

7. Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју, изузимају 
се установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, удружења 
грађана, хуманитарне, спортске и друге непрофитне организације.

8. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у висини 
1/12 годишњег износа таксе , и то до 15-ог у месецу , за претходни 
месец.

Тарифни број 2.

За коришћење рекламних паноа,укључујући и истицање 
и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају општини( коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и слично), утврђује се локална комунална такса, 
по зонама одређеним у члану 12. ове одлуке и врсти делатности 
и величини правног лица у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство и то:

1. Велика, средња и мала правна лица и предузетници, који 
обављају делатност:

банкарства, осигурања имовине илица, производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде,казина,коцкарница,кладионица,бинго сала 
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека. 
I ЗОНА ................................. 76.400,00 динара
II ЗОНА ................................. 57.400,00 динара
III ЗОНА ................................. 38.200,00 динара 
2. Велика правна лица која обављају остале делатности, осим 

побројаних у тачки 1.овог тарифног броја:
I ЗОНА ................................. 22.900,00 динара
II ЗОНА ................................. 17.200,00 динара
III ЗОНА ................................. 11.500,00 динара 
3. Средња правна лица, мала правна лица и предузетници, 

која обављају остале делатности, осим побројаних у тачки 1.овог 
тарифног броја а имају годишњи приход преко 50.000.000 динара:

I ЗОНА ................................... 15.300,00 динара
II ЗОНА ................................... 11.500,00 динара
III ЗОНА ................................... 7.600,00 динара 
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем 

износу.
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна лица и 

предузетници
3.Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице или 

предузетник, на основу задужења од стране Општинске управе 
-Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, а по претходно 
издатом одобрењу Општинске управе -Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

4. Општинска управа- Одељење за урбанизам , комунално 
-стамбене послове и заштиту животне средине, дужно је да један 
примерак одобрења, достави Општинској управи-Одељењу за 
утврђивање и наплату јавних прихода, са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број 
правног лица и текући рачун, тачна адреса седишта правног лица, 
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делатност.

- за предузетнике: порески идентификациони број, матични број, 
текући рачун, број личне карте и назив радње са тачном адресом 
делатност.

5. Такса по овом тарифном броју обрачунава се сразмерно 
времену коришћења и плаћа се унапред.

Тарифни број 3.

За држање моторних, друмских и прикључних возила,oсим 
пољопривредних возила и машина, утврђује се локална комунална 
такса и то:

1. за теретна возила:
- за камионе до 2t носивости 1.500,00 динара,
- за камионе од 2t до 5t носивости 2.000,00 динара,
- за камионе од 5t до 12t носивости 3.500,00 динара,
- за камионе преко 12t носивости 5.000,00 динара;
2. за теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле) 500,00 

динара;
3. за путничка возила:
 - до 1.150cm3    500,00 динара,
 - преко 1.150cm3 до 1.300cm3  1.000,00 динара,
 - преко 1.300cm3 до 1.600cm3  1.500,00 динара,
 - преко 1.600cm3 до 2.000cm3  2.000,00 динара,
 - преко 2.000cm3 до 3.000cm3  3.000,00 динара,
 - преко 3.000cm3   5.000,00 динара;
4. за мотоцикле;
- до 125cm3    400,00 динара,
- преко 125cm3 до 250cm3  600,00 динара,
- преко 250cm3 до 500cm3  1.000,00 динара,
- преко 500cm3 до 1200cm3  1.200,00 динара,
- преко 1200cm3   1.500,00динара;
5. за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом 

седишту;
6. за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и 

специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:
- 1т носивости    400,00 динара,
- од 1t до 5t носивости   700,00 динара,
- од 5t до 10t носивости   950,00 динара,
- од 10t до 12t носивости   1.300,00 динара,
- носивости преко 12t   2.000,00 динара;
7. за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата 1.500,00 динара,
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата 2.000,00 динара,
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 2.500,00 динара,
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата 3.000,00 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.000,00 динара;
8. за радна возила, спцијална адаптирана возила за превоз 

реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована 
возила за превоз пчела 1.000,00 динара.

НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем 

износу.
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације 

моторних друмских и прикључних возила и наплаћује је надлежни 
орган МУП-а. 

3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи 
и органи локалне самоуправе, организације и установе и Јавна 
предузећа за специјална возила, која су у непосредној функцији 
обављања комуналне делатности.

4. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила 
и друга превозна средства инвалидних и хендикепираних лица са 

80% и више телесног оштећења, ако им возило служи за личну 
употребу.

Тарифни број 4.

За коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига, и других публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности, од сваког целог или започетог m2 коришћеног 
простора, а по Зонама одређеним у члану 12. ове одлуке, утврђује се 
локална комунална такса и то:

1. За обављање пословне делатности ( покретни привремени 
објекти- тезге , апарати за сладолед и напитке, апарати за кокице, 
расхладне витрине, зидне и слободностојеће витрине и други лако 
покретни објекти за продају робе на мало и вршење занатских 
услуга), локална комунална такса се утврђује у износу:

I Зона .......................................................... 82,00 динара 
II Зона .......................................................... 41,00 динара 
III Зона .......................................................... 31,00 динара 
2. За постављање летњих башти, локална комунална такса се 

утврђује у износу:
I Зона .......................................................... 20,00 динара 
II Зона .......................................................... 17,00 динара
III Зона .......................................................... 13,00 динара 
3. За забавне паркове, циркусе и друге забавне објекте, локална 

комунална такса се утврђује за I, II и III Зону у износу од 67,00 
динара. 

4. За тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане 
државних, верских и других празника, за продају цвећа, украсних 
предмета, честитки, сувенира и слично, локлна комунална такса се 
утврђује по 1m2 заузете површине у износу од 400,00 динара.

5. За постављање перди, локална комунална такса утврђује се :
I Зона ......................................................... 3,00 динара 
II Зона ......................................................... 2,00 динара 
III Зона ......................................................... 1,00 динара 
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко 

лице, на основу задужења од стране Општинске управе -Одељења 
за утврђивање и наплату јавних прихода, а по предходно издатом 
одобрењу Општинске управе -Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

3. Таксу из тачке 3. овог тарифног броја, не плаћа јединица 
локалне самоуправе за постављање забавних објеката на јавној 
површини.

4. за коришћење јавне зелене површине,таксени износи утврђени 
овим тарифним бројем, увећавају се за 50%.

5. Општинска управа- Одељење за урбанизам, комунално 
-стамбене послове и заштиту животне средине, дужно је да један 
примерак одобрења за коришћење простора на јавним површинама 
у пословне сврхе, достави Општинској управи-Одељењу за 
утврђивање и наплату јавних прихода и Одељењу за инспекцијске 
послове , са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број 
правног лица и текући рачун, тачна адреса седишта правног лица, 
делатност.

- за физичка лица: порески идентификациони број, матични 
број, текући рачун , број личне карте и назив радње са тачном 
адресом, делатност.

 6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену 
коришћења и то: 

- у случају коришћења простора на јавној површини из тачке 1. 
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и 2. овог тарифног броја, такса се плаћа месечно до 5-ог у месецу за 
претходни месец, осим коришћења до тридесет дана, где се такса 
плаћа у пуном износу ,пре почетка коришћења простора на јавним 
површинама. 

- у случају поновног постављања летње баште у текућој години 
од стране истог власника односно закупца, на истој локацији, таксени 
износ из тачке 2. овог тарифног броја, увећава се 30%.

- у случају коришћења простора на јавној површини из тачке 
3. 4. и 5. овог тарифног броја , такса се плаћа у пуном износу , пре 
коришћења простора на јавним површинама.

Тарифни број 5.

За држање средстава за игру („забавне игре“ на рачунарима,видео-
аутоматима, флиперима,билијар,пикадо, стони фудбал и сл.), 
утврђује се комунална такса по апарату у месечном износу од 510,00 
динара.

НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или физичко 

лице и предузетник који држи средства за игру.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за 

забавне игре Општинској управи-Одељењу за утврђивање и наплату 
јавних прихода пре почетка коришћења средстава за игру.

Пријава садржи:
- за правна лица: порески идентификациони оброј, матични 

број правног лица и текући рачун, тачну адресу седишта правног 
лица, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и серијски број 
апарата, и датум почетка коришћења средстава за игру;

- за предузетника: порески идентификациони број, матични 
број, текући рачун, број личне карте и назив радње са тачном 
адресом, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и серијски 
број апарата, и датум почетка коришћења средстава за игру.

 3. Таксени обвезник је дужан да Општинској управи, Одељењу 
за утврђивање и наплату јавних прихода пријави промену стања, 
односно података битних за утврђивање таксе.

 4. Таксу по овом тарифном броју утврђује Општинска управа-
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода и о податке о 
таксеном обвезнику доставља Одељењу за инспекцијске послове . 

 5. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену 
коришћења до петог у месецу за претходни месец. 

Тарифни број 6.

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и 
прикључних возила на уређеним и обележеним местима која су за 
то одређена, утврђује се локална комунална такса и то: 

1. - у I Зони за сваки започети сат паркирања : 35,00 динара; 
- у II Зони за свака започета два сата паркирања: 35,00 динара;
- дневна паркинг карта : 1.015,00 динара. 
2. Месечна претплатна паркинг карта:
 - у Зони I :   2.200,00 динара; 
 - у Зони II:   1070,00 динара. 
3.Годишња претплатна паркинг карта:
 - у Зони I:   21.170,00 динара; 
 - у Зони II:   10.275,00 динара. 
4. Повлашћена паркинг карта за власнике станова , пословног 

простора и закупце истих, утврђује се у месечном износу и то : 
 за физичка лица
 - у Зони I:   510,00 динара; 
 - у Зони II:   510,00 динара. 
за предузетнике и правна лица
 - у Зони I:   2.200,00 динара; 
 - у Зони II:   1.070,00 динара. 

5. Резервација паркинг места утврђује се у месечном износу и 
то:

 - у Зони I:   7.450,00 динара; 
 - у Зони II:   3.730,00 динара. 
НАПОМЕНА:
1.Такса из овог тарифног броја, плаћа се куповином паркинг 

карте или електронским путем преко SMS порука . 
2.Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат паркирања, 

према утврђеном времену коришћења.
3.Дневна паркинг карта, купује се унапред на продајним 

местима и важи од времена означеног на купљеној и истакнутој 
карти, па до истог времена у првом следећем дану у коме се врши 
наплата паркирања.

4.Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник јавног 
паркиралишта у смислу одредаба Одлуке о јавним просторима за 
паркирање.

5. Таксу из тачке 1 , 2, 3 и 4, овог тарифног броја наплаћује 
Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П..

6. Таксу из тачке 5. овог тарифног броја, наплаћује 
Општинска управа, приликом одобравања резервације на јавним 
паркиралиштима. 

7. Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплтни рачун 
јавних прихода. 

8. Таксу из овог тарифног броја не плаћају особе са инвалидитетом 
,чија су возила означена налепницом у складу са Одлуком о јавним 
просторима за паркирање, и такса се не плаћа за возила хитне 
медицинске помоћи, полиције, војске, ватрогасна возила, возила 
јавних и комуналних предузећа када у току интервентних акција или 
у вршењу комуналних делатности користе јавна паркиралишта.

Тарифни број 7.

За коришћење слободних површна за кампове, постављање 
шатора или друге објекте привременог коришћења утврђује се 
локална комунална такса за сваки m2 заузете површине у износу од 
33,00 динара. 

НАПОМЕНА: 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу .
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник површине 

за постављање кампова, шатора или других сличних објеката.
3.Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници слободних 

површина за хуманитарне, културне и спортске потребе.
4.Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко 

лицена основу задужења од стране Општинске управе -Одељења 
за утврђивање и наплату јавних прихода, а по предходно издатом 
одобрењу Општинске управе -Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

5. Општинска управа- Одељење за урбанизам, комунално 
-стамбене послове и заштиту животне средине, дужно је да један 
примерак одобрења за коришћење слободних површина, достави 
Општинској управи-Одељењу за утврђивање и наплату јавних 
прихода, са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број 
правног лица и текући рачун, тачна адреса седишта правног лица;

- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, 
текући рачун , број личне карте и назив радње са тачном адресом.

6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену 
коришћења , и то пре почетка коришћења слободне површине.

Тарифни број 8.

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова, утврђује се локална комунална 
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такса и то:

- при изградњи објеката по m2 заузете површине - 112,00 
динара 

-при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и 
тротоара по m2 - 138,00 динара 

НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.
2. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног броја јесте 

инвеститор и исту плаћа од дана заузећа јавне површине до 
завршетка градње.

3. Обвезник таксе из алинеје 2. овог Тарифног броја, јесте 
извођач радова и исту плаћа од дана заузећа.

4.Такса из алинеје 2. овог тарифног броја, неплаћа се ако се 
раскопавање врши због реконструкције коловоза и тротоара као и 
приликом извођења радова Јавних комуналних предузећа у сврху 
довођења објеката у функцију.

5. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко 
лице,на основу задужења од стране Општинске управе -Одељења 
за утврђивање и наплату јавних прихода, а по предходно издатом 
одобрењу Општинске управе -Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

6. Општинска управа- Одељење за урбанизам, комунално 
-стамбене послове и заштиту животне средине, дужно је да један 
примерак одобрења за заузеће јавне површине при изградњи 
објеката и извођење радова на објектима који изискују раскопавање 
коловоза и тротоара, достави Општинској управи-Одељењу за 
утврђивање и наплату јавних прихода, са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број 
правног лица и текући рачун, тачна адреса седишта правног лица;

- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, 
текући рачун , број личне карте и назив радње са тачном адресом.

7. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену 
коришћења , и то пре заузећа јавне површине.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Инђија“, а примењиваће се од 
01.01.2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИИЈА
Број: 434-7/2013-I   Председник,
Дана: 27. децембра 2013. године  Александар Ковачевић,с.р.
Инђија 
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На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“,број:62/06, 47/11 и 93/12) и 
члана 37. став 1. тачка 3. и26. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13) Скупштина 
општине Инђија, на седници одржаној 27. децембра 2013 године, 
донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о лoкaлним административним таксама („Службени 
лист општина Срема“ број: 40/08, 42/09,42/10 ,38/11 и „Службени лист 
општине Инђија“, број 12/12),Тарифа локалних административних 
такса, која је саставни део ове Одлуке, мења се и гласи:
„ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ”

Тарифни број 1.

Износ у динарима
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом 

одлуком није другачије прописано  - 200,00
НАПОМЕНА:
1.Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне 

поднеске којима обвезник захтева брже поступање по раније 
поднетом захтеву, односно поднеску.

Тарифни број 2.

За жалбу против решења ако овом одлуком није другачије
прописано.    - 200,00

Тарифни број 3.

За сва решења која доноси Општинска управа ако овом одлуком 
није другачије прописано.    - 340,00

НАПОМEНА:
Ако се доноси једно решење по захтеву више лица- обвезника 

таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју обвезника 
таксе, којима се решење уручује.

Тарифни број 4.

1. За уверења која се издају на основу службене евиденције.
     - 280,00
2. За уверења о чињеницама за које се спроводи поступак 

утврђивања.    - 340,00

Тарифни број 5.

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу.
     - 140,00

Тарифни број 6.

За издавање прописаних образаца (налепница и сл).
     - 420,00

Тарифни број 7.

За спровођења поступка закључења брака ван службених 
просторија.    - 5.100,00

Тарифни број 8.

За издавање преписа из архиве, по сваком листу
     - 140,00

Тарифни број 9.

За увид у архивирана акта по захтеву странке - 680,00

Тарифни број 10.

За издавање потврде о естетском прегледу такси возила
     - 2.050,00

Тарифни број 11.

За издавање потврде о пoложеном испиту из познавања града и 
прописа који регулишу такси превоз путника.  - 3.420,00

Тарифни број 12.

За издавање такси дозволе.  - 2.740,00

Тарифни број 13.

За решење о давању у закуп грађевинског земљишта
     - 2.050,00
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Тарифни број 14.

За учешће у конкурсу за доделу локације за привремено 
постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним 
површинама.    - 680,00

Тарифни број 15.

За решења о исељењу бесправно усељених лица.
     - 680,00

Тарифни број 16.

За решење , дозволу, одобрење, сагласност и други акт који 
доноси односно издаје предузеће, установа или друга организација 
којој је одлуком Скупштине општине поверено вршење јавних 
овлашћења.    - 280,00

Тарифни број 17.

За проверу и утврђивање испуњености услова за разврставање 
собе, односно куће и стана за одмор у одговарајућу категорију, ради 
изнајмљивања.    - 680,00 

Тарифни број 18.

За решење о дужем радном времену угоститељских објеката, 
поводом организовања свадби, матурских прослава и испраћаја у 
војску.     - 2.740,00

Тарифни број 19.

За издавање информације о локацији о намени парцеле и 
могућности парцелације.   - 680,00,

За издавање информација о локацији за изградњу помоћног 
објекта.     - 2.050.00

Тарифни број 20.

За издавање локацијске дозволе плаћа се такса и то:
1. За објекте комуналне, енергетске и друге линијске 

инфраструктуре на основу грађевинске вредности објекта и то:
- до 800.000,00 динара  2%
- до 1.500,000,00 динара  1,5%
- до 5.000,000,00 динара  1,3%
- до 10.000,000,00 динара  0,7%
- до 50.000,000,00 динара  0,3%
- преко 50.000.000,00 динара 0,15%
 а не мање од 3.390,00 динара
2. За остале објекте према бруто развијеној, изграђеној површини 

свих етажа:
- пословни простор   70,00 дин/m2
- стамбени простор   50,00 дин/m2
- пратећи, економски и други објекти 30,00 дин/m2 
 а не мање од 2.820,00 динара
3. За викенд објекте:
- до 30 m2    4. 100,00 дин.
- преко 30 m2    5. 480,00 дин.

Тарифни број 21.

За издавање потврде за пројекат парцелације и препарцелације 
плаћа се такса у износу од 820,00 динара.

За издавање потврде да је урбанистички пројекат израђен у 
складу са планским документом плаћа се такса 4.100,00 динара.

Тарифни број 22.

За издавањеграђевинске дозволе плаћа се такса и то:
1. Правна лица 1 промил од предрачунске вредности објекта, а 

не више од    9.100,00 динара.
2. Физичка лица
 - пословни простор  1.020,00 динара
 - стамбени простор  820,00 динара
 - помоћни објекти  470,00 динара
 - пољопривредни објекти  280,00 динара
 - монтажни објекти  470,00 динара
 - викенд објекти  1.500,00 динара.

Тарифни број 23.

За потврђивање пријема документације о пријави почетка 
извођења радова плаћа се такса и то:

 1. пословних објеката  1.020,00 динара
 2. стамбених објеката  820,00 динара
 3. помоћних објеката  340,00 динара
 4. пољопривредних објеката 200,00 динара
 5. викенд објеката  540,00 динара.

Тарифни број 24.

За издавање потврде о извршеној контроли о усаглашености 
изграђених темеља са главним пројектом плаћа се такса у износу:

1. за правна лица  2.050,00 динара
2. за физичка лица  1.090,00 динара

Тарифни број 25.

За технички преглед стамбених, стамбено-пословних објеката, 
викенд објеката и осталих објеката плаћа се такса и то:

1. за стамбени део објекта  50,00 дин/m2
2. за пословни део објекта  80,00 дин/m2
3. за викенд објекте  80,00 дин/m2
4. за остале објекте  40,00 дин/m2
односно за све објекте не мање од 5.760,00 дин.
За технички преглед објеката комуналне, енергетске 

инфраструктуре и других линијских објеката, такса се плаћа на 
основу грађевинске вредности објекта и то:

до 950.000,00 дин   1,70 %
од 951.000,00 до 5.000.000,00 дин  1,35 %
од 5.001,000,00 до 10.000.000,00 дин  1,10 %
од 10.001.000,00 до 30.000,000,00 дин 0,90 %
од 30.001.000,00 до 50.000.000,00 дин 0,70 %
преко 50.001.000,00   0,55%
односно за све објекте не мање од  22.580,00 дин

Тарифни број 26.

1. За издавање употребне дозволе плаћа се такса у износу од 40 
дин/m2 изграђеног објекта, односно за инфраструктурне и сличне 
објекте 6.750,00 дин.

2. За издавање решења о уклањању објекта плаћа се такса у 
износу:

- за правна лица   2.740,00 динара
- за физичка лица  2.050,00 динара. 

Тарифни број 27.

За утврђивање испуњености услова у погледу заштите животне 
средине, односно утврђивање потребе о изради студије затеченог 
стања ради обављања делатности плаћа се такса:

1.за радње 2.050,00 динара.
2.за индустријске објекте као и објекте комуналне и енергетске 

инфраструктуре 1,5 промила у односу на ревалоризовану 
грађевинску вредност објекта.

Тарифни број 28.
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На захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја 

на животну средину плаћа се такса у износу од 420,00 динара.

Тарифни број 29.

За преглед техничке документације по захтеву за давање 
сагласности на Студију о процени утицаја на животну срединуи 
анализу затеченог стања на животну средину плаћа се такса и то:

1. за објекте до 100 m2   2.740,00 динара
2. за објекте од 100 m2 до 300m2  5.480,00 динара
3. за објекте од 300 m2 до 500 m2  8.150,00 динара
4. за објекте од 500 m2 до 1000 m2  10.900,00 динара
5. за објекте преко 1000 m2  13.670,00 динара

Тарифни број 30.

За издавање решења о давању сагласности на процену 
утицаја,решења о анализа затеченог стања и решења о испуњености 
услова заштите животне средине, плаћа се такса у износу од960,00 
динара.”

Члан 2 .

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општинe Инђија“, а примењиваће се од 01. 
јануара 2014. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
Број: 433-8/2013-I   Председник,
Дана: 27. децембра 2013. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 4. и члана 13. став 1. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11), члана 20.став1.
тачка2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 
36/09 и 88/10) и члана 37. став 1.тачка 6. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 27. децембра 
2013. године, донела је

О Д Л У К У 
О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ И 

ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују 
услови и начин обављања комуналне делатности управљање 
комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне 
намене на територији општине Инђија, права и обавезе вршиоца 
комуналних делатности и корисника услуга, обим и квалитет 
комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем ових 
делатности.

 Члан 2.

Комунална делатност управљања комуналним отпадом је, у 
смислу ове одлуке, сакупљање комуналног отпада из стамбених, 
пословних и других објеката, осим индустријског и опасног отпада, 
његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући 
управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и 
селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење 
и третман.

Комунална делатност одржавање чистоће на површинама јавне 

намене је, у смислу ове одлуке, чишћење и прање асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, 
прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, 
одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне 
намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, 
плажа и тоалета.

Члан 3.

Комуналним отпадом сматра се отпад из домаћинстава 
(кућни отпад), који настаје у индивидуалним кућама, становима, 
заједничким просторијама стамбених и пословних зграда као и 
други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из 
домаћинства а који се по својој величини може одлагати у посуде за 
сакупљање отпада и то у контејнере и типске стандардизоване канте 
(у даљем тексту: посуде за сакупљање отпада) .

Члан 4.

Под површинама јавне намене у смислу ове одлуке, подразумевају 
се асфалтиране, бетонске и поплочане улице, тргови, паркиралишта 
и пасажи, паркови, улични травњаци, отворени простори између и 
око стамбених зграда и установа, дечја игралишта и др.

Члан 5.

Комуналне делатности из члана 1. ове одлуке на територији 
општине, обавља Јавно комунално предузеће „Комуналац“ ј.п. 
Инђија (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).

Члан 6.

Корисници комуналних услуга, у смислу ове одлуке, су 
физичка лица, правна лица и предузетници као власници или 
закупци стамбених, пословно- стамбених и пословних објеката или 
просторија(у даљем тексту: корисници услуга).

II УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

а) Сакупљање комуналног отпада 

 Члан 7.

Комунални отпад се сакупља и одвози организовано на 
територији општине, у складу са планом и годишњим програмом 
рада вршиоца комуналне делатности. 

У случају промене плана сакупљања и одвожења отпада, 
вршилац комуналне делатности је дужан да без одлагања, обавести 
кориснике услуга о насталим променама и отпад одвезе најкасније у 
року од седам дана. 

Члан 8.

Са комуналним отпадом , корисници услуга су дужни поступати 
тако, што ће на месту његовог настајања, вршити сакупљање 
комуналног отпада и његово разврставање по врсти, на начин 
регулисан овом одлуком.

Са комуналним отпадом се поступа на начин којим се обезбеђује 
заштита животне средине од његовог штетног дејства, организованим 
сакупљањем у одговарајуће судове и његовим изношењем ради 
одвожења од стране вршиоца комуналне делатности , рационалним 
коришћењем комуналног отпада који има употребну вредност за 
даљу дораду односно прераду, ефикасним уклањањем и безбедним 
одлагањем односно складиштењем.

Члан 9.

Корисници услуга су дужни да комунални отпад одлажу у 
посуде за одлагање отпада, које се постављају на одговарајућим 
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местима и то:

1. посуде за комунални отпад код стамбених зграда, постављају 
се на места, која су за то предвиђена пројектно-техничком 
документацијом тог објекта, а уколико објекат нема пројектно-
техничку документацију или је има, али није предвиђено место, 
место за постављање посуда за комунални отпад одређује вршилац 
комуналне делатности;

2. домаћинства у породичним стамбеним зградама, посуде за 
одлагање комуналног отпада држе у оквиру своје парцеле, а износе 
их на одговарајуће место испред објекта, у време одвожења отпада, 
од стране вршиоца комуналне делатности;

3. правна лица и предузетници дужни су да посуде за комунални 
отпад поставе на одоговарајућим местима, у оквиру објекта или на 
отовореном, с тим да у време одвожења, посуда за комунални отпад 
мора бити доступна вршиоцу комуналне делатности.

Члан10.

Посуде за одлагање отпада, у смислу ове одлуке су:
1. типске металне или пластичне посуде на точкићима (120 

L, 140 L, 240 L, 770 L и 1100 L ) за комунални отпад и секундарне 
сировине (стакло, папир и сл);

2. типске металне корпе;
3. посебне рециклажне ПВЦ вреће, уколико се не могу 

употребљавати посуде из тачке 1. и 2. или имају повећану количину 
отпада. 

Тип посуда за отпад и њихов број, одређује вршилац комуналне 
делатности у складу са структуром и врстом отпада.

Корисници услуга дужни су посуде из става1. овог члана, 
прибавити од вршиоца комуналне делатности. 

Члан 11.

Посуде из члана 10. став 1. тачка1. ове Одлуке, обезбеђује 
вршилац комуналне делатности у складу са планом и програмом.

Правна лица и предузетници, посуде из става 1. овог члана, 
набављају по цени, коју одређује вршилац комуналне делатности. 

Посуде из става 1. овог члана, у стамбеним зградама обезбеђује 
инвеститор изградње о свом трошку, у складу са пројектно-
техничком документацијом а замену дотрајалих и оштећених 
посуда врши стамбена зграда уз плаћање цене, чију висину одређује 
вршилац комуналне делатности. 

Посуде из става 1. овог члана, за домаћинства у породичним 
стамбеним зградама, обезбеђују се на терет средстава буџета 
општине. 

Замену посуда о свом трошку обавља вршилац комуналне 
делатности, уколико до замене долази због оштећења насталог 
кривицом вршиоца услуге, а уколико до замене долази због 
оштећења насталог кривицом корисника услуге, замена ће се 
извршити на терет корисника услуге.

Члан 12. 

У посуде из члана 10. ове одлуке забрањено је одлагати:
грађевински материјал, камење или земљу;1. 
талог из канализационих цеви и сливника;2. 
отпадке у текућем стању;3. 
отпадни материјал из здравствених и ветеринарских установа;4. 
текуће, лако запаљиве, експлозивне и друге опасне материје; 5. 
жар и врућ пепео;6. 
веће гране;7. 
угинуле животиње и коже;8. 
амбалажу средстава за заштиту биља. 9. 

Забрањено је и:

1. претурање и разбацивање отпада из свих врста посуда и врећа 
за отпад;

2. померање посуда за сакупљање отпада, са за то одређених 
места;

3. паљење комуналног отпада одложеног у посуде за сакупљање 
отпада.

Члан 13. 

У дане одређене за одвожење комуналног отпада, корисници 
услуга су дужни, да посуде за отпад изнесу до места приступачном 
вршиоцу комуналне делатности за одвожење и по пражњењу исте 
уклоне са површине јавне намене.

Корисници услуга су дужни да одржавају чистоћу на местима за 
сакупљање и одвожење отпада, а у зимском периоду да очисте снег 
и лед, како би омогућили несметан приступ до посуде за отпад.

Члан 14.

Корисници услуга који обављају угоститељску делатност или 
трговинску делатност прехраном ,дужни су да остатке хране и други 
биоразградиви отпад, одлажу у посебне затворене посуде за отпад 
или у ПВЦ вреће.

Уколико корисници услуга не поступају на начин из претходног 
става и тиме проузрокују непријатан мирис за околину, надлежни 
инспектор ће наложити уклањање истог.

Члан 15.

Организатори културних, спортских и других приредби, 
политичких скупова и других активности на отвореном, дужни су 
од вршиоца комуналне делатности за време трајања таквих скупова, 
на простору на коме се одржавају, обезбедити довољан број посуда 
за отпад или ПВЦ врећа, а по завршеним активностима дужни су 
очистити простор на коме су исте одржане.

Организатори из става 1. овог члана, дужни су са вршиоцем 
комуналне делатности закључити уговор о одвожењу отпада, и један 
примерак уговора приложити уз захтев за дозволу заузећа површине 
јавне намене, ради организовања тих активности.

Уколико организатори, по завршеним активностима не очисте 
простор, исти ће очистити вришилац комуналне делатности, на 
терет организатора.

Члан 16.

Вршилац комуналне делатности дужан је да:
1. комуналну делатност управљања комуналним отпадом, 

обавља у складу са програмом из члана 7.став1.ове Одлуке;
2. одлаже комунални отпад на уређеном простору одређеном 

планским документом;
3. разврстава отпад ради даљег искоришћавања;
4. при изношењу комуналног отпада не расипа исти и неоштећује 

посуде за сакупљање отпада;
5. након пражњења посуда за сакупљање отпада исте врати на 

своје место и остатак комуналног отпада уклони;
6. посуде намењене домаћинствима за сакупљање комуналног 

отпада, уредно одржава а оштећене и неисправне замењује; 
7. комунални отпад сакупља и одвози посебно уређеним 

комуналним возилом, које омогућава хигијенски утовар и одвоз 
комуналног отпада;.

8. одреди место за посуде за сакупљање отпада за подручја, где 
је возилима отежан или онемогућен прилаз и да са тих локалитета 
уклања комунални отпад; 

9. уклања комунални отпад који није могуће одложити у посуде 
за сакупљање отпада (кабасти и други отпад), у складу са посебним 
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програмом и о томе путем средстава јавног информисања упознаје 
јавност;

10. води евиденцију о попису дивљих депонија.

Члан 17.

Вршилац комуналне делатности је дужан да посуде са 
комуналним отпадом, празни у складу са годишњим програмом 
рада, а најмање једанпут недељно.

Кабасти отпад је отпад који по својој величини није могуће 
одложити у контејнере за комунални отпад (намештај, апарати за 
домаћинство, делови возила и бицикла, опрема за станове као што 
су умиваоници, каде и сличан отпад).

Кабасти отпад, вршилац комуналне делатности , одвози 
према годишњем програму а најмање два пута годишње, у центар 
који обезбеђује и опрема општина, о чему је дужан обавестити 
кориснике.

Корисници услуга по потреби могу, у току године и сами 
одвозити кабасти и други отпад, у центар из става 3. овог члана, 
на начин и под условима утврђеним актом вршиоца комуналне 
делатности.

Други отпад, који није укључен у редовно одвожење (отпадни 
грађевински материјал, камење, јаловина од мањих грађевинских 
радова, очувани недогорели отпад из заједничких котларница, 
фекалије из септичких јама,тврди талог из канализационих и 
одводних система и система за пречишћавање, отпад сличан 
комуналном отпаду из других извора, гране, огранци, покошена 
трава и баштенски отпад, отпаци који настају код ручног или 
машинског чишћења на јавним површинама и сл.), вршилац 
комуналне делатности, одвози по потреби и према утврђеном 
распореду, посебним за то опремљеним возилом , на место које је 
за то одређено, по посебој накнади одређеној од стране вршиоца 
комуналне делатности, а коју плаћа корисник услуге, по чијем се 
позиву врши услуга.

Остављена возила, дужан је уклонити власник а уколико 
власник то не учини, по налогу комуналног инспектора исто ће 
уклонити вршилац комуналне делатности, на терет власника, а 
уколико власник није познат, уклањање ће се извршити на терет 
вршиоца комуналне делатности.

Члан 18.

Корисници услуга који држе домаће животиње, дужни су да 
сами одвозе стајско ђубриво.

У насељеном месту Инђија стајско ђубриво се одвози најмање 
једанпут недељно у периоду од 01. маја до 30. септембра, а најмање 
два пута месечно у периоду од 01. октобра до 30. априла.

У осталим насељеним местима, стајско ђубриво се одвози 
најмање два пута годишње.

б) Сепарација ( одвајање) отпада

Члан 19.

На територији општине, врши се организована сепарација 
комуналног отпада, у складу са планом и програмом.

Сви корисници услуга дужни су се укључити у организовани 
систем сепарације отпада.

Члан 20.

Под сепарацијом подразумева се сакупљање и одвајање 
комуналног отпада по врсти, одлагање у посебне судове, одвожење 
и депоновање, односно продаја истог, ради даље прераде.

Сепарација се врши као примарна и секударна.
Под примарном сепарацијом подразумева се одвајање 

комуналног отпада непосредно на месту његовог настајања.
Под секундарном сепарацијом, подразумева се одвајање 

комуналног отпада на депонијама, односно на другим за то 
предвиђеним местима, издвајањем секундарних сировина.

Члан 21.

Локације за постављање судова за сепарисани отпад, одређивање 
врсте, броја и типа судова, организовање и динамика прикупљања 
сепарисаног отпада, одвоз и његово депоновање, односно продаја, 
ради даље прераде, спровођење едукације корисника услуга и 
друге неопходне радње у процесу сепарације, утврђује вршилац 
комуналне делатности својим планом и годишњим програмом.

Члан 22.

Сепарисани отпад се одлаже у посебне судове предвиђене 
планом и то: контејнери 1,1m2 , контејнери од 5-7 m3, канте 
запремине 120- 140 l, ПВЦ вреће одговарајућих боја.

Тип судова из става1. овог члана, и њихов број, одређује вршилац 
комуналне делатности у складу са врстом и количином сепарисаног 
отпада, а исте набављају корисници, односно инвеститори 
стамбених зграда и исти морају имати идентификационе симболе 
зависно од врсте комуналног отпада.

Места за постављање судова из става 1. овог члана одређују се на 
начин прописан у члану 9. ове одлуке и морају бити јасно обележена 
и грађевинско технички опремљена.

Члан 23.

Под секундарним сировинама у смислу ове одлуке подразумева 
се сепарисани комунални отпад и то: папир, картон и картонска 
амбалажа, пластика, «ПЕТ» амбалажа, метал ,стакло и сл.

Члан 24.

За кориснике услуга који врше сепарацију комуналног отпада, 
утврђују се посебне бенефиције.

Врсту бенефиција, висину и начин примене, одређује вршилац 
комуналне услуге својим актом на који сагласност даје Председник 
општине. 

в) Одржавање депоније комуналниог отпада

Члан 25.

Депонија у смислу ове одлуке јесте техничко-технолошки уређен 
простор на површини или испод површине земње, где се одлаже 
отпад који настаје на површинама јавне намене, у домаћинствима, 
у процесу производње односно рада, у промету или употреби, а 
који нема својство опасног отпада и не може се непосредно или уз 
одговарајућу дораду или прераду употребљавати као секундарна 
сировина.

Члан 26.

Одређивање локације, технички и технолошки услови за 
пројектовање изградњу и рад депоније уређени су Законом и 
Уредбом о одлагању отпада на депоније (Службени гласник РС 
бр.92/10).

Члан 27.

Депонијом управља и исту одржава вршилац комуналне 
делатности, у складу са планом и прогармом рада којим се уређује 
начин одлагања отпада.

Члан 28.

У циљу заштите и одржавања депоније забрањено је:
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- улаз у депонију неовлашћеним лицима,
- одлагање комуналног отпада изван депоније и ван радног 

времена исте.
Депонија се мора оградити, уколико није заклоњена од ауто-пута, 

регионалне или важније фреквентне комуникације, железничке 
пруге или воденог пута, вештачким заклоном чија је висина најмање 
два метра, као и да би се онемогућио приступ неовлашћеним лицима 
и животињама.

Члан 29.

На улазу у депонију мора се поставити табла од трајног 
материјала са неизбрисивим натписима, која садржи податке: назив 
депоније, адреса предузећа које одлаже отпад на депонију, радно 
време, забрањене и дозвољене врсте комуналног отпада и друге 
значајне информације.

Члан 30.
Поред вршиоца комуналне делатности, комунални отпад на 

депонију може да одвози и корисник услуга.
За улазак на депонију, корисници услуга морају прибавити 

одобрење од вршиоца комуналне делатности и платити посебну 
накнаду чију висину одеђује вршилац комуналне делатности.

Корисник услуга је дужан да комунални отпад довезе у радно 
време депоније и да исти одлаже на место које одреди вршилац 
комуналне делатности.

Члан 31.

У случају одлагања отпада ван депоније, комунални инспектор 
ће наложити починиоцу да исти покупи и одложи на депонију.

Уколико починилац не поступи на начин из става 1.овог 
члана, отпад ће уклонити вршилац комуналне делатности на терет 
починиоца. 

Уколико починилац није познат, вршилац комуналне делатности 
је дужан уклонити комунални отпад о свом трошку.

Члан 32.

Депонија престаје да се користи, кад на њеној површини није 
могуће одлагање нових количина отпада или када угрожава животну 
средину, а није могуће извршити санацију.

III ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

Члан 33.

У складу са планом и програмом рада, вршилац комуналне 
делатности је дужан да врши чишћење и прање површина јавне 
намене, осим површина за чије су чишћење у складу са Одлуком о 
комуналном реду, одговорна правна и физичка лица и предузетници 
који користе те површине.

Вршилац комуналне делатности , може на основу уговора, 
преузети чишћење површина јавне намене за које су одговорни 
правна и физичка лица и предузетници

Члан 34.

Вршилац комунале услуге, одржавање чистоће на површинама 
јавне намене утврђује планом и програмом рада који садржи:

1. површине јавне намене одређене за одржавање чистоће 
(чишћење и прање);

2. време и начин одржавања чистоће;
3. број и врсту потребних посуда за сакупљање смећа и корпи за 

отпатке као и динамику њиховог пражњења;
4. техничко-технолошке услове за спровођење плана и 

програма.

 Члан 35.

У складу са планом и програмом, вршилац комуналне 
делатности је дужан да:

1. постави довољан број корпи за отпатке и то на начин који 
омогућава њихово лако пражњење , прање и одржавање;

2. одреди места за постављање корпи за отпатке, њихов изглед и 
врсту материјала, од ког су произведене;

3. обезбеди интервентно уклањање комуналног отпада са 
површина јавне намене;

 4. редовно празни посуде за отпатке постављене на површини 
јавне намене и да чисти односно одржава простор око њих.

IV НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У 
ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 Члан 36.

 Вршилац комуналне делатности дужан је да свој рад и 
пословање, организује тако да реализацијом плана и програма трајно 
и несметано пружа комуналне услуге корисницима на начин уређен 
законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона.

Вршилац комуналне делатности је дужан да на основу писменог 
налога Општинске управе - Одељења за урбанизам , комунално 
стамбене послове, и заштиту животне средине, врши и ванредне 
послове у вези са обављањем комуналне делатности уз обезбеђење 
новчаних средстава за те послове.

Члан 37.

У случају наступања непланираних односно неочекиваних 
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, вршилац 
комуналне делатности дужан је да одмах обавести Општинску 
управу-Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине и да истовремено предузме мере за 
отклањање узрока поремећаја и то:

1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, 
односно разлога због којих је дошло до прекида у пружању 
комуналне услуге, као и да ангажује трћа лица у обезбеђивању 
одржавања чистоће;

2. изврши хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање 
одржавања чистоће, као и заштиту комуналних објеката и уређаја од 
даљих кварова или хаварија;

3. предузме и друге мере које утврди Општинска управа-
Одељење за урбанизам, комунално -стамбене послове и заштиту 
животне средине;

Члан 38.

По пријему обавештења о непланираном прекиду пружања 
комуналних услуга, Општинска управа-Одељење за урбанизам, 
комунално -стамбене послове и заштиту животне средине, дужна 
је да:

1. одреди ред првенства и начин пружања услуге оним 
корисницима код којих би услед прекида у пружању услуге настала 
опасност по живот и рад грађана или рад правних или физичких 
лица или би настала значајна односно ненадокнадива штета;

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката који су 
угрожени, као и друге имовине;

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односно 
поремећај у пружању услуге, као и одговорност за учињену штету.
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V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 Члан 39.

Средства за обављање комуналне делатности управљање 
комуналним отпадом, обезбеђују се из цене комуналне услуге.

Цену комуналне услуге из става 1. овог члана утврђује вршилац 
комуналне делатности на основу елемената за образовање цене 
комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима, 
уз сагласност Председника општине.

 Члан 40.

Корисници услуге управљања комуналним отпадом , плаћају 
утврђену цену за обављену комуналну услугу.

Обавеза плаћања цене комуналне услуге, настаје започињањем 
коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања 
комуналне услуге. 

Члан 41.

Цена за одвожење комуналног отпада утврђује се по 1m2 
стамбеног односно пословног простора.

Цена за одвожење отпада из члана 17.став 5. ове одлуке, утврђује 
се по 1m3 одвеженог отпада. 

Под стамбеним простором у смислу ове одлуке, подразумева се 
укупна корисна површина стана, односно породиче стамбене зграде 
( собе, кухиња, купатило, остава, ходници и сл.).

Под пословним простором подразумева се затворени пословни 
простор и отворени пословни простор који је у функцији обављања 
пословне делатности.

Члан 42.

Цена за пружање комуналне услуге управљања отпадом, 
обрачунава се и наплаћује месечно.

Корисници услуга плаћање могу извршити на благајни вршиоца 
комуналне делатности или њиховом овлашћеном лицу (инкансанту), 
путем поште или банке.

Члан 43.

Категорије корисника, комуналне услуге одвожења комуналног 
отпада који плаћају субвенционирану цену комуналне услуге су:

1. корисници новчане социјалне помоћи који су радно неспособни, 
а према евиденцији Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија;

2. домаћинства која чине особе старије од 65 година, а живе саме 
и чија укупна месечна примања не прелазе износ од 10.000,00 динара 
,по члану домаћинства;

3. предшколска установа, основне и средње школе.
За кориснике комуналне услуге из става1.тачка 1. овог члана, 

субвенција износи 100% цене комуналне услуге.
За кориснике комуналне услуге из става1 .тачка 2. и 3. овог члана, 

субвенција износи 75%, цене комуналне услуге.
 Субвенционирани износ цене за кориснике из става1.тачка 1. и 2. 

овог члана, неће се надокнађивати вршиоцу комуналне делатности, 
а субвенционисани износ цене за кориснике из става 1. тачка 3. овог 
члана, надокнађује се вршиоцу комуналне делатности из средстава 
буџета.

Члан 44.

Комунална услуга одвожења комуналног отпада, може се 
одјавити, под условом да корисник услуга дуже од једног месеци неће 
користити стамбени простор или ако привремено одјави обављање 
делатности.

Одјава вршиоцу комуналне делатности, из става 1. овог члана, 
врши се писменим путем вршиоцу комуналне делатности, који 
ће исту контролисати, у противном корисник услуга има обавезу 
плаћања цене комуналне услуге.

У случају престанка разлога из става 1. овог члана, корисник 
услуга дужан је писмено обавестити вршиоца комуналне 
делатности.

Ако корисник услуга отуђи стамбени или пословни простор, 
или из неког другог разлога престане трајно да га користи, дужан 
је да о томе писмено обавести вршиоца комуналне делатности, 
без одлагања, а у противном има обавезу плаћања цене комуналне 
услуге. 

У случају смрти корисника услуге, лице које је оглашено 
за његовог наследника има обавезу плаћања цене одвожења 
комуналног отпада.

Ако је више лица оглашено за наследнике, за корисника услуге 
и обвезника плаћања одредиће се лице, које је наставило да живи у 
домаћинству из кога се одвози комунални отпад.

У случају да је више наследника наставило да живи у домаћинству 
из кога се одвози комунални отпад или нико од наследника не живи у 
њему, ова лица дужна су, да писаним споразумом једног између себе 
одреде за корисника услуге и да примерак споразума, овереног код 
суда или потписаног пред овлашћеним лицем вршиоца комуналне 
делатности, доставе истом, а у противном, корисника услуге и 
обвезника плаћања одредиће вршилац комуналне делатности.

У случају да се оставински поступак не оконча у року од шест 
месеци ,од дана смрти корисника, за корисника услуге и обвезника 
плаћања одредиће се лице, које је наставило да живи у домаћинству 
из кога се одвози комунални отпад. 

У случају да је више лица наставило да живи у домаћинству 
из кога се одвози комунални отпад, ова лица дужна су да писаним 
споразумом једног између себе одреде за корисника услуге и да 
примерак споразума, овереног код суда или потписаног пред 
овлашћеним лицем вршиоца комуналне делатности, доставе истом, 
а у противном, корисника услуге и обвезника плаћања одредиће 
вршилац комуналне делатности.

Члан 45.
У случају да корисник услуге, изда у закуп стамбени или 

пословни простор, обавезан је да плаћа цену за одвожење комуналног 
отпада.

Обавезу плаћања комуналне услуге може преузети закупац, 
уколико закупац или корисник услуге, доставе вршиоцу комуналне 
делатности, Уговор о закупу и писану изјаву закупца, оверену код 
суда или потписану пред овлашћеним лицем вршиоца комуналне 
делатности, да ће он за време трајања уговора о закупу плаћати цену 
одвожења комуналног отпада.

Члан 46.
Средства за обављање комуналне делатности чишћења и прања 

површина јавне намене, набавку посуда за одлагање сепарисаног 
отпада, металих корпи за отпатке, као и средства за уређење и 
одржавање места за сакупљање и одвожење посуда за отпад са 
површина јавне намене, обезбеђују се из средстава буџета и других 
извора у складу са законом, а према утврђеном програму одржавања 
чистоће на површинама јавне намене и то применом елемената 
за образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о 
комуналним делатностима.

Средства за обезбеђивање посуда за сакупљање отпада за 
потребе домаћинства у породичним стамбеним зградама, обезбеђују 
се из наменских средстава буџета.

Средства за обезбеђивање и опремање центра за сакупљање 
комуналног отпада, који није могуће одложити у канте и контејнере 
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за комунални отпад (кабасти и други отпад), обезбеђују се из 
наменских средстава буџета општине.

VI НАДЗОР

Члан 47.

Надзор над применом ове одлуке , врши Општинска управа- 
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке, 
обавља Општинска управа- Одељење за инспекцијске послове 
путем комуналних инспектора.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће 
се за прекршај вршилац комуналне делатности ако:

1. у случају промене плана сакупљања и одвожења отпада, 
одмах не обавести кориснике услуга о насталим променама и отпад 
не одвезе најкасније у року од седам дана (члан7.став2),

2. не поступа у складу са чланом 16.ове Одлуке,
3. посуде са комуналним отпадом, не празни у складу са 

годишњим програмом рада, а најмање једанпут недељно.(члан17.
став 1.),

4. кабасти отпад, не одвози према годишњем програму а најмање 
два пута годишње и не обавестити кориснике о томе (члан17.
став3.),

5. не поступа у складу са чланом 28.став2. ове Одлуке,
6. не поступи у складу са чланом 29.ове Одлуке,
7. не поступи у складу са чланом 33.став 1.ове Одлуке;
8. не поступи у складу са чланом 35.ове Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице 

вршиоца комуналне делатности, новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара.

Члан 49.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће 
се за прекршај правно лице ако:

1. поступа супротно одредби члана 8.став1.овеОдлуке,
2. комунални отпад одлаже супротно одредбама члана 9.ове 

Одлуке,
3. не поступи у скаду са чланом 10.став3.ове Одлуке,
4. поступа супротно забранама из члана 12.ове Одлуке,
5. не поступа у складу са чланом 13. ове Одлуке,
6. не поступа у складу са чланом 14. ове Одлуке,
7. не поступа у складу са чланом 15.став 1. ове Одлуке,
8. не поступа у складу са чланом 18. ове Одлуке,
9. ако поступа супротно забрани из члана 28.став 1. ове Одлуке,
10. ако не поступи у складу са чланом 30.став 3. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у 

правном лицу, новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, 

новчаном казном од 10.000,00 до250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице, 

новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука 

о одржавању чистоће и депонија на територији општине Инђија 
(„Службени лист општине Срема“, број 28/06)

Члан 51.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
Број: 352-337/2013-I   Председник,
Дана: 27. децембра 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 29. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 
и 55/13), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење 
акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних 
школа („Службени гласник РС“, број 80/10) и члана 37. став 1. 
тачка 6. Статута општине Инђијa- пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/13), Скупштина општине Инђија на 
седници одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.

У Одлуци о мрежи предшколских установа на територији 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број 6/2011 и 
„Службени лист општине Инђија“, број 12/2012), у члану 5. став 1. 
додаје се тачка 10. која гласи:

„10. У Сланкаменачким Виноградима:
а) у простору прилагођеном за обављање делатности 

Предшколске установе у Сланкаменачким Виноградима, у 
улици Јанка Чмелика број 8: програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до поласка у школу, укључујући и 
припремни предшколски програм (полудневни).“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
‘’Службеном листу општине Инђија’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 60-8/2013-I    П р е д с е д н и к,
Дана: 27. децембра 2013. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци 
породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05 
и 107/09) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђијa- 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 27. децембра 
2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ПРВОРОЂЕНИМ ДЕТЕТОМ

Члан 1.

У Одлуци о пружању финансијске помоћи породици са 
прворођеним дететом („Службени лист општина Срема“, број 
5/2003 и 57/2006), члан 2. мења се и гласи:

„Финансијска помоћ из члана 1. ове Одлуке, додељује се 
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породици једнократно у износу од 50% од просечне месечне нето 
зараде у Општини Инђија, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ‘’Службеном 
листу општине Инђија’’, а примењиваће се од 01. јануара 2014. 
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 553-1132/2013-I    П р е д с е д н и к,
Дана: 27. децембра 2013. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС“, број 129/07), члана 44, 45, 46, 47. и 111. 
Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11) и 
члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђијa- пречишћен текст 
(“Службени лист општине Инђија”, 9/13), Скупштина општине 
Инђија на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела 
је

ОДЛУКУ 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.

У Одлуци о правима у социјалној заштити општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 1/12, 5/13 и 14/13), у члану 
5.став 2. додаје се тачка 8. која гласи:

„8. Право на једнократну новчану помоћ незапосленoj трудници 
на територији општине Инђија (у даљем тексту: једнократна новчана 
помоћ незапосленој трудници).“

Члан 2.

У члану 6. став 2. додаје се тачка 6. која гласи:
„6. Дневне услуге у заједници – Услуге телеасистенције.“

Члан 3.

После члана 21в. додаје се нови пододељак 8. и чланови 21г, 21д 
и 21ђ који гласе:

„8. Право на једнократну новчану помоћ незапосленој 
трудници. 

Члан 21 г.

Право на једнократну новчану помоћ незапослена трудница 
остварује под следећим условима:

1.да има пребивалиште на територији општине Инђија, најмање 
шест месеци у тренутку подношења захтева,

2. да је пријављена као незапослено лице на евиденцији 
Националне службе за запошљавање,

3. да је најмање у двадесет осмој недељи трудноће.

Члан 21д.

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ, 
незапослена трудница подноси Центру за социјални рад, уз који 
прилаже следећу документацију:

1. фотокопију личне карте,
2. уверење Националне службе за запошљавање да се именована 

налази на евиденцији незапослених лица,
3. потврду надлежне здравствене установе о утврђеном термину 

за порођај.

Члан 21ђ.

Износ једнократне новчане помоћи незапосленој трудници, 
исплаћује се у висини просечне месечне нето зараде по запосленом 
у Општини Инђија, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике, у року од 30 
дана, од дана правоснажности решења.

Вођење поступка и утврђивање права на једнократну новчану 
помоћ незапосленој трудници, врши Центар за социјални рад.“

Члан 4.

После члана 41а. додаје се нови пододељак 6. и члан 41б, који 
гласе:

„6. Услуге подршке за самосталан живот – Услуга 
телеасистенције.

Члан 41б.

Услуга телеасистенције пружа се као одговарајућа индивидуална 
практична подршка путем фиксне или мобилне телефонске 
линије, особама старије животне доби (особе старије од 65.година), 
инвалидним и тешко оболелим особама , које живе саме.

Услуга телеасистенције подразумева пружање подршке 
за самосталан живот, уградњом апарата у дому корисника, у 
комплету са наруквицом или орглицом, који садржи аларм, путем 
којег корисник ступа у контакт са оператером пружаоца наведене 
услуге.“ 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 55-56/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана: 27. децембра 2013. године  Александар Ковачевић,с.р.
Инђија
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник 
РС“, број 24/11 и 99/11) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине 
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, 
број 9/2013), Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 
дана 27. децембра 2013. године, донела је

 О Д Л У К У 
о финансирању или суфинансирању потреба и интереса 

грађана у области спорта из буџета Општине Инђија

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

Овом Одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, 
начин и поступак доделе средстава из буџета Општине Инђија, 
за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 
Општини Инђија (у даљем тексту: Општина).

Члан 2.

 Потребе и интереси грађана у области спорта за чије остваривање 
се обезбеђују средства у буџету Општине су:

1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, 
односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и 
особа са инвалидитетом;

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката 
на територији Општине, а посебно јавних спортских терена у 
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стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских 
објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за 
Општину;

4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење 
квалитета стручног рада са њима;

5) учешће спортских организација са територије Општине у 
европским клупским такмичењима;

6) предшколски и школски спорт (рад школских спортских 
секција и друштава, градска и међуопштинска школска спортска 
такмичења и др.);

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач 
Општина;

8) активности спортских организација, спортских друштава, 
удружења, гранских и територијалних спортских савеза на 
територији Општине од посебног значаја за Општину, у зависности 
од тога да ли је спортска грана од значаја за Општину, која је категорија 
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује 
стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује 
и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом;

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање 
адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно 
младих, укључујући и антидопинг образовање;

10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних 
спортиста, посебно перспективних спортиста;

11) спречавање негативних појава у спорту;
12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста 

и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за 
одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција 
релевантних информација за адекватно задовољавање потреба 
грађана у области спорта на територији Општине, истраживачко-
развојни пројекти и издавање спортских публикација;

14) унапређивање стручног рада учесника у систему 
спорта са територије Општине и подстицање запошљавања 
висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 
спортиста;

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и 
спортских објеката у јавној својини Општине, кроз одобравање 
њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за 
тренирање учесницима у систему спорта;

16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и 
допринос развоју спорта.

Подносилац програма којим се обезбеђује  остваривање потреба 
и интереса грађана из става 1. овог члана, не може за финансирање 
истих активности да конкурише и за средства од другог нивоа власти 
у Републици Србији.

 Члан 3.

 Висина средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из члана 2. ове Одлуке, утврђује 
се сваке године Одлуком о буџету Општине, и морају се наменски 
користити.

 II  ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМА

Члан 4.

 Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 2. ове 
Одлуке, остварују се кроз финансирање или суфинансирање 
програма, и то:

1) на годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи програм), за 

тач.1, 3, 4, 6, 8, 12, 13 и 14;
2) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм), за тач. 

2, 5, 7, 9, 11, 15 и 16.
Програме из става 1. овог члана носиоци програма достављају 

Општинској управи - Одељењу за друштвене делатности (у даљем 
тексту: Одељење) према програмским календарима утврђеним 
овом Одлуком.

Предлог годишњег програма Савеза спортова општине Инђија, 
као и годишњег програма чланова Савеза спортова општине Инђија 
за остваривање потреба и интереса грађана из члана 2. став 1. тачка 
1, 3, 4, 8, 12, 13 и 14 ове Одлуке подноси Савез спортова општине 
Инђија.

Предлог годишњег програма  из члана 2. став 1. тачка 6. ове 
Одлуке, подноси Савез за школски спорт.

Предлог програма за остваривање потреба и интереса грађана 
из члана 2. став 1. тачка 2, 5, 7, 9, 11, 15 и 16, ове Одлуке, подносе 
носиоци наведених програма.

Члан 5.

Ради разматрања и стручне оцене поднетих годишњих и 
посебних програма у области спорта, Општинско веће општине 
Инђија, образује Комисију за доделу средстава у области спорта (у 
даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника, заменика председника и три члана, 
који  се именују  из реда истакнутих спортиста, активиста и други 
стручњака у области спорта,на мандатни период од четири године.

Задатак Комисије је да:        
1. разматра предлоге годишњих програма и предлаже 

Општинском већу обједињени предлог годишњих програма за 
наредну буџетску годину,

2. спроводи поступак по јавном позиву, разматра пријаве поднете 
на расписани јавни позив, даје стручну оцену поднетих пријава и 
доставља  Одељењу предлог за одобрење посебних програма.

Административно-техничке послове за Комисију обавља 
Одељење.

Члан 6.

 Годишњи програм извршава се према Програмском календару, 
који садржи следеће рокове:

- 1. јун – носиоци програма достављају своје предлоге годишњих 
програма Одељењу, које након прикупљања исте доставља Комисији 
ради разматрања;

- 1. јул – Комисија разматра предлоге годишњих програма 
и утврђује обједињени предлог годишњих програма за наредну 
буџетску годину, који доставља Одељењу;

- 20. децембар – Одељење усклађује предлоге годишњих 
програма са средствима утврђеним у буџету Општине за наредну 
годину и доставља их Општинском већу; 

- 25. децембар – Општинско веће, на предлог Одељења, одобрава 
годишње програме за наредну годину, усклађене са средствима 
утврђеним у буџету Општине за наредну годину;

- 30. децембар – Одељење обавештава носиоце програма о 
висини одобрених средстава по програмима и пројектима.

 Члан 7.

Посебни програми изврашавају се према Програмском 
календару за посебне програме, који садржи следеће рокове:

- 15. јануар – Општинско веће утврђује оквирне износе за 
финансирање посебних програма по ближим наменама;

- 20. јануар – Председник општине Инђија (у даљем тексту: 
Председник), расписује јавни позив са роком достављања пријава 
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до 30 дана;

- 10.  март – Комисија даје стручну оцену поднетих пријава и 
доставља Одељењу предлог за одобрење посебних програма;

- 20. март – Одељење усклађује предлоге посебних програма 
којима се остварује општи интерес у области спорта и доставља их 
Општинском већу;

- 10. април – Општинско веће одобрава посебне програме;
- 15. април –Одељење обавештава носиоце програма о 

одобреним посебним програмима.

Члан 8.

Јавни позив за финансирање или суфинансирање посебних 
програма расписује се за сваку буџетску годину.

Јавни позив расписује Председник општине према програмском 
календару.

Поступак по јавном позиву спроводи Комисија.

Члан 9.

Текст јавног позива обавезно садржи:
1. намену средстава за који се расписује јавни позив;
2. одређивање субјеката у спорту који су овлашћени за 

подношење пријаве на јавни позив;
3. прилоге који се обавезно прилажу уз пријаву;
4. рок за подношење пријаве;
5. адресу на коју се пријаве упућују односно предају;
6. напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће 

узети у разматрање.
Јавни позив се објављује у „Службеном листу општине Инђија“ 

и на званичној интернет страници Општине (вебсајт Општине).
По објављивању јавног позива, Одељење обавештава средства 

јавног информисања о расписаном јавном позиву.

Члан 10.

Право подношења пријаве на јавни позив имају следећи субјекти 
у области спорта:

1. спортска удружења,
2. спортска друштва,
3. Савез спортова Општине,
4. стручна и друга удружења и савези у области спорта,
5. установе и привредна друштва у области спорта и
6. спортске задужбине и фондације.

 Члан 11.

Пријава на Јавни позив подноси се Комисији на обрасцу 
„Пријава на Јавни позив за финансирање или суфинансирање 
посебног програма у области спорта“ (Образац број 1.), који је у 
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део,и биће доступан на 
званичној интернет страници Општине (веб-сајт Општине).

За сваки програм којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је обавезно да приложи:
1. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован;
2. доказе о испуњености услова из члана 12. став 4. ове Одлуке;
3. преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, 

опис делатности, досадашњи пројекти и сл.), сачињен од стране 
подносиоца пријаве;

4. детаљан опис програма којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта за чије се финансирање или 
суфинансирање подноси пријава.

Детаљан опис програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана из става 3. тачка 4. овог члана садржи следеће 

елементе: учеснике програма, значај, место и време реализације 
програма (прилаже се опис највише на четири странице).

Саставни део пријаве је изјава одговорно лица подносиоца 
пријаве, дата  под кривичном и материјалном одговорношћу:

1. да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
2.да ће додељена средства бити наменски утрошена;
3.да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији 

програма на прописаном обрасцу са финансијском документацијом 
и другим доказима о наменском коришћењу средстава;

4. да ће вратити средства уколико наступи било који од случајева 
утврђених у члану 22. став 1. ове Одлуке;

5. да ће током реализације програма у публикацијама и другим 
медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина.

Пријаве се подносе на Писарници Општинске управе Општине 
или поштом, а обавезно и у електронском облику на е-маил адресу 
назначену у јавном позиву.

Члан 12.

Одобравање годишњих и посебних програма из члана 4. ове 
Одлуке врши се у складу са овом Одлуком.

Предлози програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта, одобравају се у зависности од тога да ли је 
за реализацију програма потребно обезбедити финансијска средства 
у целини или у одређеном делу из буџета Општине.

Носилац програма мора да буде регистрован у складу са 
Законом, да искључиво или претежно послује на недобитној основи, 
да има седиште у Општини, да је директно одговоран за припрему 
и извођење програма, да је претходно обављао делатност најмање 
годину дана и да је са успехом реализовао одобрени програм, 
уколико је био носилац програма ранијих година.

Носилац програма не може да: буде у поступку ликвидације, 
стечаја и под привременом забраном обављања делатности; има 
блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према 
организацијама социјалног осигурања; буде у последње две године 
правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ 
у вези са

његовом делатношћу.
Финансирање активности из програма може да обухвати само 

део зарада запослених, материјалних трошкова и административних 
трошкова, а највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета 
Општине за тај програм.

Програми којима се задовољавају потребе грађана из члана 2. 
став 1. тачка 1, 2 и 6. ове Одлуке, имају приоритет при избору.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности 
од временског периода за реализацију програма.

Члан 13.

Ближи критеријуми и начин одобравања програма и доделе 
средстава, утврђују се посебним актом које доноси Општинско веће 
на предлог Одељења, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.

Члан 14.

Комисија разматра пријаве поднете на расписани јавни позив и 
даје стручну оцену поднетих пријава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у 
разматрање.

Предлог за одобрење посебних програма Комисија доставља 
Одељењу.

Одељење усклађује предлоге посебних програма и доставља их 
Општинском већу.



Број 16, страна број Службени лист општине Инђија петак, 27. децембар  2013.400
Општинско веће  решењем одобрава посебне програме.
Решење  Општинског већа је коначно.
Против Решења Општинског већа може се водити управни 

спор.
Решење се објављује  и на званичној интернет страници 

Општине (веб-сајт Општине).

Члан 15.

Носиоци програма, у смислу ове Одлуке, који поднесу годишњи 
програм у којем су обухваћене и активности за које се, сагласно овој 
Одлуци, подноси посебан програм, не могу за исте активности да 
конкуришу и у посебном програму.

Члан 16.

Општинско веће може изузетно одобрити одређени програм 
којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта 
и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног 
позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја 
за остваривање општег интереса у спорту, а подноси га Савез 
спортова општине Инђија, или када је у питању програм који није 
из објективних разлога могао бити поднет у складу са Програмским 
календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити 
успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.

Члан 17.

Са подносиоцем одобреног програма, Председник закључује 
уговор о реализовању програма, којим се обавезно уређује:

1. назив и седиште носиоца програма;
2. врста и садржина програма;
3. време реализације програма, односно обављања активности;
4. циљеви и очекивани резултати;
5. висина додељених средстава;
6. временски план употребе средстава;
7. надзор над  реализацијом програма;
8. обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о 

реализацији програма;
9. обавеза наменског коришћења средстава као и медијског 

представљања програма са  обавезом  истицања да је реализацију 
програма  финансијски подржала Општина.

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву 
за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, 
сматраће се да је одустао од предлога програма.

Подносилац одобреног програма коме су пренета средства 
дужан је да наменски користи средства добијена из буџета Општине, 
а набавку добара, услуга или радова у оквиру тих средстава мора 
вршити у складу са прописима којим се уређују јавне набавке.

Члан 18.

Подносиоци одобрених програма обавезни су да Одељењу, на 
његов захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализовању 
програма, а најмање једном годишње, доставе извештај са потребном 
документацијом о остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета Општине, на обрасцу „Извештај о 
реализацији посебног програма“ (Образац број 2.), који је у прилогу 
ове Одлуке и чини њен саставни део.

Подносиоци одобреног програма, у завршном извештају о 
реализацији програма врше и процену постигнутих резултата са 
становишта постављених циљева.

Председник, на предлог Одељења може обуставити даље 
финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор 
о реализовању програма, ако подносилац одобреног програма не 

достави извештај у року предвиђеном уговором.
Подносиоцу одобреног програма не могу бити одобрена 

средства за реализацију новог програма пре него што поднесе 
извештај у складу са ставом 1. и 2. овог члана.

Подносиоци одобреног програма најмање једном годишње 
чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и 
начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају 
Одељењу.

Члан 19.

Надзор над реализацијом програма врши Одељење, а надзор 
над наменским коришћењем одобрених средстава, врши Одељење 
за привреду и финансије Општинске управе општине Инђија.

Извештаји о извршеном надзору из става 1. овог члана, 
достављају се Општинском већу најмање једном годишње.

Члан 20.

Извештај о поднетим предлозима програма са траженим 
износом средстава, извештај о одобреним програмима са износом 
одобрених средстава, као и годишњи извештај о реализовању свих 
одобрених програма, Одељење је дужно објавити на званичној 
интернет страници Општине ( вебсајт Општине).

Члан 21.

Подносилац програма је дужан вратити заједно са затезном 
каматом, средства добијена из буџета Општине за реализовање 
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта из члана 2. ове Одлуке, уколико:

1. нетачно или непотпуно обавести Одељење о битним 
околностима везаним за одобрење и реализовање програма;

2. својим пропустом не изврши програм у целини или га изврши 
у небитном делу;

3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, 
или се не придржава прописаних или уговорених мера које су 
утврђене ради осигурања реализације програма;

4. не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и 
доказе, иако га је Одељење претходно упозорило на неправилности 
и последице;

5. престане да испуњава услове који су на основу ове одлуке 
потребни за добијање средстава;

6. спречи или онемогући спровођење прописаних, односно 
уговорених контролних мера.

Повраћај средстава из става 1. овог члана, подносилац програма 
је дужан извршити на захтев Председника, а по предлогу Одељења.

Подносилац програма из става 1. овог члана не може добијати 
средства из буџета Општине за реализацију својих програма, две 
године од дана када је утврђено постојање околности из става 1. овог 
члана.

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Изузетно од члана 6. ове Одлуке, програмски календар за 2014. 
годину садржи следеће рокове:

- 10. јануар – носиоци програма достављају своје предлоге 
годишњих програма Одељењу;

- 13. јануар – Комисија разматра предлоге годишњих програма и 
предлаже обједињени предлог годишњих програма;

- 17. јануар –Одељење, на предлог Комисије, утврђује обједињени 
предлог годишњих програма;

- 20. јануар – Председник ревидира предлоге годишњих програма 
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и усклађује их са средствима утврђеним у буџету Општине;

- 22. јануар –Одељење обавештава носиоце програма о висини 
одобрених средстава по програмима.

Финансирање или суфинансирање активности носиоца 
програма до одобравања средстава за годишњи програм вршиће се 
аконтативно, и то месечно до висине средстава утврђених у буџету 
општине за 2014. годину.

Члан 23.

Изузетно  од члана 12. став 3. ове Одлуке, у 2014 години, Савез 
за школски спорт може поднети годишњи програм, а да притом 
не испуњава услов  предходног обављања делатности од најмање 
годину дана.

Члан 24.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у «Службеном листу општине Инђија».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-764/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана: 27. децембра 2013. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

 ПРИЛОГ 1.

Образац број 1.
 

КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА
 

Инђија
Цара Душана број 1

ПРИЈАВА
на Јавни позив за финансирање или суфинансирање
посебног програма у области спорта

 И  ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
1. Подаци о подносиоцу пријаве
Назив подносиоца пријаве
 
Седиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број)
 
Број телефона и телефакса
 
Е-маил адреса
 
Интернет адреса
 

Број жиро-рачуна подносиоца пријаве

 

Матични број ПИБ
Одговорно лице/особа овлашћена за заступање и његова функција
(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил)

 

Програми реализовани у претходној години
 
 
2. Подаци о посебном програму
Назив посебног програма

 

Руководилац посебног програма (име и презиме, 
адреса) Контакт (телефон/фаx и е- маил)

 

Сажет опис посебног програма (детаљан опис програма доставља се у прилогу)

 

Место одржавања/реализације посебног програма
 

Време реализације посебног програма

Циљна група која обухвата посебни програм ( заокружити)

1)      ученици основне школе
2)      ученици средње школе
3)      од 19 до 26 година
4)      остали учесници у спортским активностима

Да ли ће подносилац пријаве посебног програма поднети захтев за финасирање или суфинансирање 
наведеног програма другим нивоима власти?

II   ПРИЛОЗИ

(заокружити односно уписати)
Доказ о подносиоцу пријаве
a. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован 

(Решење надлежног органа о регистрацији),
б. Статут,
в. да се против подносиоца пријаве не води поступак 

ликвидације, стечаја и да није под привременом забраном обављања 
делатности,

г. да је подносилац пријаве измирио пореске и друге обавезе 
према организацији социјалног осигурања.

д. да подносилац пријаве у последње две године правоснажном 
одлуком надлежног органа није кажњен за прекршај или привредни 
преступ у вези са његовом делатношћу

Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, 
опис делатности, досадашњи програми и сл.) сачињен од стране 
подносиоца пријаве

Опис посебног програма у области спорта за чије финансирање 
или суфинансирање се подноси пријава

4)   Други докази:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

III ИЗЈАВА

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина 
финансира или суфинансира пријављени програм у области спорта

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и 
материјалном одговорношћу, изјављујем

да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
да сам директно одговоран за припрему и извођење програма;
 -    да ћу набавку добара, услуга или радова у оквиру одобрених 

средстава вршити у складу са прописима којим се уређују јавне 
набавке;

да ће додељена средства бити наменски утрошена;
да ће у законском року бити достављен извештај о 

реализацији програма на прописаном обрасцу са финансијском 
документацијом;

да ће се одобрена средства вратити уколико наступи било који 
од случајева утврђених у члану 21. став 1. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта 
из буџета Општине;

да ће током реализације програма у публикацијама и другим 
медијима бити назначено да је реализацију подржалаОпштина.

Место и датум:  М. П. Потпис овлашћеног лица
    __________________
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ПРИЛОГ 2.

Образац број 2.

ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Инђија
Цара Душана број 1

И З В Е Ш Т А Ј 
о реализацији посебногпрограма

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. Подаци о кориснику средстава
Назив корисника средстава

Седиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број)

Број телефона

Е-mailкорисника средстава

Интернет адреса

Број жиро-рачуна,назив банке

Матични број ПИБ
Одговорно лице/особа овлашћена за заступањеи његова функција
(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е -mail)

2. Подаци о реализованом посебномпрограму
Број и датум Решења Општинског већа општине Инђија, којим су додељена средства за финансирање односно 
суфинансирање посебног програма

Број и датум Уговора о реализацији посебног програма

Назив посебног програма

Руководилац посебног програма (име и презиме, адреса) Контакт(телефон/фаx и е-маил)

Сажет опис реализације посебног програма(детаљан опис програма се прилаже)

3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава

Износ средстава одобрен из буџета Општине

Остали учесници у суфинансирању (навести 
назив осталих учесника и одобрени износ)

Структура трошковапосебног програма
(трошкове навести таксативно)

Број и датум рачуна (налога, уговора и сл.) 
и назив издаваоца Износ рачуна

Број и датум извода на коме 
се види промена стања по 
приложеном рачуну (налогу и сл.)

Укупно:

II   ПРИЛОЗИ

(заокружити односно уписати)
1) Опис реализације посебног програма у области спорта за 

чије финансирање односно суфинансирање су додељена средства.
2) Презентовани материјал о реализованом пројекту (ЦД, ДВД 

записи, плакати, публикације и друго), и то:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, 

налога, уговора и др.), и то:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................

Место и датум:  М. П. Потпис овлашћеног лица
    __________________
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На основу члана 37.став1.тачка 6. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),  
   Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 27. 
децембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ

I

Ставља се ван снаге Одлуке о увођењу посебног доприноса за 
финансирање физичке културе („Службени лист општина Срема“ 
број 8/95),коју је донела Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 02.јуна 1995.године.

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Инђија“ а примењиваће се од 01. 
јануара 2014.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-765/2013-I    Председник,
Дана: 27. децембра 2013.године   Александар Ковачевић,с.р. 
Инђија 

459

На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима 
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 119/12) и члана 37. став 
1. тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен текст (“Службени 
лист општине Инђија”, број 9/13), Скупштина општине Инђија, на 
седници, одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ 
о спровођењу јавног конкурса за именовања директора Јавног 

предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање 
депонија „ИНГРИН“ Инђија

Члан 1.

За именовање директора Јавног предузећа за сакупљање и 
одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија, са 
седиштем у Инђији, улица Цара Душана, број 1, чији је оснивач 
општина Инђија, спровешће се јавни конкурс.

Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове Одлуке, 
објављује се у ‘’Службеном гласнику Републике Србије’’ и дневним 
новинама „Данас’’, у року од 5 дана, од дана доношења ове Одлуке.

Оглас о јавном конкурсу, након објављивања у ‘’Службеном 
гласнику Републике Србије’’, објавиће се и на званичној интернет 
презентацији општине Инђија, уз навођење дана када је оглас 
објављен у ‘’Службеном гласнику Републике Србије ‘’.

Члан 3.

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа ( у 
даљем тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Инђија, 
именована решењем Скупштине општине број: 02-193/2013-III, од 
26.јуна 2013.године (у даљем тексту: Комисија).

Члан 4.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 ( петнаест) 
дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије’’. 

Члан 5.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и 
доказима о испуњености услова подносе се Комисији, препорученом 
пошиљком путем поште или лично преко писарнице Општинске 
управе, у затвореној коверти на адресу:

Скупштина општине Инђија, Комисији за именовања директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина Инђија , са назнаком: 
Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ

улица Цара Душана 1
22320 Инђија
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази, неће бити предмет разматрања, већ ће бити 
одбачене посебним актом Комисије, против којег није допуштена 
посебна жалба.

Члан 6.
Стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата, Комисија 

ће утврдити провером и оценом:
- познавања система локалне самоуправе, 
- познавања система функционисања јавних предузећа у 

складу са Законом о јавним предузећима , Законом о комуналним 
делатностима и законима који регулишу начин обављања делатности 
од општег интереса за које је основано јавно предузеће. 

- достављених предлога програма рада кандидата за мандатни 
период, који обавезно треба да садржи пројекцију годишњег 
програма пословања са елементима садржаним у Закону о 
јавним предузећима, израђен на основу параметара из Годишњег 
финансијског извештаја за 2012. годину, предузећа за које се лице 
кандидује за директора и предлог мера за унапређење и повећање 
ефикасности функционисања предузећа, са термин планом за 
период од 4 године. 

Члан 7.

Обавезује се директор јавног предузећа за које се расписује 
конкурс, да најкасније у року од 3 (три ) дана од дана доношења 
ове Одлуке, Комисији достави Годишњи финансијски извештај 
предузећа за 2012. годину (у писаном и електронском облику).

Комисија из става 1. овог члана ће достављен годишњи 
финансијски извештај објавити на званичној интернет презентацији 
општине Инђија.

Члан 8.

Провера из члана 6. ове Одлуке, вршиће се путем :
- усмене провере, 
- писмене провере ( тестирање) и 
- оцене достављених предлога програма јавног предузећа. 
Поступак провера и оцењивања ће се спроводити у складу са 

овом одлуком. 
Обавештење о датуму, времену и месту обављања провере, 

Комисија ће најкасније 5 (пет) дана, пре дана одређеног за вршење 
провере, објавити на званичној интернет презентацији општине 
Инђија. 

Члан 9.

Усмена провера стручне оспособљености кандидата врши се 
разговором Комисије са кандидатом.

За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће 
бити постављена кандидатима. Свим кандидатима се поставља по 5 
истих питања и по истом редоследу.

Комисија може у току разговора да постави додатна питања ако 
су неопходна додатна објашњења. 
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Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 

до 5. бодује сваког кандидата понаособ.
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који 

је добио сваки кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви 
бодови чланова Комисије, које је освојио један кандидат, а затим се 
утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова 
Комисије.

Члан 10.

Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата врши се решавањем теста, који припрема Комисија.

Тест из става 1. овог члана, сачињава се тако што се формулишу 
питања на која се бира један или више понуђених одговора.

Питања која су саставни део теста из става 1. овог члана, односе 
се на познавање: система локалне самоуправе и система јавних и 
јавно комуналних предузећа.

Резултат теста се бројчано исказује, тако што кандидат за сваки 
тачан одговор на тесту добија по један бод, а на крају се сви бодови 
теста сабирају што представља укупан број бодова који је кандидат 
освојио на тесту.

Члан 11.

Оцена предлога програма врши се бодовањем приложених 
писмених предлога и то:

- предлога програма рада кандидата, везаног за пословање 
предузећа, 

- предлога везаних за унапређење рада и функционисања 
предузећа,

- предлога везаних за квалитетније, ефикасније и економичније 
обављање делатности од општег интереса предузећа,као и других 
писаних предлога које је кандидат доставио у документацији. 

Приликом оцене, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 
бодује сваког кандидата понаособ, с тим што је мерило за бодовање 
квалитет а не квантитет достављене документације.

Након оцене утврђује се укупан број бодова који је добио сваки 
кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова 
Комисије, које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна 
оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова комисије.

Члан 12.

Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу 
укупног броја бодова који је освојио сваки кандидат, саставља ранг 
листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.

Ранг листу из става 1. овог члана, Комисија ће објавити на 
званичној интернет презентацији општине Инђија.

Члан 13.

На основу ранг листе из члана 12. ове Одлуке, Комисија саставља 
Листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата, 
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима.

Члан 14.

Комисија Листу за именовање из члана 13. ове Одлуке, објављује 
на званичној интернет презентацији општине Инђија.

Члан 15.

Комисија, Листу за именовање из члана 13. ове Одлуке, заједно 
са Записником о изборном поступку, доставља Општинској управи, 
ради припреме предлога акта о именовању директора, у року од 30 
(тридесет) дана, од истека рока за подношење пријава на конкурс.

Општинска управа, на основу Листе за именовање и Записника о 

изборном поступку, припрема предлог актa о именовању директора 
и са Листом за именовање доставља Скупштини општине на 
одлучивање.

Члан 16.

Скупштина општине, након разматрања достављене Листе за 
именовање и предлога акта из члана 15. став 2. ове Одлуке, доноси 
решење о именовању предложеног кандидата или неког другог 
кандидата са Листе.

Решење о именовању директора коначно је.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано 

и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и 
„Службеном листу општине Инђија“.

Решење о именовању са образложењем, објављује се на 
званичној интернет презентацији општине Инђија.

Члан 17.

По примерак решења о именовању директора јавног предузећа 
са образложењем, доставља се и свим кандидатима који су 
учествовали у поступку јавног конкурса.

Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов 
захтев, Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема 
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под 
надзором Комисије.

Члан 18.

Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу општине Инђија“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-350/2013-I   Председник,
Дана: 27. децембра 2013. године  Александар Ковачевић,с.р.
Инђија 

460

На основу члана 37.став 1. тачка 9.Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013),   
       Скупштина општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И 
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА 

„ИНГРИН“ ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на  Одлуку о измени Статута Јавног предузећа 
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ 
Инђија, коју је донео Надзорни  одбор овог  Предузећа на седници 
одржаној 04.децембра  2013. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02- 349/2013-I     Председник,
Дана, 27. децембра 2013. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

461

На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 
2013. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на  Одлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа  „Комуналац“  ј.п. Инђија, коју је донео 
Надзорни  одбор овог  Предузећа на седници одржаној  28. новембра  
2013. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02- 351/2013-I    Председник,
Дана, 27. децембра 2013. године
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

462

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина општине 
Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА ЗА 2014.

ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност на  Годишњи програм пословања  Јавног 
комуналног  предузећа „Комуналац“ Инђија за 2014.годину броj:2862, 
који је донео  Надзорни одбор овог Предузећа на  седници одржаној 
28.новембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-353/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

463

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина општине 
Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ 
ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ 

ИНЂИЈА ЗА 2014.ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност на Програм пословања  Јавног предузећа за 
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија за 
2014.годину броj:543/2013,који је донео Надзорни одбор овог Предузећа 
на  седници одржаној 09.децемба 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-354/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

464

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина општине 
Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА  ЗА 2014.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ИНЂИЈА 

I

Даје се сагласност на Програм пословања за 2014.годину Јавног 
предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђијаброj:2191/1, у тексту 
којије донео Надзорни одбор овог Предузећа на  седници одржаној 
23.децембар 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-355/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

465

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина општине 
Инђија на седници одржаној 27. децембра  2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА  ЗА 2014. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП 

ИНЂИЈА 

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања за 2014.годину 
Јавног комуналног предузећа   „Водовод и канализација“ Инђија ЈП 
Инђија, у тексту који  је донео Надзорни одбор овог Предузећа на  
седници одржаној 30.новембра 2013.године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-352/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

466

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина општине 
Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА “ 

ИНЂИЈА ЗА 2013.ГОДИНУ
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I

Даје се сагласност на Измену финансијског плана  за 2013.
годину  Јавног предузећа за информисање „Радио телевизија 
Инђија“ Инђија,броj:395, коју је донео Надзорни одбор  на  седници 
одржаној 02. децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-356/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

467

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА “ 

ИНЂИЈА ЗА 2014.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за 
информисање „Радио телевизија Инђија“ Инђијаброj:394, у тексту 
који  је донео Надзорни одбор овог Предузећа на  седници одржаној 
02. децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-357/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

468

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДИРЕКЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА ЗА 
2013.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма 
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија ј.п. Инђија за 
2013.годину број 06-14/2013-3, коју је донео Надзорни одбор овог 
Предузећа на седници одржаној 05.децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-358/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

469

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра  2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА ЗА 2014.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Дирекције за изградњу 
општине Инђија ј.п. Инђија за 2014.годину број 06-16/2013-2, коју 
је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној16.
децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-359/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

470

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦСР „ДУНАВ“ ИНЂИЈА ЗА 
2013.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Измену финансијског плана Центра за 
социјални рад „Дунав“ Инђија за 2013. годину, броj: 03-55100-
2177/2013, коју је донео Управни одбор Центра за социјални рад 
„Дунав“ Инђија на седници одржаној 15.новембра 2013. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-360/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

471

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2013.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени финансијског плана  за 
2013.годину Установе „Спортски центар“ Инђија,броj:313/13, коју је 
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донео Управни одбор Установе на  седници одржаној 29.новембра 
2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-770/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

472

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И  ПРОГРАМ 

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   „ДУНАВ“  ИНЂИЈА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност на План и  програм рада Центра за социјални 
рад  „Дунав“  Инђија за 2014.годину броj:03-55100-2348/2013, који је 
донео  Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“ на седници 
одржаној 16.децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 551-4/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

РАДА ЗА 2014.ГОДИНУ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА 

I

Даје се сагласност на Годишњи програм рада за 2014.годину 
Установе „Спортски центар“ Инђија,броj:344/13, коју је донео 
Управни одбор Установе на  седници одржаној 17.децембра 2013.
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:66-10/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

474

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА ЗА 2013.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Ребаланс финансијског плана Народне 
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за 2013.годину број 
172, који је донео Управни одбор Народне библиотеке на седници 
одржаној 10.октобра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-771/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

475

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра  2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И 

ФИАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДР 
ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА ЗА 2014.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм радаНародне библиотеке 
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за 2014.годину број 220, који је 
донео Управни одбор Народне библиотеке на седници одржаној 
23.децембра 2013.године.

II

Даје се сагласност на Финансијски план Народне библиотеке 
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за 2014.годину број 210, који је 
донео Управни одбор Народне библиотеке на седници одржаној 
16.децембра 2013.године.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:630-6/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

476

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2013.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама финансијског плана 
Установе „Културни центар“ Инђија за 2013.годину, коју је донео 
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Управни одбор ове Установе на седници одржаној 20. новембра 
2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-772/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

477

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014.ГОДИНУ  УСТАНОВЕ 
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА 

I

Даје се сагласност на  Програм рада и финансијски план за 
2014.годину Установе „Културни центар“ Инђија број:687/13, који 
је донео Управни одбор ове Установе на седници одржаној 11. 
децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:022-9/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

478

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕИ ДОПУНЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013.ГОДИНУ ДОМА 

ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност наизмене и допуне финансијског плана за 
2013.годину Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија 
број:01-469/2 који је усвојио Управни одбор Дома здравља на 
седници одржаној 19.децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-773/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКЦИЈУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА,ОДНОСНО РАСХОДА ЗА 
СРЕДСТВА ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДОМА 
ЗДРАВЉА У 2014. ГОДИНИ

I

Даје се сагласност наПројекцију финансијског плана, односно 
расхода за средства пројектована у буџету општине Инђија опредељена 
за делатност Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија 
у 2014.години броj:01-2315/2, који је донеоУправни одбор Дома 
здравља на седници одржаној 16.децембра 2013.године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-774/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

480

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

ЗА 2013.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама  
финансијског плана Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 
2013.годину, коју је донео Управни одбор ове Установе на седници 
одржаној 13.децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-775/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

481

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

ЗА 2014.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Предшколске установе 
„Бошко Буха“ Инђија за 2014.годину број:06-343/2013-01, који је 
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донео Управни одбор Предшколске Установе „Бошко Буха“ Инђија 
на седници одржаној 16.децембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-776/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27.децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАПОСЛОВНИ ПЛАН  
„АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност на Пословни план  „Агенције за економски 
развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2014.годину броj:156/13, 
који је донео  директор „Агенције за економски развој општине 
Инђија“ дана 26.новембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-45/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

483

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА   „АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈАЗА 2014.ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања  „Агенције 
за рурални развој општине Инђија“ д.о.о. Инђијаза 2014.годину 
броj:204/2013, који је донеодиректор „Агенције за рурални развој 
општине Инђија“дана 29.новембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-47/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

484

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

РАДА И ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА ИТ,ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и пословања 
са финансијским планом  „Агенције за ИТ, ГИС и комуникације 
општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2014.годину броj:0-3/2013, који 
је донео  директор „Агенције за ИТ,ГИС и комуникације општине 
Инђија“ дана 29.новембра 2013.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-46/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

485

На  основу  члана   37.   Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст „Службени лист општине Инђија бр.9/2013 ), Скупштина  
општине  Инђија  на  седници  одржаној дана 27. децембра 2013. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ ПЛАН  ЗА 

2014. ГОДИНУ „ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА 
ИНЂИЈА“ Д.О.О. ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Пословни план за 2014. годину „Пословно 
образовног центра Инђија“ д.о.о. Инђија, који је донео директор 
„Пословно образовног центра Инђија“ дана 20.новембра 2013. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:022-11/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

486

На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија бр.9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној27. децембра 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
ЗА 2014. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

I

Даје се сагласност на План рада Туристичке организације 
општине Инђија за 2014.годину са финансијским планом број:325-
332-13, који је донео Управни одбор Туристичке организације 
општине Инђија на седници одржаној 13.децембра 2013.године.
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II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:332-147/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године 
И н ђ и ј а     Александар Ковачевић,с.р.

487

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Бешка 
за 2014. годину,број:432/13  који је донео Савет Месне заједнице 
Бешка на седници одржаној 16.децембра 2013. године, у тексту како 
је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-778/2013-I    П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

488

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ИЗМЕНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
КРЧЕДИН ЗА 2013.ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Измену Финансијског плана Месне 
заједнице Крчедин за 2013. годину број:288-1/13, у тексту који је 
донео Савет Месне заједнице Крчедин на седници одржаној 27. 
новембра 2013. године.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-779/2013-I    П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

489

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013), и 
члана 27. став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист 

општина Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, 
бр.12/12),Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  
27. децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРЧЕДИН ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Крчедин за 2014. годину,број:329/13  који је донео Савет Месне 
заједнице Крчедин на седници одржаној 16.децембра 2013. године, 
у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-780/2013-I    П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

490

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013), и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008  и „Службени лист општине Инђија бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Ребаланс финансијског плана Месне 
заједнице Инђија за 2013. годину,број:338/2013  који је донео Савет 
Месне заједнице Инђија на седници одржаној 11.децембра 2013. 
године, у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-781/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

491

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈАЗА 2014. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Инђија 
за 2014. годину,број:373/2013  који је донео Савет Месне заједнице 
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Инђија на седници одржаној 21.октобра  2013. године, у тексту како 
је дато у материјалу.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-792/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

492

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013), и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОРТАНОВЦИ ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Чортановци за 2014. годину,број:306 који је донео Савет Месне 
заједнице Чортановци  на седници одржаној 25. новембра 2013. 
године, у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-782/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

493

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ СЛАНКАМЕН ЗА 2014. 
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Стари Сланкамен за 2014. годину,број:01-105/2013  који је донео 
Савет Месне заједнице Стари Сланкамен на седници одржаној 25. 
новембра 2013. године, у тексту како је дато у материјалу.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-783/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

494

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВОЗА 2014. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Љуково  за 2014. годину,број:56/2013, који је донео Савет Месне 
заједнице Љуково на седници одржаној 28.новембра 2013. године, 
у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-784/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

495

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КАРЛОВЦИЗА 2014. 
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Нови Карловци за 2014. годину,број:24  који је донео Савет Месне 
заједнице Нови Карловци  на седници одржаној 19. новембра 2013. 
године, у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-785/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

496

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је
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РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ СЛАНКАМЕН ЗА 2014. 

ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Нови 
Сланкамен за 2014. годину, број:109/13  који је донео Савет Месне 
заједнице Нови Сланкамен на седници одржаној 16.децембра 2013. 
године, у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-786/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

497

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија бр. 12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Марадик за 2014.годину, који је донео Савет Месне заједнице 
Марадик на седници одржаној 26.новембра 2013. године, у тексту 
како је дато у материјалу.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-787/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

498

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Јарковци  за 2014. годину, који је донео Савет Месне заједнице 
Јарковци на седници одржаној 18.децембра 2013. године, у тексту 
како је дато у материјалу.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-788/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

499

На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија-пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија бр.9/2013),и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008  и „Службени лист општине Инђија бр.12/12), 
Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана, 27. 
децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БЕШКА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Ребаланс финансијског плана Месне 
заједнице Бешка за 2013. годину,број:410/13-II који је донео Савет 
Месне заједнице Бешка на седници одржаној 22.новембра 2013. 
године, у тексту како је дато у материјалу.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-777/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 27. децембра 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 49. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр.119/12) и члана 37. став1. тачка 24. Статута општине 
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ број 
9/13), Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана27. 
децембра2013.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора јавног предузећа 
за дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија број: 2191/2 од 23.12.2013. 
године, којом се преноси део нераспоређене добити из 2009, 2010, 
2011 и 2012. године, у износу од 10.000.000,00 динара у корист  
оснивача.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

број: 40- 762 /2013-I   Председник
дана: 27. децембра 2013. 
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

501

На основу члана 131. Пословника Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“ број 12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 
11/10 и 32/10), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
дана 27.децембра 2014.године, донела је 
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АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 

73. СТАВ 1. И ЧЛАНА 93. СТАВ 3. ОДЛУКЕ О 
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

(„Службени лист општина Срема“ број 15/10, 21/10 и 30/11)

Одредба члана 73. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту 
гласи:

„Инвеститор код „green field“ инвестиција, цену отуђења, 
односно закупнину, може платити у више једнаких месечних рата, 
при чему се о плаћању до 12 месеци инвеститор изјашњава, а о 
плаћању преко 12 месеци, као и о одложеном плаћању, односно 
грејс периоду, на захтев инвеститора, одлучује Општинско веће 
општине Инђија.“

Одредба члана 93. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту 
гласи:

„Инвеститор код „green field“ инвестиција, накнаду за уређивање 
грађевинског земљишта може платити у више једнаких месечних 
рата, при чему се о плаћању до 12 месеци инвеститор изјашњава, 
а о плаћању преко 12 месеци, као и о одложеном плаћању, односно 
грејс периоду, на захтев инвеститора, одлучује Општинско веће 
општине Инђија.“

1. Одредбе горе наведених чланова, односно појам „green field“ 
инвестиције у смислу примене Одлуке о грађевинском земљишту 
треба разумети као сваки облик улагања у производњу или 
пословни простор и то изградњом потпуно новог објекта, развој 
новог производа, односно изградњу нечег новог „од темеља“, када 
се са инвестирањем почиње од почетка без коришћења претходних 
ресурса, пословних простора и радника. Под „green field“ 
инвестицијом се не може сматрати инвестирање у реконструкцију 
или доградњу постојећег објекта, промену намене постојећег 
објекта  са или без извођења грађевинских радова, улагања у набавку 
машина и опреме у оквиру постојећег објекта, као и изградња, 
реконструкција или доградња свих врста објеката у функцији 
породичног становања.

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:35-461/2013-I   Председник
Дана:27.децембра 2014.године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

502

На основу члана 4.став 2. и члана 14. Одлуке о јавним просторима 
за паркирање („Службени лист општина Срема“,број 31/11) и 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Срема“, број 16/08, 23/08 и 4/10 и „Службени лист 
општине Инђија“, број 1/12 и 7/12), Председник општине Инђија, 
дана 02.октобра 2013.године, односи

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ 

ПАРКИРАЛИШТА

I

У Решењу о одређивању општих паркиралишта ( „Служени 
лист општина Срема“ број 4/12 и „Службени лист општине Инђија“ 
број9/13) у тачки II у оквиру I ЗОНА – црвена, у тачки 10. Речи 
„укупно 16 паркинг места“, замењују се речима: „укупно 12 паркинг 
места“.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“
ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:35-363/2013-II   П р е д с е д н и к,
Дана:02.10.2013.године
И н ђ и ј а    Петар Филиповић,с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

503

На основу члана 200. став 1. тачка 7. Закона о привредним 
друштвима («Службени гласник РС» број 36/2011 и 99/2011) и 
члана 11. став 1. тачка 2. Уговора о оснивању Агенције за рурални 
развој општине Инђија д.о.о Скупштина Друштва са ограниченом 
одговорношћу Агенције за рурални развој општине Инђија д.о.о, 
на предлог Комисије за кадровска и административна питања број 
06-148/2013-I-2 од 27.новембра 2013. године,  на седници одржаној  
дана  02.12.2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
о именовању директора Агенције за рурални развој општине 

Инђија д.о.о

I

Биљана Зец, дипл. инж. пољопривреде из Инђије, именује се 
за директора Агенције за рурални развој општине Инђија д.о.о, на 
мандатни период од четири године.

II

Права и обавезе из радног односа именованог уредиће се 
Уговором о раду, у складу са Законом и актима Друштва.

III

Oву Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“
Број:201-2/2013   Председник
Датум: 02.12.2013. године
Инђија   дипл. ецц. Синиша Филиповић, с.р.
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Бр. акта   Назив акта  Страна Бр. акта   Назив акта  Страна
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

449 План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 
у к.о. инђија 358

450 Одлуку о  буџету општине инђија за 2014. годину 371

451 Одлуку  о измени  одлуке о локалним  комуналним  
таксама 386

452 Одлуку о измени  одлуке о локалним административним 
таксама 389

453
Одлуку о управљању комуналним отпадом и одржавању  
чистоће  на површинама јавне намене  на територији  
општине инђија

391

454 Одлуку о допуни одлуке о мрежи предшколских установа 
на територији општине инђија 396

455 Одлуку о измени одлуке о пружању финансијске помоћи 
породици са прворођеним дететом 396

456 Одлуку о допунама одлуке о  правима у социјалној  
заштити општине инђија 397

457
Одлуку о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета Општине 
Инђија

397

458 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о увођењу посебног 
доприноса за финансирање физичке културе, 403

459
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовања   
директора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање 
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“  Инђија

403

460
Решење о давању сагласности на одлуку о измени статута 
јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и 
одржавање депонија „ИНГРИН“ инђија

404

461
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута јавног комуналног предузећа  „Комуналац“ јп 
инђија

404

462 Решење о давању сагласности на годишњи програм 
пословања јкп „комуналац“ инђија за 2014. годину 405

463
Решење о давању сагласности на програм пословања  
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и 
одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2014.годину 

405

464
Решење о давању сагласности на програм пословања  
за 2014.годину Јавног предузећа за дистрибуцију гаса 
„Ингас“ Инђија 

405

465
Решење о давању сагласности на годишњи програм 
пословања  за 2014. годину јавног комуналног  предузећа  
„Водовод и канализација“ Инђија јп Инђија 

405

466
Решење о давању сагласности на измену финансијског 
плана јавног предузећа за информисање „Радио 
телевизија Инђија “ Инђија за 2013.годину

405

467
Решење о давању сагласности на програм пословања  
јавног предузећа за информисање „Иадио телевизија 
Инђија “ Инђија за 2014.годину

406

468
Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и 
допунама програма пословања Дирекције за изградњу 
општине Инђија јп инђија за 2013. годину

406

469
Решење о давању сагласности на програм 
пословања Дирекције за изградњу општине 
Инђија јп Инђија за 2014. годину

406

470
Решење о давању сагласности на измену 
финансијског плана цср „Дунав“ Инђија за 2013. 
годину

406

471
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
финансијског плана установе „Спортски центар“ 
Инђија за 2013.годину

406

472
Решење о давању сагласности на план и  програм 
рада центра за социјални рад   „Дунав“  Инђија за 
2014. годину

407

473
Решење о давању сагласности на годишњи 
програм рада за 2014.годину установе 
„Спортски центар“ Инђија

407

474

Решење о давању сагласности на ребаланс 
финансијског плана народне библиотеке 
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за 2013.
годину

407

475
Решење о давању сагласности на програм рада и 
фиансијски план народне библиотеке „Др Ђорђе 
Натошевић“ Инђија за 2014.годину

407

476
Решење о давању сагласности на Одлуку 
о изменама финансијског плана установе 
„Културни центар“ Инђија за 2013.годину

407

477
Решење о давању сагласности на програм рада 
и финансијски план за 2014.годину  установе 
„Културни центар“ Инђија

408

478
Решење о давању сагласности на изменеи допуне 
финансијског плана за 2013.годину дома здравља 
„Др Милорад Мика Павловић“ Инђија

408

479

Решење о давању сагласности на пројекцију 
финансијског плана,односно расхода за средства 
пројектована у буџету општине инђија опредељена 
за делатност дома здравља у 2014. години

408

480

Решење о давању сагласности на Одлуку о 
изменама и допунама финансијског плана 
предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 
2013.годину

408

481
Решење о давању сагласности на финансијски 
план  предшколске установе „бошко буха“ инђија 
за 2014.годину

408

482
Решење о давању сагласности на пословни план  
„Агенције за економски развој општине Инђија“ 
д.о.о. Инђија за 2014. годину

409

483
Решење о давању сагласности на годишњи 
програм пословања   „Агенције за рурални развој 
општине Инђија“ д.о.о. Инђијаза 2014.годину

409

484

Решење о давању сагласности на годишњи 
програм рада и пословања са финансијским 
планом „Агенције за ит,гис и комуникације 
општине инђија“ д.о.о. Инђија за 2014. годину

409

485
Решење  о давању сагласности на пословни план 
за 2014. годину „ Пословно образовног центра 
Инђија“ д.о.о. Инђија

409

486
Решење о давању сагласности на план рада 
туристичке организације општине Инђија за 2014. 
годину са финансијским планом

409

487
Решење о давању сагласности на финансијски 
план Месне заједнице Бешка за 2014. годину 410
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488 Решење о давању сагласности наизмену финансијског 
плана Месне заједнице Крчедин за 2013.годину 410

489 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Крчединза 2014. годину 410

490 Решење о давању сагласности на ребаланс финансијског 
плана Месне заједнице Инђија за 2013. годину 410

491 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Инђијаза 2014. годину 410

492 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Чортановци за 2014. годину 411

493 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Стари Сланкамен за 2014. годину 411

494 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Љуковоза 2014. годину 411

495 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Нови Карловциза 2014. годину 411

496 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Нови Сланкамен за 2014. годину 411

497 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Марадикза 2014. годину 412

498 Решење о давању сагласности на финансијски план 
Месне заједнице Јарковци за 2014. годину 412

499 Решење о давању сагласности на ребаланс финансијског 
плана Месне заједнице Бешка за 2013. годину 412

500 Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП „Ингас“ о преносу дела нераспоређене добити 412

501
Аутентично тумачење одредаба члана 73. став 1. и члана 
93. став 3. одлуке о грађевинском земљишту („службени 
лист општина срема“ број 15/10, 21/10 и 30/11)

412

502 Решење о измени решења о одређивању општих 
паркиралишта 413

503 Одлуку о именовању директора Агенције за рурални 
развој општине Инђија д.о.о 413


