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1045
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије” 54/09, 73/10,
101/10,101/11, 93/12, 62/13,73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон) и
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” 129/07 и 83/14) и
члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија - пречишћен текст (“Службени лист општине Инђија”, бр. 9/13).
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12,
Скупштина
општине
Инђија
на седници108/13,
одржаној
донела
62/13,73/10,
101/10,101/11,
93/12,
62/13, 63/13-исправка,
142/14 30.децембра
и 68/15-др.закон) 2015.
и чланагодине
32. став 1.
тачка 2. је:
Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије" 129/07 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист
општине Инђија", бр. 9/13).
ОДЛУКУ
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 30.децембра 2015. године донела је

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Укупан обим буџета општине Инђија за 2016. годину утврђује се у износу од 3.084.942.000,00 динара, од којих
приходи и примања буџета износе 2.993.350.000,00I динара,
а додатни приходи индиректних буџетских корисника
ОПШТИ ДЕО
износе 91.592.000,00 динара.
Члан 1.

Члан
2. од 3.084.942.000,00 динара, од којих приходи и примања
Укупан обим буџета општине Инђија за 2016. годину утврђује
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продаје
нефинансијске имовине за буџетску годину.
Члан 2.
Средства сталне буџетске резерве користиће се за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
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сталне буџетске резерве користиће се за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
ЧланПредседник
3.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси
општине на предлог Оделења за привреду и
финансије.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 28.300.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за намене
Члан 3. утврђене чланом 69. Закона о буџетском систему.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 28.300.000,00 динара.
сврхе за које
се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за намене утврђене чланом 69. Закона о буџетском систему.
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Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Оделења за привреду и финансије.
Члан 4.
Члан
Укупни приходи и примања буџета, као и расходи
и 4.издаци буџета утврђују се билансом према економској
класификацији уследећим износима:

Економска
класификација

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

711

План
01.01 - 31.12.2016.
Врста прихода

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711110
711120
711140
711160
711180
711190
713

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713120
713310
713420
713610
714

Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714430
714510
714540
714550
714560
714570

Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Општинске комуналне таксе

Додатни приходи
индиректних
корисника

УКУПНИ ПРИХОДИ

824.550.000,00
668.350.000,00
80.000.000,00
9.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
64.700.000,00

824.550.000,00
668.350.000,00
80.000.000,00
9.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
64.700.000,00

383.100.000,00
280.000.000,00
13.000.000,00
90.000.000,00
100.000,00

383.100.000,00
280.000.000,00
13.000.000,00
90.000.000,00
100.000,00

57.500.000,00
1.500.000,00
29.000.000,00
800.000,00
600.000,00
25.000.000,00
600.000,00

57.500.000,00
1.500.000,00
29.000.000,00
800.000,00
600.000,00
25.000.000,00
600.000,00

711190 Порез на друге приходе
713

Број 18, страна број 626

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713120
713310
713420
713610

714

Службени лист општина Инђија

Порез на имовину

Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714430
714510
714540
714550
714560
714570
716

Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Општинске комуналне таксе
ДРУГИ ПОРЕЗИ

716110 Комунална такса на фирму
732

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

732150 Текуће донације од међ. орг. у корист нивоа општина
732250 Капиталне донације од међ. орг. у корист нивоа општина
733

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

1

741

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741150 Камате на средства буџета општина
741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
742

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга или закупа одстране тржишних
742150 организација у корист нивоа општина

742250 Таксе у корист нивоа општина

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

743

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

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

743920 корист нивоа републике
744

64.700.000,00

64.700.000,00

383.100.000,00

13.000.000,00
90.000.000,00
100.000,00

383.100.000,00
280.000.000,00
13.000.000,00
90.000.000,00
100.000,00

57.500.000,00
1.500.000,00
29.000.000,00
800.000,00
600.000,00
25.000.000,00
600.000,00

57.500.000,00
1.500.000,00
29.000.000,00
800.000,00
600.000,00
25.000.000,00
600.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

Среда
30. децембар 2015.
280.000.000,00

1.010.000.000,00
180.000.000,00

15.700.000,00
15.700.000,00

830.000.000,00

830.000.000,00

150.000.000,00
5.000.000,00
100.000.000,00
45.000.000,00

150.000.000,00
5.000.000,00
100.000.000,00
45.000.000,00

236.100.000,00

9.137.000,00

245.237.000,00

50.000.000,00
186.000.000,00

7.137.000,00

57.137.000,00
186.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100.000,00

100.000,00

13.000.000,00
9.000.000,00
3.000.000,00

13.000.000,00
9.000.000,00
3.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

47.282.000,00
47.282.000,00

87.282.000,00
87.282.000,00

14.200.000,00
14.200.000,00

14.200.000,00
14.200.000,00

4.473.000,00
4.473.000,00

4.473.000,00
4.473.000,00

ДОБРОВОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа

744150 општина
745

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
771

40.000.000,00
40.000.000,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
823

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа

921950 општина

Економска
класификација

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Врста расхода

1

2

41
411
412
413
414
415
416

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

42
421
422
423
424
425
426

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

43
431

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

44
441
444

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

Амортизација некретнина и опреме
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања

226.000.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.993.350.000,00

91.592.000,00

3.084.942.000,00

Укупна средства

921

226.000.000,00
226.000.000,00

Расходи из додатних
прихода корисника

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

841150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

Средства из буџета

841

1.025.700.000,00
195.700.000,00

3

4

5

278.126.950,00
208.340.000,00
37.631.950,00
5.380.000,00
12.730.000,00
9.365.000,00
4.680.000,00

31.985.000,00
13.911.000,00
2.504.000,00
350.000,00
14.400.000,00
270.000,00
550.000,00

310.111.950,00
222.251.000,00
40.135.950,00
5.730.000,00
27.130.000,00
9.635.000,00
5.230.000,00

699.515.630,00
118.211.870,00
3.743.800,00
94.850.970,00
303.726.000,00
134.401.990,00
44.581.000,00

48.067.000,00
1.180.000,00
1.020.000,00
3.130.000,00
8.150.000,00
3.780.000,00
30.807.000,00

747.582.630,00
119.391.870,00
4.763.800,00
97.980.970,00
311.876.000,00
138.181.990,00
75.388.000,00

0,00
0,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

49.427.000,00
3.735.000,00
45.692.000,00

700.000,00
450.000,00
250.000,00

50.127.000,00
4.185.000,00
45.942.000,00

Број 18, страна број 627

423
424
425
426

Услуге по уговору

43
431

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

44
441
444

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

45
451
454

СУБВЕНЦИЈЕ

46
463

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

464
465

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

Службени лист општина Инђија

Амортизација некретнина и опреме

Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.
Субвенције предузећима

Трансфери осталим новоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Остале дотације и трансфери

2

47
472

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

48
481
482
483
485

ОСТАЛИ РАСХОДИ

49
499

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

51
511
512
513
515

ОСНОВНА СРЕДСТВА

52
523

ЗАЛИХЕ

54
541

ПРИРОДНА ИМОВИНА

61
611

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

62
621

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете

Средства резерве

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

Залихе робе за даљу продају

Земљиште

Отплата главнице домаћим кредиторима

Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО:

94.850.970,00
303.726.000,00
134.401.990,00
44.581.000,00

3.130.000,00
8.150.000,00
3.780.000,00
30.807.000,00

97.980.970,00
311.876.000,00
138.181.990,00
75.388.000,00

0,00
0,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

49.427.000,00
3.735.000,00
45.692.000,00

700.000,00
450.000,00
250.000,00

50.127.000,00
4.185.000,00
45.942.000,00

69.192.590,00
66.192.590,00
3.000.000,00

0,00
0,00
0,00

69.192.590,00
66.192.590,00
3.000.000,00

383.057.400,00
307.955.000,00

1.530.000,00
0,00

384.587.400,00
307.955.000,00

Среда 30. децембар 2015

50.000.000,00
25.102.400,00

0,00
1.530.000,00

50.000.000,00
26.632.400,00

143.110.000,00
143.110.000,00

0,00
0,00

143.110.000,00
143.110.000,00

110.064.000,00
82.790.000,00
14.441.000,00
11.833.000,00
1.000.000,00

540.000,00
0,00
280.000,00
260.000,00
0,00

110.604.000,00
82.790.000,00
14.721.000,00
12.093.000,00
1.000.000,00

30.100.000,00
30.100.000,00

0,00
0,00

30.100.000,00
30.100.000,00

1.175.056.430,00
1.106.379.430,00
53.577.000,00
12.250.000,00
2.850.000,00

6.220.000,00
500.000,00
4.120.000,00
1.000.000,00
600.000,00

1.181.276.430,00
1.106.879.430,00
57.697.000,00
13.250.000,00
3.450.000,00

0,00
0,00

2.200.000,00
2.200.000,00

2.200.000,00
2.200.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

0,00
0,00

20.000.000,00
20.000.000,00

35.600.000,00
35.600.000,00

0,00
0,00

35.600.000,00
35.600.000,00

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

2.993.350.000,00

91.592.000,00

3.084.942.000,00

Број 18, страна број 628

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

Члан 5.
Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања,
расхода и издатака.
Економска
класификација

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
4. Донације
5. Трансфери
Капитални приходи - примања од продаје нефинансијске имовине
II. УКУПНИ РАСХОДИ
Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Текући трансфери
8. Капитални трансфери
Капитални расходи
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)

Средства из буџета

2

7

2.854.369.000,00

71

1.315.150.000,00

711

824.550.000,00

714

57.500.000,00

712+713+716+719

433.100.000,00

74

496.319.000,00

7411

5.000.000,00

7415

145.000.000,00

772
731+732
733
8

230.473.000,00

4

1.845.765.570,00

41

310.111.950,00

42

747.582.630,00

44

50.127.000,00

45

69.192.590,00

47

143.110.000,00

48+49

140.704.000,00

4631

247.449.000,00

4632

22.721.000,00

5

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ
МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

3.000.000,00
1.025.700.000,00

1.203.476.430,00

(7+8)-(4+5)

35.600.000,00

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

80.727.000,00

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ДАТИХ КРЕДИТА

35.600.000,00

IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА

92

100.000,00

V. ИЗАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

100.000,00

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

92-62

0,00

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

1. Примања од домаћих задуживања

911

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и пословних банака

9113+9114

1.2. Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+91
16+9117+9118+9119

2. Примања од иностраног задуживања
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама

912
61

35.600.000,00

611

35.600.000,00

6113+6114

35.600.000,00

6111+6112+6115+61
16+6117+6118+6119

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

612
0,00
-35.600.000,00

Буџетски суфицит користиће се за отплату кредита.
Члан 6.

1101

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

2

0601

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

3

1501

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

49.967.500,00

4

1502

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

12.279.100,00

4

Укупна
средства

НАЗИВ ПРОГРАМА

1

Расходи из
додатних
прихода
корисника

ШИФРА
ПРОГРАМА

Средства из
буџета

ПРОГРАМ

Расходи и издаци ове Одлуке користиће се за следећа програме:

12.000.000,00

12.000.000,00

476.053.587,24

476.053.587,24
49.967.500,00
2.660.000,00

14.939.100,00

Број 18, страна број 629

Службени лист општина Инђија

5

0101

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

6

0401

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

7

0701

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Среда 30. децембар 2015

111.930.000,00

111.930.000,00

25.795.090,00

25.795.090,00

698.833.000,00

698.833.000,00

8

2001

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

142.290.000,00

9

2002

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

197.170.000,00

10

2003

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

11

0901

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

12

1801

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

13

1201

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

14

1301

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

407.437.000,00

407.437.000,00

15

0602

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

508.748.672,76

508.748.672,76

73.622.000,00

215.912.000,00
197.170.000,00

74.230.000,00

74.230.000,00

103.455.000,00

103.455.000,00

51.400.000,00
121.761.050,00

У К У П Н О

2.993.350.000,00

51.400.000,00
15.310.000,00

91.592.000,00

137.071.050,00

3.084.942.000,00

Члан 7.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину исказују се у следећем прегледу:

ИЗНОС У ДИНАРИМА

Ек.
клас.

Ред. број

1

2

511

512

О П И С

2016

2017

2018

3

4

5

6

1

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња фекалне канализације насеља Бешка - трећа фаза етапа 1

60.000.000,00

2

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске хале у Инђији - прва фаза

60.000.000,00

3

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији

31.240.000,00

4

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Изградња спортске хале у Инђији - друга фаза

76.976.000,00

5

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза I етапа

63.976.000,00

6

Изградња канализације

28.550.000,00

7

Адаптација Дома културе Бешка

6.000.000,00

8

ПРОЈЕКАТ 3 "ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ"

1.300.000,00

9

ПРОЈЕКАТ 5 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

15.000.000,00

10

ПРОЈЕКАТ 1 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА САБИРНОГ
ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-20" ПРВА ЕТАПА

11.911.000,00

11

ПРОЈЕКАТ 2 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ПРВА ЕТАПА"

11.808.000,00

12

ПРОЈЕКАТ 3 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА САБИРНОГ
ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-21 ДРУГА ЕТАПА"

12.638.000,00

13

ПРОЈЕКАТ 4 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ДРУГА ЕТАПА "

12.697.000,00

14

ПРОЈЕКАТ 4-1 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ТРЕЋА ЕТАПА "

16.091.000,00

15

ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

12.500.000,00

16

КУПОВИНА ПРОСТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

19.000.000,00

17

ПРОЈЕКАТ 4 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

18

ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

4.000.000,00

17.000.000,00

460.687.000,00
II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Средства буџета у износу од 2.993.350.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности индиректних корисника
у износу од 91.592.000,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:

5

I

Укупна средства

7

Расходи из додатних
прихода корисника

6

Среда 30. децембар 2015.

Средства из буџета

5

Економска
класификација

4

Службени лист општина Инђија

Позиција

3

Програмска активност

2

Програм

Глава

1

Функционална
класификација

Раздео

Број 18, страна број 630

9

10

11

Врста расхода
8
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

32.630.000,00

32.630.000,00

3.300.000,00
591.000,00
50.000,00
60.000,00
100.000,00
600.000,00
200.000,00
21.000.000,00
150.000,00
100.000,00
389.000,00
10.000,00
2.000.000,00
28.550.000,00

3.300.000,00
591.000,00
50.000,00
60.000,00
100.000,00
600.000,00
200.000,00
21.000.000,00
150.000,00
100.000,00
389.000,00
10.000,00
2.000.000,00
28.550.000,00

28.550.000,00
28.550.000,00

28.550.000,00
28.550.000,00

1.000.000,00
30.000,00
3.000.000,00
50.000,00
4.080.000,00

1.000.000,00
30.000,00
3.000.000,00
50.000,00
4.080.000,00

4.080.000,00
4.080.000,00

4.080.000,00
4.080.000,00

32.630.000,00
32.630.000,00

32.630.000,00
32.630.000,00

3.840.000,00

3.840.000,00

2.550.000,00
460.000,00
50.000,00
60.000,00
80.000,00
10.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3.840.000,00

2.550.000,00
460.000,00
50.000,00
60.000,00
80.000,00
10.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
3.840.000,00

3.840.000,00
3.840.000,00

3.840.000,00
3.840.000,00

3.840.000,00
3.840.000,00

3.840.000,00
3.840.000,00

62.849.800,00

62.849.800,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

411
412
413
414
415
416
422
423
424
426
465
472
481

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама-политичке странке
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001
Извори финансирања за функцију 110:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 110
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

14
15
16
17

416
421
423
426

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001
Извори финансирања за функцију 160:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 160
УКУПНО РАЗДЕО I

01

Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО I

II

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ИНЂИЈА

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0004 (ПА 0004)

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
465

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004
Извори финансирања за функцију 110:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 110
УКУПНО РАЗДЕО II

01

Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО II

III

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

6

Број 18, страна број 631
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Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
426
465

4.714.200,00
853.600,00
30.000,00
60.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
500.000,00
21.000.000,00
200.000,00
600.000,00
562.000,00
28.649.800,00

4.714.200,00
853.600,00
30.000,00
60.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
500.000,00
21.000.000,00
200.000,00
600.000,00
562.000,00
28.649.800,00

28.649.800,00
28.649.800,00

28.649.800,00
28.649.800,00

28.300.000,00
1.800.000,00
30.100.000,00
30.100.000,00
30.100.000,00

28.300.000,00
1.800.000,00
30.100.000,00
30.100.000,00
30.100.000,00

2.500.000,00
1.600.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00

2.500.000,00
1.600.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00

УКУПНО функција 160

34.200.000,00
34.200.000,00

34.200.000,00
34.200.000,00

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

11.000.000,00

11.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

11.000.000,00
11.000.000,00

11.000.000,00
11.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

800.000,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
800.000,00

800.000,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
800.000,00

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001
Извори финансирања за функцију 110:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 110
Програмска активност 0010 (ПА 0010)

0602-0010

Резерве

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

41
42

499
499

Текућа резерва
Стална резерва
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010

01

Приходи из буџета
УКУПНО
Програмска активност 0007 (ПА 0007)

0602-0007

Канцеларија за младе

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

43
44

421
423

Стални трошкови
Услуге по уговору
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0007

01

Приходи из буџета
УКУПНО
Извори финансирања за функцију 160:

01

0901

Приходи из буџета

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

45

481

Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне организације
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003

01

Приходи из буџета
УКУПНО
Програмска активност 0005 (ПА 0005)

0901-0005

Активности Црвеног крста

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

46

481

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

01

Приходи из буџета
УКУПНО
Извори финансирања за функцију 160:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 160

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0008 (ПА 0008)

0602-0008

Програми националних мањина

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

47

423

Услуге по уговору-Канцеларија за инклузију Рома
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0008

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО

7

Број 18, страна број 632

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РОМСКЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ"

0602
48

472

3.700.000,00
3.700.000,00
2.300.000,00
1.400.000,00
3.700.000,00

3.700.000,00
3.700.000,00
2.300.000,00
1.400.000,00
3.700.000,00

УКУПНО функција 160

2.700.000,00
1.800.000,00
4.500.000,00

2.700.000,00
1.800.000,00
4.500.000,00

ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

8.700.000,00

8.700.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

7.700.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00

7.700.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00

8.700.000,00
8.700.000,00

8.700.000,00
8.700.000,00

38.500.000,00

38.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00

УКУПНО функција 860

36.000.000,00
36.000.000,00

36.000.000,00
36.000.000,00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

53.590.000,00

53.590.000,00

47.090.000,00
5.000.000,00
52.090.000,00
52.090.000,00
52.090.000,00

47.090.000,00
5.000.000,00
52.090.000,00
52.090.000,00
52.090.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

53.590.000,00

53.590.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО
Извори финансирања за функцију 160:

01
07

1501

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1501-0001

Подршка постојећој привреди

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

49

423

Услуге по уговору - Регионална развојна агенција Срем
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

01

Приходи из буџета
УКУПНО

1501

ПРОЈЕКАТ 1 "КОНКУРС ЗА ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ"

50

481

Дотације невладиним организацијама
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

01

Приходи из буџета
УКУПНО
Извори финансирања за функцију 160:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 160

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

840

Верске и друге услуге заједнице

51

481

Дотације невладиним организацијама -Верске заједнице
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

01

Приходи из буџета
УКУПНО
Извори финансирања за функцију 840:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 840
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

860

Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту

52

424

53

481

Специјализоване услуге-Услуге културе-Информисање
Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти у области
културе
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

01

Приходи из буџета
УКУПНО
Извори финансирања за функцију 860:

01

1301

Приходи из буџета

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810

Услуге рекреације и спорта

54
55

481
481

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортисти

01

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - превоз спортиста
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001
УКУПНО
Програмска активност 0003 (ПА 0003)

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

810
56

481

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортистиИнвестиције
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0003

01

Приходи из буџета
УКУПНО
Извори финансирања за функцију 810:

01

Приходи из буџета

8

Број 18, страна број 633

Службени лист општина Инђија
УКУПНО функција 810

Среда 30. децембар 2015
53.590.000,00

53.590.000,00

177.339.800,00
1.800.000,00
179.139.800,00

177.339.800,00
1.800.000,00
179.139.800,00

404.928.872,76

404.928.872,76

74.000.000,00
13.246.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
4.200.000,00
1.000.000,00
35.000.000,00
1.000.000,00
17.000.000,00
13.000.000,00
10.000.000,00
17.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
9.000.000,00
1.200.000,00
8.000.000,00
22.065.842,76
15.000.000,00
100.000,00
20.000.000,00
100.000,00
270.911.842,76

74.000.000,00
13.246.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
4.200.000,00
1.000.000,00
35.000.000,00
1.000.000,00
17.000.000,00
13.000.000,00
10.000.000,00
17.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
9.000.000,00
1.200.000,00
8.000.000,00
22.065.842,76
15.000.000,00
100.000,00
20.000.000,00
100.000,00
270.911.842,76

270.911.842,76
270.911.842,76

270.911.842,76
270.911.842,76

1.400.000,00
13.500.000,00
35.600.000,00
50.500.000,00

1.400.000,00
13.500.000,00
35.600.000,00
50.500.000,00

50.500.000,00
50.500.000,00

50.500.000,00
50.500.000,00

4.727.400,00
831.000,00
550.000,00
25.000,00
3.213.870,00
363.800,00
5.095.970,00
732.000,00
7.276.990,00
1.576.000,00
135.000,00
132.000,00
571.000,00
296.000,00
233.000,00
160.000,00
1.948.000,00
27.867.030,00
27.867.030,00
27.867.030,00

4.727.400,00
831.000,00
550.000,00
25.000,00
3.213.870,00
363.800,00
5.095.970,00
732.000,00
7.276.990,00
1.576.000,00
135.000,00
132.000,00
571.000,00
296.000,00
233.000,00
160.000,00
1.948.000,00
27.867.030,00
27.867.030,00
27.867.030,00

1.000.000,00
27.550.000,00

1.000.000,00
27.550.000,00

УКУПНО РАЗДЕО III

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО РАЗДЕО III

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130

Опште услуге

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
444
465
482
483
511
512
515
541
621

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001
Извори финансирања за функцију 130:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 130

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

0602-0003

Управљање јавним дугом

170

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

79
80
81

441
444
611

Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0003
Извори финансирања за функцију 170:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 170
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0602-0002

Месне заједнице
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ
МЕСТУ

160
1

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
441
444
465
482
483
511
512

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

01

Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

0602

ПРОЈЕКАТ 1 "КАНАЛИЗАЦИЈА ИНЂИЈА"

99
100

444
511

Пратећи трошкови задуживања
Зграде и грађевински објекти

9

Број 18, страна број 634

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

28.550.000,00

28.550.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

Зграде и грађевински објекти

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

4.000.000,00

4.000.000,00

39.850.000,00
39.850.000,00

39.850.000,00
39.850.000,00

67.717.030,00
67.717.030,00

67.717.030,00
67.717.030,00

11.500.000,00

11.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "Канализација Инђија"
ПРОЈЕКАТ 2 "АДАПТАЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ БЕШКА"

101

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "АДАПТАЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ БЕШКА"
ПРОЈЕКАТ 3 "ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ"

102

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3 "ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ"
ПРОЈЕКАТ 4 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

103

511

01

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

01

Приходи из буџета
УКУПНО за главу 1, функција 160

940

Високо образовање

0602
ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

104

472

Студентске стипендије

105

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-путни трошкови студената
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

1.000.000,00

1.000.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

Извори финансирања за функцију 940:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

1.000.000,00

1.000.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

3.300.000,00

3.300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"

3.300.000,00

3.300.000,00

Приходи из буџета

3.300.000,00

3.300.000,00

УКУПНО функција 950

3.300.000,00

3.300.000,00

УКУПНО функција 940

950

Образовање које није дефинисано нивоом

0602
ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"

106

423

Извори финансирања за функцију 950:

01

12.279.100,00

2.660.000,00

14.939.100,00

500.000,00
100.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

3.298.000,00
611.100,00
250.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
750.000,00
100.000,00
250.000,00
470.000,00
50.000,00
100.000,00
200.000,00
6.829.100,00

3.798.000,00
711.100,00
250.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
350.000,00
750.000,00
120.000,00
300.000,00
470.000,00
60.000,00
110.000,00
220.000,00
7.689.100,00

01

Приходи из буџета

6.829.100,00

04

Сопствени приходи

260.000,00

260.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

600.000,00

600.000,00

6.829.100,00

860.000,00

7.089.100,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

2.050.000,00
800.000,00
200.000,00
400.000,00
3.450.000,00

550.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
800.000,00

2.600.000,00
900.000,00
300.000,00
450.000,00
4.250.000,00

01

Приходи из буџета

2.450.000,00

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

473

ТУРИЗАМ

2

Туристичка организација општине Инђија
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1502-0001

Управљање развојем туризма

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
465
482
483
512

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

50.000,00
100.000,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
860.000,00

6.829.100,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1502-0002

Туристичка промоција

122
123
124
125

423
424
425
426

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

10

2.450.000,00
200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

600.000,00

1.600.000,00

3.450.000,00

800.000,00

4.250.000,00

Број 18, страна број 635

Службени лист општина Инђија

1502

Среда 30. децембар 2015

ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

126

423

Услуге по уговору

127
128

424
513

Специјализоване услуге
Остале некретнине и опрема
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

01
04
07

500.000,00

500.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

500.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00

2.000.000,00
12.279.100,00

460.000,00
2.200.000,00
2.660.000,00

10.279.100,00
460.000,00
4.200.000,00
14.939.100,00

142.290.000,00

73.622.000,00

215.912.000,00

72.200.000,00
12.920.000,00
2.540.000,00
4.530.000,00
3.100.000,00
900.000,00
26.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
1.600.000,00
800.000,00
1.300.000,00

12.850.000,00
2.302.000,00
300.000,00
11.000.000,00
270.000,00
500.000,00
700.000,00
600.000,00
1.700.000,00
2.200.000,00
3.600.000,00
30.000.000,00
200.000,00
450.000,00
250.000,00
1.500.000,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
4.000.000,00
200.000,00
73.622.000,00

85.050.000,00
15.222.000,00
2.840.000,00
15.530.000,00
3.370.000,00
1.400.000,00
26.700.000,00
900.000,00
2.700.000,00
3.800.000,00
4.400.000,00
31.300.000,00
200.000,00
650.000,00
350.000,00
10.000.000,00
550.000,00
1.750.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
200.000,00
215.912.000,00

73.622.000,00
73.622.000,00

142.290.000,00
73.622.000,00
215.912.000,00

10.279.100,00

Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО за главу 2, функција 473

2001

500.000,00

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

2001-0001

Функционисање предшколских установа

911

Предшколско образовање

3

ПУ "Бошко Буха"

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
441
444
465
482
483
511
512
515

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме

200.000,00
100.000,00
8.500.000,00
300.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00

Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Остале текуће дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

142.290.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001
Извори финансирања за функцију 911:

01
04

2002

142.290.000,00

Приходи из буџета
Сопствени приходи
УКУПНО за главу 3, функција 911

142.290.000,00

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

197.170.000,00

197.170.000,00

197.170.000,00
3.180.000,00
2.161.000,00
15.092.000,00
5.150.000,00
96.500.000,00
2.480.000,00
4.385.000,00
4.155.000,00
12.200.000,00
8.690.000,00
1.351.000,00
17.301.000,00
18.605.000,00
5.780.000,00
140.000,00
197.170.000,00

197.170.000,00
3.180.000,00
2.161.000,00
15.092.000,00
5.150.000,00
96.500.000,00
2.480.000,00
4.385.000,00
4.155.000,00
12.200.000,00
8.690.000,00
1.351.000,00
17.301.000,00
18.605.000,00
5.780.000,00
140.000,00
197.170.000,00

197.170.000,00
197.170.000,00

197.170.000,00
197.170.000,00

74.230.000,00

74.230.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

2002-0001

Функционисање основних школа

912

Основно образовање

150

463

Трансфери осталим нивоима власти
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001
Извори финансирања за функцију 912:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 912

2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

11

Број 18, страна број 636

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

2003-0001

Функционисање средњих школа

920

Средње образовање

151

463

74.230.000,00
1.610.000,00
790.000,00
13.600.000,00
1.560.000,00
27.045.000,00
665.000,00
2.885.000,00
6.030.000,00
3.300.000,00
3.655.000,00
700.000,00
9.100.000,00
1.000.000,00
2.100.000,00
190.000,00
74.230.000,00

74.230.000,00
1.610.000,00
790.000,00
13.600.000,00
1.560.000,00
27.045.000,00
665.000,00
2.885.000,00
6.030.000,00
3.300.000,00
3.655.000,00
700.000,00
9.100.000,00
1.000.000,00
2.100.000,00
190.000,00
74.230.000,00

74.230.000,00
74.230.000,00

74.230.000,00
74.230.000,00

6.350.000,00

6.350.000,00

Високо образовање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ПОСЛОВНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

6.350.000,00

6.350.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0005

6.350.000,00

6.350.000,00

Приходи из буџета

6.350.000,00

6.350.000,00

УКУПНО функција 950

6.350.000,00

6.350.000,00

Трансфери осталим новоима власти
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001
Извори финансирања за функцију 920:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 920

1501

ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0005 (ПА 0005)

1501-0005

Финансијска подршка локалном економском развоју

950
152

451

Извори финансирања за функцију 950:

01

1201

83.261.050,00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

820

15.310.000,00

98.571.050,00

Услуге културе

4

Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић"
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

411
412
413
414
415
416
421
422
425
426
441
444
465
482

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

10.301.400,00
2.080.650,00
100.000,00
600.000,00
600.000,00
200.000,00
1.500.000,00
60.000,00
100.000,00
500.000,00
1.000.000,00
8.000.000,00
1.280.400,00
20.000,00
26.342.450,00
26.342.450,00

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Остале текуће донације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне

50.000,00
800.000,00

20.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00

10.000,00
1.160.000,00

10.301.400,00
2.080.650,00
150.000,00
1.400.000,00
600.000,00
200.000,00
1.520.000,00
110.000,00
130.000,00
700.000,00
1.000.000,00
8.000.000,00
1.280.400,00
30.000,00
27.502.450,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

560.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

600.000,00

600.000,00

26.342.450,00

1.160.000,00

27.502.450,00

300.000,00
50.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

1.600.000,00
200.000,00
19.000.000,00
400.000,00
1.000.000,00
22.200.000,00

1.900.000,00
250.000,00
19.000.000,00
400.000,00
1.400.000,00
22.950.000,00

21.940.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

26.342.450,00
560.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

167
168
169
170
171

423
424
511
512
515

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

400.000,00
750.000,00

21.940.000,00
750.000,00

260.000,00
22.200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

12

750.000,00
260.000,00

750.000,00

22.950.000,00

Број 18, страна број 637

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015

ПРОЈЕКАТ 1 "ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗБОРНИКА РАДОВА ИЗЛОЖЕНИХ НА 20
.СУСРЕТИМА БИБЛИОГРАФА У СПОМЕН НА ДР ГЕОРГИЈА
МИХАИЛОВИЋА"

1201
172
173
174
175

421
423
424
426

01
04

8.000,00
255.000,00
88.000,00

Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗБОРНИКА РАДОВА
ИЗЛОЖЕНИХ НА 20 .СУСРЕТИМА БИБЛИОГРАФА У СПОМЕН НА ДР
ГЕОРГИЈА МИХАИЛОВИЋА"

351.000,00

Приходи из буџета

351.000,00

Сопствени приходи

351.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

50.000,00

8.000,00
255.000,00
88.000,00
50.000,00

50.000,00

401.000,00

50.000,00
50.000,00

351.000,00
50.000,00
401.000,00

1.360.000,00
600.000,00
1.960.000,00

48.633.450,00
1.360.000,00
860.000,00
50.853.450,00

Извори финансирања за главу 4 за функцију 820:

01
04
07

48.633.450,00

Приходи из буџета
Сопствени приходи

260.000,00
48.893.450,00

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО за главу 4, функција 820

5

Установа Културни центар
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
465
482
512
523

7.469.000,00
1.338.600,00
60.000,00
750.000,00
340.000,00
150.000,00
5.400.000,00
300.000,00
1.000.000,00
1.700.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме

580.000,00
100.000,00
1.600.000,00

Остале текуће дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

24.787.600,00
24.587.600,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

561.000,00
102.000,00
2.600.000,00
50.000,00
410.000,00
270.000,00
480.000,00
1.500.000,00
30.000,00
397.000,00
150.000,00
30.000,00
10.000,00
100.000,00
2.200.000,00
8.890.000,00

24.587.600,00
1.817.000,00

200.000,00

8.030.000,00
1.440.600,00
60.000,00
3.350.000,00
340.000,00
200.000,00
5.810.000,00
570.000,00
1.480.000,00
3.200.000,00
3.030.000,00
1.397.000,00
150.000,00
610.000,00
110.000,00
1.700.000,00
2.200.000,00
33.677.600,00

1.817.000,00

2.600.000,00

2.800.000,00

4.473.000,00

4.473.000,00

24.787.600,00

8.890.000,00

33.677.600,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

930.000,00
5.500.000,00
150.000,00
6.580.000,00

100.000,00
4.300.000,00
60.000,00
4.460.000,00

1.030.000,00
9.800.000,00
210.000,00
11.040.000,00

01

Приходи из буџета

5.680.000,00

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

193
194
195

423
424
426

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

5.680.000,00
4.460.000,00

4.460.000,00

4.460.000,00

11.040.000,00

6.277.000,00
2.600.000,00
4.473.000,00
13.350.000,00

30.267.600,00
6.277.000,00
3.700.000,00
4.473.000,00
44.717.600,00

900.000,00
6.580.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

900.000,00

Извори финансирања за главу 5 за функцију 820:

01
04
07
09

30.267.600,00

Приходи из буџета
Сопствени приходи

1.100.000,00

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

31.367.600,00

УКУПНО за главу 5, функција 820

1201

ПРОЈЕКАТ 1 - "СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ"

196

454
01

Субвенције предузећима
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ"
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

01
04
07
09

1301

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

81.901.050,00

Приходи из буџета
Сопствени приходи

1.360.000,00

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНО функција 820

83.261.050,00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

23.000.000,00

13

7.637.000,00
3.200.000,00
4.473.000,00
15.310.000,00

81.901.050,00
7.637.000,00
4.560.000,00
4.473.000,00
98.571.050,00
23.000.000,00

Број 18, страна број 638

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

810

Услуге рекреације и спорта

197

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Установа
Спортски центар

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0003

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

17.000.000,00
17.000.000,00

17.000.000,00
17.000.000,00

10.000.000,00
7.000.000,00
17.000.000,00

10.000.000,00
7.000.000,00
17.000.000,00

УКУПНО функција 620

10.000.000,00
7.000.000,00
17.000.000,00

10.000.000,00
7.000.000,00
17.000.000,00

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

92.455.000,00

92.455.000,00

36.555.000,00
36.555.000,00

36.555.000,00
36.555.000,00

36.555.000,00
36.555.000,00

36.555.000,00
36.555.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

1.000.000,00
3.700.000,00

1.000.000,00
3.700.000,00

3.700.000,00
3.700.000,00

3.700.000,00
3.700.000,00

1.300.000,00
22.000.000,00
5.000.000,00

1.300.000,00
22.000.000,00
5.000.000,00

13.100.000,00
41.400.000,00

13.100.000,00
41.400.000,00

41.400.000,00
41.400.000,00

41.400.000,00
41.400.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

Извори финансирања за функцију 810:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 810

620

Развој заједнице

1301

ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ"

198

512

Машине и опрема
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ"

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Извори финансирања за функцију 620:

01
07

0901

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0901-0001

Социјалне помоћи

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

199

463

Трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад "Дунав"
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Извори финансирања за функцију 090:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 090
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0901-0001

Социјалне помоћи

010

Болест и инвалидност

200

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Извори финансирања за функцију 010:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 010
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0901-0001

Социјалне помоћи

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

201

472

202

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка помоћ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРОЈЕКТИ из области социјалне
заштите
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Извори финансирања за функцију 070:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 070
Програмска активност 0006 (ПА 0006)

0901-0006

Дечја заштита

040

Породица и деца

203
204
205

472
472
472

206

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. ОШ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. СШ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Боравак деце у предшколским
установама
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006
Извори финансирања за функцију 040:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 040
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0901-0002

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

060

Становање

207

472

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002
Извори финансирања за функцију 060:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 060

14

Број 18, страна број 639

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

0901-0005

Активности Црвеног крста

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

208

472

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

51.400.000,00

51.400.000,00

50.000.000,00
1.400.000,00
51.400.000,00

50.000.000,00
1.400.000,00
51.400.000,00

51.400.000,00
51.400.000,00

51.400.000,00
51.400.000,00

173.909.000,00

173.909.000,00

35.000.000,00
6.580.000,00
4.000.000,00
45.580.000,00
45.580.000,00

35.000.000,00
6.580.000,00
4.000.000,00
45.580.000,00
45.580.000,00

480.000,00
480.000,00
480.000,00

480.000,00
480.000,00
480.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00

60.000.000,00
6.000.000,00
54.000.000,00
60.000.000,00

60.000.000,00
6.000.000,00
54.000.000,00
60.000.000,00

550.000,00
550.000,00
550.000,00

550.000,00
550.000,00
550.000,00

800.000,00
800.000,00
800.000,00

800.000,00
800.000,00
800.000,00

180.000,00
180.000,00
180.000,00

180.000,00
180.000,00
180.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005
Извори финансирања за функцију 070:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 070

040

Породица и деца
ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

209

472

Извори финансирања за функцију 040:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 040

1801

ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите

721

Опште медицинске услуге

210
211

464
424

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Здравство
Остале медицинске услуге - Мртвозорство
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001
Извори финансирања за функцију 721:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 721

6

Дирекција за изградњу Општине Инђија Ј.П.

620

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

0601

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0010 (ПА 0010)

0601-0010

Јавна расвета

212
213
214

421
425
426
01

Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0010
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0601-0002

Управљање отпадним водама

215

425
01

Текуће поправке и одржавање
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0002
Програмска активност 0014 (ПА 0014)

0601-0014

Остале комуналне услуге

216

425
01

Текуће поправке и одржавање
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0014

0601
ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња фекалне канализације насеља Бешка - трећа фаза
- етапа 1

217

511
01
07

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОЈЕКАТ 1.4 -Набавка и уградња тепих траве (травни бусен)

218

424
01

Специјализоване услуге
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4
ПРОЈЕКАТ 1.5 - Стручни надзор у току изградње фекалне канализације
насеља Бешка - трећа фаза - етапа 1

219

424
01

Специјализоване услуге
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5
ПРОЈЕКАТ 1.6 - Набавка система за закључавање сливних решетки на
територији општине Инђија

220

426
01

Материјал
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

15

Број 18, страна број 640

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Израда Главног пројекта парка "Вашариште" у Инђији и
Главног пројекта парка код ОШ "Јован Поповић" у Инђији

221

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

450.000,00
450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00
450.000,00

600.000,00
600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00
600.000,00

390.000,00
390.000,00
390.000,00

390.000,00
390.000,00
390.000,00

474.000,00
474.000,00
474.000,00
9.444.000,00
54.000.000,00
63.444.000,00

474.000,00
474.000,00
474.000,00
9.444.000,00
54.000.000,00
63.444.000,00

7.065.000,00
7.065.000,00
7.065.000,00

7.065.000,00
7.065.000,00
7.065.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

300.000,00
300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00
300.000,00

1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00

1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00

17.515.000,00
17.515.000,00
17.515.000,00

17.515.000,00
17.515.000,00
17.515.000,00

2.005.000,00
2.005.000,00
2.005.000,00

2.005.000,00
2.005.000,00
2.005.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00

9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00

46.235.000,00
46.235.000,00

46.235.000,00
46.235.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Израда идејног решења атмосферске канализације насеља
Инђија - слив 2

222

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8
ПРОЈЕКАТ 1.9 - Израда Главних пројеката продужетака НН мрежа на
територији општине Инђија (4 улице)

223

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9
ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда Главних пројеката чворишта и продужетака
водоводних мрежа у насељеним местима (6 улица)

224

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

01
07

Приходи из буџета
Tрансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

0601

ПРОЈЕКАТ 2
ПРОЈЕКАТ 2.1 -Изградња атмосферске канализације у зони раскрснице
улице Иве Андрића и Расадничке у Бешки

225

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1
ПРОЈЕКАТ 2.3 --Изградња продужетака НН мрежа на територији општине
Инђија

226

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.3
ПРОЈЕКАТ 2.4 -Изградња чворишта и продужетака водоводних мрежа у
насељеним местима (6 улица)

227

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.4
ПРОЈЕКАТ 2.5 -Набавка декоративне новогодишње јавне расвете

228

426
01

Материјал
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.5
ПРОЈЕКАТ 2.6 - Набавка рачунарског софтвера

229

515
01

Нематеријална имовина
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.6
ПРОЈЕКАТ 2.7 - Изградња и реконструкција атмосферске канализације у
деловима улица С. Маринковић и Војвођанска у Инђији

230

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.7
ПРОЈЕКАТ 2.8 -Реконструкција јавне расвете у улицама Б. Буха, И.
Милутиновића, С. Синђелића, Х. Станка, Ц. Милице и М. Тепића у Инђији
(уградња ЛЕД светиљки)

231

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.8
ПРОЈЕКАТ 2.9 -Израда главног пројекта јавне расвете у североисточној зони
у Инђији

232

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.9
ПРОЈЕКАТ 2.10 - Изградња јавне расвете у делу североисточне индустријске
зоне у Инђији - 1. фаза

233

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.10

01

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

0601

ПРОЈЕКАТ 3

16

Број 18, страна број 641

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015

ПРОЈЕКАТ 3.1 -Стручни надзор у току изградње јавне расвете у делу
североисточне индустријскеј зоне у Инђији - 1. фаза

234

424
01

Специјализоване услуге
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.1

120.000,00
120.000,00
120.000,00

120.000,00
120.000,00
120.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00

170.000,00
170.000,00

170.000,00
170.000,00

678.613.000,00

678.613.000,00

2.700.000,00
1.600.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00

2.700.000,00
1.600.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00

25.780.000,00
4.700.000,00
300.000,00
1.070.000,00
660.000,00
610.000,00
9.320.000,00
670.000,00
7.970.000,00
27.716.000,00
78.315.000,00
12.175.000,00
20.960.000,00
3.450.000,00
4.475.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
29.650.000,00
1.155.000,00
200.000,00
232.176.000,00
232.176.000,00

25.780.000,00
4.700.000,00
300.000,00
1.070.000,00
660.000,00
610.000,00
9.320.000,00
670.000,00
7.970.000,00
27.716.000,00
78.315.000,00
12.175.000,00
20.960.000,00
3.450.000,00
4.475.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
29.650.000,00
1.155.000,00
200.000,00
232.176.000,00
232.176.000,00

480.000,00
480.000,00
480.000,00

480.000,00
480.000,00
480.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

580.000,00
580.000,00
580.000,00

580.000,00
580.000,00
580.000,00

550.000,00
550.000,00
550.000,00

550.000,00
550.000,00
550.000,00

4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00

4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00

ПРОЈЕКАТ 3.2 -Сручни надзор у току реконструкције јавне расвете у улицама
Б. Буха, И. Милутиновића, С. Синђелића, Х. Станка, Ц. Милице и М. Тепића у
Инђији (уградња ЛЕД светиљки)

235

424
01

Специјализовене услуге
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.2

01

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

620

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

0701

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0701-0001

Управљање саобраћајном инфраструктуром

236
237

425
426
01

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0001
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0701-0002

Одржавање путева

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
483
485
511
512
513
01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале текуће донације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

0701
ПРОЈЕКАТ 1

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана у Инђији

258

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6
ПРОЈЕКАТ 1.7 - Израда Главног пројекта бициклистичких и пешачких стаза
дуж државног пута IIА-126, у Инђији

259

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7
ПРОЈЕКАТ 1.8 - Израда Главног пројекта бициклистичких и пешачких стаза
дуж државног пута IIА-100, у Инђији

260

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8

ПРОЈЕКАТ 1.9 - Усаглашавање постојеће пројектно-техничке документације
са новим законским прописима у циљу исходовања грађевинске дозволе

261

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9
ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда пројекта појачаног одржавања дела државног пута
IIА - 126 (од подвожњака до кружног тока) у североисточној радној зони у
Инђији

262

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

17

Број 18, страна број 642

Службени лист општина Инђија

01

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

Среда 30. децембар 2015.

8.110.000,00
8.110.000,00

8.110.000,00
8.110.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

480.000,00
480.000,00
480.000,00

480.000,00
480.000,00
480.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00

5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

474.000,00
474.000,00
474.000,00

474.000,00
474.000,00
474.000,00

5.800.000,00
5.800.000,00
5.800.000,00
32.254.000,00
32.254.000,00

5.800.000,00
5.800.000,00
5.800.000,00
32.254.000,00
32.254.000,00

450.000,00
450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00
450.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

480.000,00
480.000,00
480.000,00

480.000,00
480.000,00
480.000,00

ПРОЈЕКАТ 2
ПРОЈЕКАТ 2.1 -Израда главног пројекта реконструкције делова улица Ј.
Поповића, 4. јула и С. Пенезића у Инђији

263

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1
ПРОЈЕКАТ 2.2 -Израда главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног пута IIA -126, у улици Цара Душана у Новом
Сланкамену

264

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.2
ПРОЈЕКАТ 2.3 -Израда архитектонско-урбанистичког решења и главног
пројекта реконструкције улице Војводе Степе 1. део, Трга Слободе и
Централног градског парка у Инђији

265

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.3
ПРОЈЕКАТ 2.5 -Израда Главног пројекта саобраћајница у радној зони бр. 15 у
К.О. Инђија

266

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.5
ПРОЈЕКАТ 2.6 -Изградња саобраћајница у у радној зони бр. 15 у К.О. Инђија прва фаза

267

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.6
ПРОЈЕКАТ 2.7 - Стручни надзор у току изградње саобраћајница у у радној
зони бр. 15 у К.О. Инђија - прва фаза

268

424
01

Специјализоване услуге
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.7
ПРОЈЕКАТ 2.8 - Изградња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у
коридору државног пута IIA -126, у улици Цара Душана у Инђији

269

513
01

Остале некретнине и опрема
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.8

ПРОЈЕКАТ 2.9 - Набавка информатичке опреме за паркинг службу

270

512
01

Машине и опрема
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.9

ПРОЈЕКАТ 2.10 - Набавка путничких аутомобила

271

512
01

Машине и опрема
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.10

01

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
ПРОЈЕКАТ 3
ПРОЈЕКАТ 3.1 -Израда Главног пројекта монтаже "успоривача" саобраћаја на
више локација на територији општине Инђија

272

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.1
ПРОЈЕКАТ 3.2 -Набавка и монтажа успоривача саобраћаја и вибро звучних
трака

273

426
01

Материјал
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.2

ПРОЈЕКАТ 3.3 -Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног пута IIБ-313, у улици Цара Душана у Марадику

274

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.3

ПРОЈЕКАТ 3.5 - Реконструкција улице С. Ковачевића у Инђији

18

Број 18, страна број 643
275

Службени лист општина Инђија
511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.5

Среда 30. децембар 2015
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00

250.000,00
250.000,00
250.000,00

250.000,00
250.000,00
250.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

550.000,00
550.000,00
550.000,00

550.000,00
550.000,00
550.000,00

800.000,00
800.000,00
800.000,00

800.000,00
800.000,00
800.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
29.030.000,00
29.030.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
29.030.000,00
29.030.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

800.000,00
800.000,00
800.000,00

800.000,00
800.000,00
800.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

650.000,00
650.000,00
650.000,00

650.000,00
650.000,00
650.000,00

5.400.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00

5.400.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00

ПРОЈЕКАТ 3.6 - Стручни надзор у току реконструкције улице С. Ковачевића у
Инђији

276

424
01

Специјализоване услуге
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.6

ПРОЈЕКАТ 3.7 - Изградња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у
коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана у Новом Сланкамену

277

513
01

Остале некретнине и опрема
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.7

ПРОЈЕКАТ 3.8 - Израда и монтажа аутобуских надстрешница за потребе ЈПИ
на територији општине Инђија

278

513
01

Остале некретнине и опрема
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.8

ПРОЈЕКАТ 3.9 - Израда Главног пројекта саобраћајнице која повезује пут Л22
и улицу М. Стојића Горчила у Инђији

279

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.9

ПРОЈЕКАТ 3.10 - Израда Главног пројекта реконструкције Српскоцрквене
улице у Инђији

280

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.10

01
,

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3
ПРОЈЕКАТ 4

ПРОЈЕКАТ 4.2 - Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж државног
пута IIА-126 у Инђији - 1. фаза

281

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2

ПРОЈЕКАТ 4.3 - Изградња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у
коридору државног пута IIБ-313, у улици Цара Душана у Марадику

282

513
01

Остале некретнине и опрема
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.3

ПРОЈЕКАТ 4.4 - Израда Главног пројекта реконструкције раскрснице улица
Змај Јовина, Горчилова и Душка Радовића у Инђији

283

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.4

ПРОЈЕКАТ 4.6 - Израда Главног пројекта реконструкције Првомајске улице у
Инђији

284

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.6

ПРОЈЕКАТ 4.7 - Израда Главног пројекта Видовданске улице у Инђији

285

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.7

ПРОЈЕКАТ 4.8 - Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељена
места општине Инђија

286

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.8

ПРОЈЕКАТ 4.9 -Појачано одржавање пута II-124 у насељу Инђија (улица
Занатлијска и Дунавска)

19

Број 18, страна број 644
287

Службени лист општина Инђија
511
01
07

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.9

Среда 30. децембар 2015.
211.504.000,00
86.150.000,00
125.354.000,00
211.504.000,00

211.504.000,00
86.150.000,00
125.354.000,00
211.504.000,00

62.379.000,00
32.379.000,00
30.000.000,00
62.379.000,00
150.879.000,00
155.354.000,00
306.233.000,00

62.379.000,00
32.379.000,00
30.000.000,00
62.379.000,00
150.879.000,00
155.354.000,00
306.233.000,00

66.510.000,00
15.911.000,00
50.599.000,00
66.510.000,00
15.911.000,00
50.599.000,00
66.510.000,00

66.510.000,00
15.911.000,00
50.599.000,00
66.510.000,00
15.911.000,00
50.599.000,00
66.510.000,00

330.847.000,00

330.847.000,00

60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00

60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00

31.240.000,00
31.240.000,00
31.240.000,00

31.240.000,00
31.240.000,00
31.240.000,00

76.976.000,00
76.976.000,00
76.976.000,00

76.976.000,00
76.976.000,00
76.976.000,00

63.976.000,00
34.582.000,00
29.394.000,00
63.976.000,00

63.976.000,00
34.582.000,00
29.394.000,00
63.976.000,00

96.655.000,00
96.655.000,00
96.655.000,00

96.655.000,00
96.655.000,00
96.655.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

96.582.000,00
234.265.000,00
330.847.000,00

96.582.000,00
234.265.000,00
330.847.000,00

689.151.000,00
494.218.000,00
1.183.369.000,00

689.151.000,00
494.218.000,00
1.183.369.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 4.10 -Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број
Р-109 од км 10+662,15 до км 10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

288

511
01
07

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.10

01
07
,

Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4
ПРОЈЕКАТ 5
ПРОЈЕКАТ 5.1 -Појачано одржавање раскрснице државног пута првог реда
М22.1 и улица Милана Ракића, Филипа Вишњића и Ђорђа Војиновића у
Инђији - 1. фаза

289

511
01
07

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5.1

01
07
,

Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5

620

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске хале у Инђији - прва фаза

290

511
01

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОЈЕКАТ 1.2 -Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији

291

511
07

Зграде и грађевински објекти
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2
ПРОЈЕКАТ 1.3 -Изградња спортске хале у Инђији - друга фаза

292

511
07

Зграде и грађевински објекти
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3
ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза I етапа

293

511
01
07

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4
ПРОЈЕКАТ 1.5 -Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза II етапа

294

511
07

Зграде и грађевински објекти
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5
ПРОЈЕКАТ 1.6 -Стручни надзор у току изградње спортске хале у Инђији трећа фаза

295

424
01

Специјализоване услуге
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Извори финансирања за функцију 620:

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО за главу 6, функција 620

1101

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1101-0001

Стратешко просторно и урбанистичко планирање

620

Развој заједнице

296

424
01

Специјализоване услуге - планска документација
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001

20

Број 18, страна број 645

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015

Извори финансирања за функцију 620:

01

12.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00

4.220.000,00

4.220.000,00

4.220.000,00
4.220.000,00

4.220.000,00
4.220.000,00

4.220.000,00
4.220.000,00

4.220.000,00
4.220.000,00

62.000.000,00

62.000.000,00

62.000.000,00
62.000.000,00

62.000.000,00
62.000.000,00

УКУПНО функција 620

62.000.000,00
62.000.000,00

62.000.000,00
62.000.000,00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

80.144.587,24

80.144.587,24

11.911.332,24
11.911.332,24
1.866.005,05
10.045.327,19
11.911.332,24

11.911.332,24
11.911.332,24
1.866.005,05
10.045.327,19
11.911.332,24

11.807.960,47
11.807.960,47
1.849.811,04
9.958.149,43
11.807.960,47

11.807.960,47
11.807.960,47
1.849.811,04
9.958.149,43
11.807.960,47

12.637.374,85
12.637.374,85
1.895.606,23
10.741.768,62
12.637.374,85

12.637.374,85
12.637.374,85
1.895.606,23
10.741.768,62
12.637.374,85

12.697.218,10
12.697.218,10
1.904.582,72
10.792.635,38
12.697.218,10

12.697.218,10
12.697.218,10
1.904.582,72
10.792.635,38
12.697.218,10

16.090.701,58
16.090.701,58
16.090.701,58
16.090.701,58

16.090.701,58
16.090.701,58
16.090.701,58
16.090.701,58

15.000.000,00
15.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
15.000.000,00

8.516.005,04
71.628.582,20
80.144.587,24

8.516.005,04
71.628.582,20
80.144.587,24

111.930.000,00

111.930.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО функција 620

0701

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0701-0002

Одржавање путева

620

Развој заједнице

297

424

Специјализоване услуге - одржавање путних прелаза
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002
Извори финансирања за функцију 620:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 620

0601

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005)

0601-0005

Јавни превоз

620

Развој заједнице

298

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Јавни превоз
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0005
Извори финансирања за функцију 620:

01

0601
630

Приходи из буџета

Водоснабдевање
ПРОЈЕКАТ 1 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА САБИРНОГ
ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-20" ПРВА ЕТАПА

0601
299

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

ПРОЈЕКАТ 2 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ПРВА ЕТАПА"

0601
300

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
ПРОЈЕКАТ 3 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА САБИРНОГ
ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-21 ДРУГА ЕТАПА"

0601
301

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

ПРОЈЕКАТ 4 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ДРУГА ЕТАПА "

0601
302

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

ПРОЈЕКАТ 5 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ТРЕЋА ЕТАПА "

0601
303

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5

0601

ПРОЈЕКАТ 6 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

304

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6
Извори финансирања за функцију 630:

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 630

0101

ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност

21

Број 18, страна број 646

Службени лист општина Инђија

421

Среда 30. децембар 2015.

Пољопривреда

305

424

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

7.930.000,00
7.930.000,00
7.930.000,00

7.930.000,00
7.930.000,00
7.930.000,00

7.930.000,00
7.930.000,00

7.930.000,00
7.930.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00

УКУПНО функција 421

45.000.000,00
30.000.000,00
75.000.000,00

45.000.000,00
30.000.000,00
75.000.000,00

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

34.917.500,00

34.917.500,00

9.000.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00

Специјализоване услуге - противградна заштита
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001
Извори финансирања за функцију 421:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 421
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0101-0002

Подстицаји пољопривредној приозводњи

421
306

451

Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002
Извори финансирања за функцију 421:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 421
Програмска активност 0003 (ПА 0003)

0101-0003

Рурални развој

421
307

451
01

Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0003
Извори финансирања за функцију 421:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 421
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

308

482

Покрајинска таксе - Накнада за одводњавање
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001
Извори финансирања за функцију 560:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 560

421

Пољопривреда

0101

ПРОЈЕКАТ 1 - "ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ-ПОДСИСТЕМ
НОВИ СЛАНКАМЕН И ПОДСИСТЕМ СТАРИ СЛАНКАМЕН"

309

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

01

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

0101

ПРОЈЕКАТ 2 - "УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ
ОДВОДЊАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА"

310

424

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

0101

ПРОЈЕКАТ 3 - "УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕАТАРСКИ ПУТЕВИ"

311

511

Зграде и грађевински објекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3
Извори финансирања за функцију 421:

01
07

1501

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1501-0002

Унапређење привредног амбијента

487

Остале делатности

312

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама АГЕНЦИЈА ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0002
Извори финансирања за функцију 487:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 487
Програмска активност 0003 (ПА 0003)
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Подстицаји за развој предузетништва

490
313

451

Економски послови некласификовани на другом месту
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

6.917.500,00
6.917.500,00

6.917.500,00
6.917.500,00

6.917.500,00
6.917.500,00

6.917.500,00
6.917.500,00

9.000.000,00
9.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00

УКУПНО функција 474

9.000.000,00
10.000.000,00
19.000.000,00

9.000.000,00
10.000.000,00
19.000.000,00

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

22.495.090,00

22.495.090,00

12.500.000,00

12.500.000,00

9.995.090,00
22.495.090,00

9.995.090,00
22.495.090,00

22.495.090,00
22.495.090,00

22.495.090,00
22.495.090,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00
3.300.000,00

3.300.000,00
3.300.000,00

3.300.000,00
3.300.000,00

3.300.000,00
3.300.000,00

160.000.000,00

160.000.000,00

40.000.000,00
40.000.000,00

40.000.000,00
40.000.000,00

110.000.000,00
110.000.000,00

110.000.000,00
110.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0003
Извори финансирања за функцију 490:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 490

474

Вишенаменски развојни пројекти

1501
ПРОЈЕКАТ 1 - "ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

314

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

1501

ПРОЈЕКАТ 2 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

315

424

Специјализоване услуге-пројекти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
Извори финансирања за функцију 474:

01
07

0401

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0401-0002

Управљање комуналним отпадом

510

Управљање отпадом

316

511

317

451

Зграде и грађевински објекти-Депонија
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -ЈП за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "ИНГРИН"
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0002
Извори финансирања за функцију 510:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 510

0401

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003)

0401-0003

Праћење квалитета елемената животне средине

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

318

423

Услуге по уговору - Буџетски фонд за заштиту животне средине
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0003
Извори финансирања за функцију 560:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 560

0601

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0014 (ПА 0014)

0601-0014

Остале комуналне услуге

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

319

424

Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту животне средине
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0014
Програмска активност 0009 (ПА 0009)

0601-0009

Уређење и одржавње зеленила

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

320

424

Специјализоване услуге - Услуге одржавања природних површина
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0009

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

0601
ПРОЈЕКАТ 1 -"ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА"

321

424

Специјализоване услуге
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

01

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

0601
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ПРОЈЕКАТ 2 -"НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА"

322

512

Машине и опрема
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00

155.000.000,00
5.000.000,00
160.000.000,00

155.000.000,00
5.000.000,00
160.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

6.850.000,00
6.850.000,00

6.850.000,00
6.850.000,00

6.850.000,00
6.850.000,00

6.850.000,00
6.850.000,00

Извори финансирања за функцију 560:

01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 560

0701

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0701-0002

Одржавање путева

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

323

425

Текуће поправке и одржавање
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002
Извори финансирања за функцију 360:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 360

0701

ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

324

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

100.000,00

100.000,00

325

423

Услуге по уговору

1.600.000,00

1.600.000,00

326

424

Специјализоване услуге

3.150.000,00

3.150.000,00

327

426

Материјал

2.300.000,00

2.300.000,00

328

512

Машине и опрема

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

9.150.000,00

9.050.000,00

16.000.000,00
16.000.000,00

16.000.000,00
16.000.000,00

Извори финансирања за функцију 360:

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 360

2.993.350.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ

91.592.000,00

3.084.942.000,00

Члан 9.
Структура расхода и издатака утврђена на основу листе програма и програмских активности са одређеним циљевима и
индикаторима дата је у посебној табели и саставни је део Посебног дела Одлуке о буџету општине Инђија за 2016.годину (Прилог:
Посебан део циљеви и индикатори).
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. 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-испр., 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15), планирани број запослених на неодређено и одређено време је следећи:
- 110 запослених у локалној администрацији на неодређено време
- 11 запослених у локалној администрацији на одређено време
- 10 изабраних и постављених лица у органима и организацијама локалне власти
- 24 запослених у култури на неодређено време
- 5 запослених у култури на одређено време
- 4 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време
- 26 запослених у Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П. на неодређено време
- 7 запослених у месним заједницама на неодређено време
- 118 запослених у предшколској установи на неодређено време
- 46 запослених у предшколској установи на одређено време
У овој одлуци о буџету средства за плате обезбеђују се за број запослених из става 1. овог члана.
Члан 11.
За извршење Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 12.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су функционери односно руководиоци
директних и индиректних корисника буџетских средстава као и одговорна лица осталих корисника буџетских средстава.
Члан 13.
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.
Члан 14.

24

директних и индиректних корисника буџетских средстава као и одговорна лица осталих корисника буџетских средстава.
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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.
Члан 14.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише
председника општине (општинско веће) по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.
Општинско веће усваја извештај из става 1. и доставља га Скупштини општине.
24
Извештај садржи одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 15.
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.
Члан 16.
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).
Члан 17.
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 18.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом Одлуком и у
складу са одобреним тромесечним квотама.
Члан 19.
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
средстава унутар програма који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације чија се средства
мењају.
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.
Члан 20.
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.
Члан 21.
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.
Члан 22.
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.
Члан 23.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода
неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 24.
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, 14/15 и 68/15)
Члан 25.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2016. години користиће се у складу са Законом о
приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14 и 46/15).
Члан 26.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају
у буџет општине.
Члан 27.
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 уговоро депоновању или орочавању
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средстава.
Члан 28.
Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције локалне власти доноси Скупштина општине по претходно прибављеном
мишљењу Министарства.
Члан 29.
Ову одлуку доставити Министарству финасија и објавити у "Службеном листу општине Инђија".
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Инђија", а примењиваће се од
01. 01. 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1762/2015-I
Дана:30.децембра 2015.године
ИНЂИЈА

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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РАСХОДИ ИСКАЗАНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ- ПОСЕБАН ДЕО ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ
Шифра
Програмска
Програм
активност/
Пројекат
1
2

Назив

Циљ

Индикатор

3

4

Програм 1. Локални развој и Развој локалне заједнице у складу
просторно планирање
са стратегијом развоја

1101

1101-0001

0601

12.000.000

0

12.000.000

0

Укупна
средства
7
12.000.000

Локални развој кроз израду стратешке
документације

Програм 2. Комунална
делатност

Степен наплате комуналних услуга
(изражен у %) ИЛИ: Проценат од
Ефикасно и рационално спровођење
укупног броја јавних комуналних
комуналне делатности
предузећа која остварују позитиван
резултат

476.053.587

0

476.053.587

Ефикасно и рационално спровођење
Ниво цене услуге у односу на просечну
уклањања отпадних вода и минималан
зараду у граду/општини
негативан утицај на животну средину

480.000

0

480.000

0601-0002

Усвојен просторни план града/општине

12.000.000

Јавни превоз

Проценат покривености територије
Максимална могућа покривеност
корисника и територије услугама јавног услугом јавног превоза (мерено кроз број
насеља у односу на укупан број насеља)
превоза

62.000.000

0

62.000.000

Уређење и одржавање
зеленила

Максимална могућа покривеност
Укупан број м2 зелене површине на којој
насеља и територије услугама уређења
се уређује и одржава зеленило
и одржавања зеленила

110.000.000

0

110.000.000

Јавна расвета

Ефикасно и рационално спровођење
одржавања чистоће јавно-прометних
површина и минималан негативан
утицај на животну средину

45.580.000

0

45.580.000

58.000.000

0

58.000.000

60.000.000

0

60.000.000

550.000

0

550.000

800.000

0

800.000

180.000

0

180.000

450.000

0

450.000

0601-0005

0601-0010
0601-0014

Стратегија развоја локалне заједнице
Број секторских стратегија

Расходи из
додатних
прихода
корисника
6

Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање

Управљање отпадним водама

0601-0009

Средства из
буџета

Остале комуналне услуге

Остварени расходи за пружање услуга
јавног осветљења

0601-П2

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња
фекалне канализације насеља
Бешка - трећа фаза - етапа 1
ПРОЈЕКАТ 1.4 -Набавка и
уградња тепих траве (травни
бусен)

0601-П3

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Стручни
надзор у току изградње
фекалне канализације насеља
Бешка - трећа фаза - етапа 1

0601-П4

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Набавка
система за закључавање
сливних решетки на
територији општине Инђија

0601-П5

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Израда
Главног пројекта парка
"Вашариште" у Инђији и
Главног пројекта парка код
ОШ "Јован Поповић" у Инђији

600.000

0

600.000

0601-П6

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Израда
идејног решења атмосферске
канализације насеља Инђија слив 2

390.000

0

390.000

0601-П7

ПРОЈЕКАТ 1.9 - Израда
Главних пројеката
продужетака НН мрежа на
територији општине Инђија (4
улице)

0601-П8

ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда
Главних пројеката чворишта и
продужетака водоводних
мрежа у насељеним местима
(6 улица)

0601-П1

0601-П9

0601-П10

ПРОЈЕКАТ 2.1 -Изградња
атмосферске канализације у
зони раскрснице улице Иве
Андрића и Расадничке у
Бешки
ПРОЈЕКАТ 2.3 --Изградња
продужетака НН мрежа на
територији општине Инђија

0601-П13

ПРОЈЕКАТ 2.4 -Изградња
чворишта и продужетака
водоводних мрежа у
насељеним местима (6 улица)
ПРОЈЕКАТ 2.5 -Набавка
декоративне новогодишње
јавне расвете
ПРОЈЕКАТ 2.6 - Набавка
рачунарског софтвера

0601-П14

ПРОЈЕКАТ 2.7 - Изградња и
реконструкција атмосферске
канализације у деловима
улица С. Маринковић и
Војвођанска у Инђији

0601-П15

ПРОЈЕКАТ 2.8 Реконструкција јавне расвете
у улицама Б. Буха, И.
Милутиновића, С. Синђелића,
Х. Станка, Ц. Милице и М.
Тепића у Инђији (уградња ЛЕД
светиљки)

0601-П11

0601-П12

474.000,00

1

474.000,00

7.065.000,00

0

7.065.000

2.000.000,00

0

2.000.000

4.000.000,00

0

4.000.000

300.000,00

0,00

300.000

1.750.000,00

0,00

1.750.000

17.515.000,00

0,00

17.515.000

2.005.000,00

0,00

2.005.000
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0601-П16

ПРОЈЕКАТ 2.9 -Израда
главног пројекта јавне расвете
у североисточној зони у
Инђији

0601-П17

ПРОЈЕКАТ 2.10 - Изградња
јавне расвете у делу
североисточне индустријске
зоне у Инђији - 1. фаза

0601-П18

ПРОЈЕКАТ 3.1 -Стручни
надзор у току изградње јавне
расвете у делу североисточне
индустријскеј зоне у Инђији 1. фаза

0601-П19

ПРОЈЕКАТ 3.2 -Сручни надзор
у току реконструкције јавне
расвете у улицама Б. Буха, И.
Милутиновића, С. Синђелића,
Х. Станка, Ц. Милице и М.
Тепића у Инђији (уградња ЛЕД
светиљки)

0601-П20

ПРОЈЕКАТ 1 "ЈКП "ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ИЗГРАДЊА САБИРНОГ
ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ
БУНАРА Б-20" ПРВА ЕТАПА

0601-П21

ПРОЈЕКАТ 2 "ЈКП "ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО
МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ПРВА
ЕТАПА"

0601-П22

ПРОЈЕКАТ 3 "ЈКП "ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ИЗГРАДЊА САБИРНОГ
ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ
БУНАРА Б-21 ДРУГА ЕТАПА"

0601-П23

ПРОЈЕКАТ 4 "ЈКП "ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО
МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ДРУГА
ЕТАПА "

0601-П24
0601-П25

0601-П26

0601-П27

2.000.000,00

0,00

2.000.000

9.600.000,00

0,00

9.600.000

120.000,00

0,00

120.000

50.000,00

0,00

50.000

11.911.332,24

0,00

11.911.332

11.807.960,47

0,00

11.807.960

12.637.374,85

0,00

12.637.375

12.697.218,10

0,00

12.697.218

16.090.701,58

0,00

16.090.702

15.000.000,00

0,00

15.000.000

5.000.000,00

0,00

5.000.000

5.000.000

0

5.000.000

Повећање запослености на
територији града/општине

Број евидентираних незапослених
лица на евиденцији НСЗ

49.967.500

0

49.967.500

Подршка постојећој привреди

Коришћење ресурса локалне
самоуправе у циљу промоције
локалних предузећа и предузетника

Број активности локалне администрације
и износ буџетских средстава локалног
буџета са циљем промоције локалне
привреде

1.000.000,00

0

1.000.000

Унапређење привредног
амбијента

Успостављање ефикасног механизма
за привлачење директних инвестиција

Број нових инвестиција и вредност тих
инвестиција

9.000.000,00

0

9.000.000

Подстицаји за развој
предузетништва

Успостављање механизма подстицаја
ради оснивања нових предузећа на
територији града/општине уз учешће
подстицаја локалне самоуправе
(давање земљишта на коришћење под
посебних условима, коришћење
локалне инфраструктуре под посебних
условима, ослобађање од појединих
локалних такси, помоћ при припреми и
писању пројеката малим предузећима
ради добијања подстицаја итд.)

Број новооснованих предузетничких
радњи (разврстаних по полу) и
предузећа на територији града/општине
уз учешће подстицаја локалне
самоуправе.

6.917.500,00

0

6.917.500

Број реализованих професионалних
радних пракси уз финансијску подршку
локалне самоуправе.

6.350.000,00

0

6.350.000

9.000.000,00

0

9.000.000

10.000.000,00

0

10.000.000

7.700.000,00

0

7.700.000

1501-0001

1501-0002

Среда 30. децембар 2015.

ПРОЈЕКАТ 5 "ЈКП "ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО
МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ
ТРЕЋА ЕТАПА "
ПРОЈЕКАТ 6 "ПОСТРОЈЕЊЕ
ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"
ПРОЈЕКАТ 1-"ЧИПОВАЊЕ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И
МАЧАКА"
ПРОЈЕКАТ 2-"НАБАВКА
ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА"
Програм 3. Локални
економски развој

1501

Службени лист општина Инђија

1501-0003

1501-0005

1501-П1
1501-П2

1501-П3

Успостављање механизама за
Финансијска подршка
финансијку подршку професионалних
локалном економском развоју
радних пракса
ПРОЈЕКАТ 1-"ПОДСТИЦАЈИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"
ПРОЈЕКАТ 2 - "РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКТИ"
ПРОЈЕКАТ 1 "КОНКУРС ЗА
ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ"

0
1502

Програм 4. Развој туризма

Повећање препознатљивости
туристичке понуде града/општине на Износ буџета за промоцију града
циљаним тржиштима

2

12.279.100

2.660.000

14.939.100
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1502-0001

Управљање развојем туризма

Повећање капацитета туристичких
организација

Број иницијатива које је ТО покренула у
оквиру града/општине у вези са
пројектима који се тичу туризма или
развоја туристичких локалитета

1502-0002

Туристичка промоција

Адекватна промоција туристичке
понуде града/општине на циљаним
тржиштима

Број догађаја који промовишу туристичку
понуду града/општине у земљи на којима
учествује ТО града/општине

1502-П1

Пројекат 1: "Реконструкција
келтског насеља"

Програм 5. Развој
пољопривреде

0101
0101-0001

0101-0002

Унапређење услова за
пољопривредну делатност

Подстицаји пољопривредној
производњи
Рурални развој

0101-0003

0101-П1

0101-П2

0101-П3

6.829.100,00

860.000,00

7.689.100

3.450.000

800.000

4.250.000

2.000.000

1.000.000

3.000.000

111.930.000

0

111.930.000

Спровођење усвојене
пољопривредне политике и
политике руралног развоја на
подручју локалне самоуправе

Усвојени програми развоја
пољопривреде и руралног развоја

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње на територији ЛС

Проценат буџетских средстава који се
издваја за програме развоја
пољопривреде (Аграрни фонд ако
постоји) у односу на укупан буџет
града/општине

9.000.000

0

9.000.000

Изградња одрживог, ефикасног и
конкурентног сектора

Степен реализације мера директних
плаћања у оквиру одобреног програма

20.000.000

0

20.000.000

Развој одговарајућих економских
услова у сеоским срединама

Број подстицаја који се односе на
инвестиције у пољопривреди за
унапређење конкурентности

7.930.000

0

7.930.000

15.000.000

0

15.000.000

30.000.000

0

30.000.000

30.000.000

0

30.000.000

ПРОЈЕКАТ 1- "ИЗГРАДЊА
СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕПОДСИСТЕМ НОВИ
СЛАНКАМЕН И ПОДСИСТЕМ
СТАРИ СЛАНКАМЕН"
ПРОЈЕКАТ 2- "УРЕЂЕЊЕ
КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У
ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА"
ПРОЈЕКАТ 3 - "УРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ-АТАРСКИ
ПУТЕВИ"

0
Проценат буџета намењен заштити
животне средине у односу на укупан
буџет

Програм 6. Заштита животне Унапређење квалитета животне
средине
средине

0401
0401-0002

0401-0003

Управљање комуналним
отпадом

Праћење квалитета
елемената животне средине

Испуњење обавеза у складу са
законима у домену постојања
Донет и усвојен локални план
стратешких и оперативних планова као
управљања отпадом
и мера забране и ограничења утицаја
на животну средину
Испуњење обавеза у складу са
Број регистрованих загађивача ИЛИ:
законима у домену постојања
стратешких и оперативних планова као Донет план квалитета ваздуха и
и мера забране и ограничења утицаја краткорочни акциони план
на животну средину

Програм 7. Путна
инфраструктура

Развијеност инфраструктуре у
контексту доприноса социо
економском развоју

0701-0001

Управљање саобраћајном
инфраструктуром

Повећање путне мреже и адекватна
Број километара новоизграђених улица
покривеност територије града/општине

0701-0002

Одржавање путева

Одржавање квалитета улица кроз
реконструкцију и редовно одржавање
асфалтног покриваца

0701

Дужина изграђених саобраћајница које
су у надлежности града/општине (у км)

Број километара санираних и/или
реконструисаних улица

25.795.090

0

25.795.090

22.495.090

0

22.495.090

3.300.000

0

3.300.000

698.833.000

0

698.833.000

4.300.000

0

4.300.000

243.246.000

0

243.246.000

480.000

0

480.000

2.000.000

0

2.000.000

580.000

0

580.000

550.000

0

550.000

4.500.000

0

4.500.000

2.500.000

0

2.500.000

0701-П1
ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда
Главног пројекта упарених
аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног
пута IIА-126, у улици Цара
Душана у Инђији
0701-П2

0701-П3

0701-П4

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Израда
Главног пројекта
бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА126, у Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.8 - Израда
Главног пројекта
бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА100, у Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.9 Усаглашавање постојеће
пројектно-техничке
документације са новим
законским прописима у циљу
исходовања грађевинске
дозволе

0701-П5
ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда
пројекта појачаног одржавања
дела државног пута IIА - 126
(од подвожњака до кружног
тока) у североисточној радној
зони у Инђији
0701-П6

ПРОЈЕКАТ 2.1 -Израда
главног пројекта
реконструкције делова улица
Ј. Поповића, 4. јула и С.
Пенезића у Инђији
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0701-П7
ПРОЈЕКАТ 2.2 -Израда
главног пројекта упарених
аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног
пута IIA -126, у улици Цара
Душана у Новом Сланкамену

480.000

0

480.000

3.000.000

0

3.000.000

5.500.000

0

5.500.000

ПРОЈЕКАТ 2.6 -Изградња
саобраћајница у у радној зони
бр. 15 у К.О. Инђија - прва
фаза

10.000.000

0

10.000.000

ПРОЈЕКАТ 2.7 - Стручни
надзор у току изградње
саобраћајница у у радној зони
бр. 15 у К.О. Инђија - прва
фаза

1.000.000

0

1.000.000

3.500.000

0

3.500.000

474.000

0

474.000

5.800.000

0

5.800.000

450.000

0

450.000

1.000.000

0

1.000.000

480.000

0

480.000

20.000.000

0

20.000.000

250.000

0

250.000

3.500.000

0

3.500.000

550.000

0

550.000

800.000

0

800.000

2.000.000

0

2.000.000

20.000.000

0

20.000.000

3.500.000

0

3.500.000

800.000

0

800.000

2.000.000

0

2.000.000

650.000

0

650.000

0701-П8
ПРОЈЕКАТ 2.3 -Израда
архитектонско-урбанистичког
решења и главног пројекта
реконструкције улице Војводе
Степе 1. део, Трга Слободе и
Централног градског парка у
Инђији
0701-П9

0701-П10

0701-П11

0701-П12

0701-П13

0701-П14
0701-П15

0701-П16

ПРОЈЕКАТ 2.5 -Израда
Главног пројекта
саобраћајница у радној зони
бр. 15 у К.О. Инђија

ПРОЈЕКАТ 2.8 - Изградња
упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у
коридору државног пута IIA 126, у улици Цара Душана у
Инђији
ПРОЈЕКАТ 2.9 - Набавка
информатичке опреме за
паркинг службу
ПРОЈЕКАТ 2.10 - Набавка
путничких аутомобила
ПРОЈЕКАТ 3.1 -Израда
Главног пројекта монтаже
"успоривача" саобраћаја на
више локација на територији
општине Инђија
ПРОЈЕКАТ 3.2 -Набавка и
монтажа успоривача
саобраћаја и вибро звучних
трака

0701-П17

0701-П18

ПРОЈЕКАТ 3.3 -Израда
Главног пројекта упарених
аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног
пута IIБ-313, у улици Цара
Душана у Марадику
ПРОЈЕКАТ 3.5 Реконструкција улице С.
Ковачевића у Инђији

0701-П19
ПРОЈЕКАТ 3.6 - Стручни
надзор у току реконструкције
улице С. Ковачевића у Инђији
0701-П20

ПРОЈЕКАТ 3.7 - Изградња
упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у
коридору државног пута IIА126, у улици Цара Душана у
Новом Сланкамену

0701-П21
ПРОЈЕКАТ 3.8 - Израда и
монтажа аутобуских
надстрешница за потребе ЈПИ
на територији општине Инђија
0701-П22
ПРОЈЕКАТ 3.9 - Израда
Главног пројекта
саобраћајнице која повезује
пут Л22 и улицу М. Стојића
Горчила у Инђији
0701-П23
ПРОЈЕКАТ 3.10 - Израда
Главног пројекта
реконструкције Српскоцрквене
улице у Инђији
0701-П24
ПРОЈЕКАТ 4.2 - Изградња
бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА126 у Инђији - 1. фаза
0701-П25

ПРОЈЕКАТ 4.3 - Изградња
упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у
коридору државног пута IIБ313, у улици Цара Душана у
Марадику

0701-П26
ПРОЈЕКАТ 4.4 - Израда
Главног пројекта
реконструкције раскрснице
улица Змај Јовина, Горчилова
и Душка Радовића у Инђији
0701-П27

ПРОЈЕКАТ 4.6 - Израда
Главног пројекта
реконструкције Првомајске
улице у Инђији

0701-П28
ПРОЈЕКАТ 4.7 - Израда
Главног пројекта Видовданске
улице у Инђији
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0701-П30
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ПРОЈЕКАТ 4.8 - Израда плана
техничке регулације
саобраћаја за насељена
места општине Инђија
ПРОЈЕКАТ 4.9 -Појачано
одржавање пута II-124 у
насељу Инђија (улица
Занатлијска и Дунавска)
ПРОЈЕКАТ 4.10 -Појачано
одржавање коловоза ДП
другог реда рег. пут број Р-109
од км 10+662,15 до км
10+861,64 са кружном
раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

5.400.000

0

5.400.000

211.504.000

0

211.504.000

62.379.000

0

62.379.000

66.510.000

0

66.510.000

9.150.000

0

9.150.000

0701-П32

0701-П33

ПРОЈЕКАТ 5.1 -Појачано
одржавање раскрснице
државног пута првог реда
М22.1 и улица Милана Ракића,
Филипа Вишњића и Ђорђа
Војиновића у Инђији - 1. фаза
ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ"
Програм 8. Предшколско
васпитање

2001

Правичан обухват предшколским
васпитањем и образовањем

Укупан број деце на листи чекања

142.290.000

73.622.000

215.912.000

Обезбеђени прописани технички
Функционисање предшколских
услови за васпитно-образовни рад са
установа
децом

Број објеката предшколскх установа

142.290.000

73.622.000

215.912.000

Програм 9. Основно
образовање
Функционисање основних
школа

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем
Ефикасно основно образовање и
рационална употреба средстава

Број деце која су обухваћена
основним образовањем
Проценат буџета града/општине
издвојен за основно образовање

197.170.000

0

197.170.000

197.170.000

0

197.170.000

Програм 10. Средње
образовање

Обезбеђен потребан обухват
средњошколског образовања

74.230.000

0

74.230.000

Функционисање средњих
школа

Ефикасно средње образовање и
васпитање и рационална употреба
средстава

Број деце која су обухваћена средњим
образовањем (разложен по разредима
и полу)
Проценат буџета града/општине
издвојен за средње образовање

74.230.000

0

74.230.000

Програм 11. Социјална и
дечја заштита

Развој услуга социјалне заштите које
су у мандату локалне самоуправе
којима се доприноси унапређењу
положаја грађана који припадају
угроженим групама

Број права на услуге из социјалне
заштите дефинисаних Одлуком о
социјалној заштити, које пружа
град/општина

103.455.000

0

103.455.000

0901-0001

Социјалне помоћи

Унапређење заштите сиромашних

Висина буџетских издвајања за мере
матријалне подршке

40.555.000

0

40.555.000

0901-0002

Прихватилишта, прихватне
станице и друге врсте
смештаја

Обезбеђење привременог смештаја,
задовољавање основних потреба, и
пружање временски ограничене услуге
Број лица која су боравила у
интервенција у кризним ситуацијама
прихватилишту
појединцима и породицама којима је
потребно неодложно осигурати
безбедност.

500.000

0

500.000

0901-0003

Подстицање развоја разноврсних
социјалних услуга у заједници и
Подршка социо-хуманитарним
укључивање у сферу пружања услуга
организацијама
што више различитих социјалних
актера

Број удружења / хуманитарних
организација које добијају средства из
буџета ЛС

10.000.000

0

10.000.000

Број корисника народне кухиње ( или
број подељених оброка у народној
кухињи)

5.000.000

0

5.000.000

Висина буџетских издвајања за мере
материјалне подршке деци и породици

41.400.000

0

41.400.000

6.000.000

0

6.000.000

2001-0001

2002
2002-0001

2003
2003-0001

0901

0901-0005

Активности Црвеног крста

Социјално деловање - олакшавање
људске патње пружањем неопходне
ургентне помоћи лицима у невољи,
развијањем солидарности међу
људима, организовањем различитих
облика помоћи

0901-0006

Дечја заштита

Обезбеђивање материјалне подршке
за децу и породицу

0901-П1

1801

1801-0001

1201

1201-0001

1201-0002
1201-П1

Пројекат 1: "Бесплатне ужине"
Програм 12. Примарна
здравствена заштита

Унапређење партнерства за здравље

Број састанака локалног савета за
здравље

51.400.000

0

51.400.000

Функционисање установа
примарне здравствене
заштите

Унапређење ефикасности примарне
здравствене заштите

Проценат буџета који се издваја за
изградњу, инвестиционо и текуће
одржавање просторија у установама
примарне здравствене заштите

51.400.000

0

51.400.000

Програм 13. Развој културе

Подстицање развоја културе кроз
јачање капацитета културне
инфраструктуре

Укупно издвајање за културу у оквиру
локалног буџета

121.761.050

15.310.000

137.071.050

Функционисање локалних
установа културе

Подстицање развоја културе кроз
јачање капацитета установа културе

Проценат учешћа трошкова зарада у
буџету установа културе

51.130.050

10.050.000

61.180.050

Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву

Повећање интересовања грађана за
развој културе

Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су одржани

67.280.000

5.210.000

72.490.000

351.000

50.000

401.000

3.000.000

0

3.000.000

ПРОЈЕКАТ 1
"ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗБОРНИКА
РАДОВА ИЗЛОЖЕНИХ НА 20
.СУСРЕТИМА БИБЛИОГРАФА
У СПОМЕН НА ДР ГЕОРГИЈА
МИХАИЛОВИЋА"
1201-П2

ПРОЈЕКАТ 1 "СУФИНАНСИРАЊЕ
ТЕКУЋИХ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ДРУГИХ
СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ"
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1301
1301-0001

Проценат буџета града/општине
намењен за спорт

Обезбеђивање услова за рад и
Подршка локалним спортским унапређење капацитета спортских
организацијама, удружењима организација преко којих се остварује
јавни интерес у области спорта у
и савезима
граду/општини

Број установа и организација у области
спорта преко којих се остварује јавни
интерес у области спорта

Одржавање спортске
инфраструктуре

1301-П2

1301-П3

1301-П4

1301-П5

1301-П6

1301-П7

Среда 30. децембар 2015.

Планско подстицање и креирање
Програм 14. Развој спорта и
услова за бављење спортом за све
омладине
грађане и грађанке града/општине

1301-0003

1301-П1

Службени лист општина Инђија

Грађани имају адекватне услове у
постојећим објектима (укључујући и
спортску опрему и реквизите) да се
баве рекреативним спортом и
физичком културом

Проценат буџета који се издваја за
набавку спортских реквизита и
опремање спортских терена/објеката

ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ
СПОРТСКЕ ХАЛЕ"
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња
спортске хале у Инђији - прва
фаза
ПРОЈЕКАТ 1.2 -Завршетак
прве фазе спортске хале у
Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.3 -Изградња
спортске хале у Инђији - друга
фаза
ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња
спортске хале у Инђији - трећа
фаза I етапа
ПРОЈЕКАТ 1.5 -Изградња
спортске хале у Инђији - трећа
фаза II етапа
ПРОЈЕКАТ 1.6 -Стручни
надзор у току изградње
спортске хале у Инђији - трећа
фаза

407.437.000

0

407.437.000

52.090.000

0

52.090.000

7.500.000

0

7.500.000

17.000.000

0

17.000.000

60.000.000

0

60.000.000

31.240.000

0

31.240.000

76.976.000

0

76.976.000

63.976.000

0

63.976.000

96.655.000

0

96.655.000

2.000.000

0

2.000.000

508.748.673

0

508.748.673

362.291.643

0

362.291.643

Програм 15. Локална
самоуправа

Одрживо управно и финансијско
Однос броја запослених у
функционисање града/општине у
граду/општини и законом утврђених
складу надлежностима и пословима
максимума броја запослених
локалне самоуправе

0602-0001

Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и органа
градске општине

Проценат буџета који се издваја за плате
запослених у органима и службама
града/општине (/функционери и
службеници)

0602-0002

Месне заједнице

Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног становништва
деловањем месних заједница

Проценат буџета града/општине који се
користи за трошкове и планове рада
/програме месних заједница

27.867.030

0

27.867.030

0602-0003

Управљање јавним дугом

Одржавање финансијске стабилности
града/општине и финансирање
капиталних инвестиционих расхода

Учешће издатака за сервисирање дугова
у текућим приходима ≤ 15%

50.500.000

0

50.500.000

0602-0004

Општинско јавно
правобранилаштво

Број решених предмета у односу на
Заштита имовинских права и интереса
укупан број предмета на годишњем
града/општине
нивоу

3.840.000

0

3.840.000

Канцеларија за младе

Успостављени институционални
услови у граду/општини за подршку
активном укључивању младих, подршку Број организованих активности и
различитим друштвеним активностима пројеката КЗМ
младих и креативном испољавању
њихових потреба

4.100.000

0

4.100.000

800.000

0

800.000

3.700.000

0

3.700.000

28.550.000

0

28.550.000

0602

0602-0007

0602-0008
0602-П1

Програми националних
мањина
ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА
РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ"

Остваривање права националних
мањина у локалној заједници

Број реализованих пројеката
националних мањина

0602-П2

ПРОЈЕКАТ 1
"КАНАЛИЗАЦИЈА ИНЂИЈА"

0602-П3

ПРОЈЕКАТ 2 "АДАПТАЦИЈА
ДОМА КУЛТУРЕ БЕШКА"
ПРОЈЕКАТ 3 "ИЗГРАДЊА
ДОМА КУЛТУРЕ У
КРЧЕДИНУ"
ПРОЈЕКАТ 4 "ОПРЕМАЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ
"

6.000.000

0

6.000.000

1.300.000

0

1.300.000

4.000.000

0

4.000.000

ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ
СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"
ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА
ВУКОВЦЕ"

12.500.000

0

12.500.000

3.300.000

0

3.300.000

2.993.350.000

91.592.000

3.084.942.000

0602-П4

0602-П5

0602-П6
0602-П7

УКУПНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

6

Среда 30. децембар 2015
Службени лист општина Инђија
Број 18, страна број 657

Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти

Назив јединице локалне власти

Редни
број
2

3.

4.

1.

2.

3.

Постављена лица
Запослени
Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени
Постављена лица
Запослени
Постављена лица
Запослени

Укупно за све кориснике буџетa
који се финансирају са
економских класификација 411
и 412

4.

Постављена лица
Запослени

Дирекције основане од стране
локалне власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице
Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи (навести
назив установа и органа):

5.

Постављена лица
Запослени

1. туристичка организација
Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Установе културе
Постављена лица
Запослени
Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из
буџета (навести назив установе):

Органи и организације локалне
власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

ОПШТИНА ИНЂИЈА

4

5(3+4)

Број
Број
Укупан
запослених запослених
број
на
на
запослених
неодређено одређено
3
110

0

4
0

4

4
0

0

0

0

0

0
0

Извори 09-12
9

Извори 13-15
10

663.000

Извор 04
12

21.189.650

600.000

Извор 01
11
99.714.800

Извори 05-08
8

Извори 09-12
9

Табела 1.

Извори 13-15
10

Маса средстава за плате планирана за 2016. годину на економским
класификацијама 411 и 412

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ

Извори 05-08
8

Маса средстава за плате планирана за 2015. годину на економским
класификацијама 411 и 412
Извор 04
7

663.000

Извор 01
6
101.798.000

21.845.000

3.909.100

0

0

0

0

0

0

0

600.000

0

0

4.030.000

15.152.000

0

0

600.000

85.120.000

0

0

3.909.100

0

16.415.000

600.000

0

245.971.950

4.030.000

0

0

30.480.000

15.001.893

0

0

31.480.000

84.356.260

0

0

5.558.400

0

16.264.893

5.558.400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

249.067.660

26
0
26
7
0
7
164
0
164

361
2
8
351

4
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

131
2
8
121

0

0

21
2
8
11

26

0

110

26
7

46

29
0
29

7
118

46

5

118

0
0

5

0
0

0

24

0

0

24

0

0

72
2
8
62

0

289

289

Среда 30. децембар 2015.
Службени лист општина Инђија
Број 18, страна број 658

Назив капиталног пројекта

Шифра корисника:

Приоритет
2

КУПОВИНА ПРОСТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

ПРОЈЕКАТ 5 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО
МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ТРЕЋА ЕТАПА "

ПРОЈЕКАТ 4 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО
МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ДРУГА ЕТАПА "

1
1

2

3
4
5
ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ

529.335.000

223.906.000

155.113.000

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

725.394.000

81.288.000

0

0

0

0

1

Прилог 2

у дин (заокружено на 000)

0

0

Након 2018

0

0

0

2018

12.697.000

0

0

0

2017

4.199.000

16.091.000

0

0

0

2016

16.897.000

0

12.500.000

0

0

0

2015 - процена
извршења

0

27.109.000

59.211.000

19.000.000

0

0

2015 - план

16.897.000

0

72.000.000

66.705.000

17.000.000

0

11

2016

27.109.000

286.389.000

73.000.000

24.998.000

4.000.000

10

2015

2016

299.178.000

242.946.000

34.900.000

0

9

2016

2016
343.310.000

0

0

8

2011
2016

34.900.000

0

7

2010
2016

4.000.000

Реализовано
закључно са
31.12.2014.
године
6

2015
2016

Година
Година почетка
завршетка
Укупна вредност
финансирања
финансирања
пројекта
пројекта
пројекта
3
4
5

2016

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПРОЈЕКАТ 4 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У
МАРАДИКУ "

18

0

0

6

19

0

Потпис одговорног лица

0

M.П.

20

Место, Датум

Среда 30. децембар 2015
Службени лист општина Инђија
Број 18, страна број 659

Назив капиталног пројекта
2

ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ
ПРОЈЕКАТ 4 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ

КУПОВИНА ПРОСТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

ПРОЈЕКАТ 5 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ТРЕЋА
ЕТАПА "

ПРОЈЕКАТ 4 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ДРУГА ЕТАПА "

ПРОЈЕКАТ 4 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ ДРУГА ЕТАПА "

Шифра ДБК:

20

Р.бр.
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19
20

Место, Датум

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

155.113.000

81.288.000

81.288.000

6

Конто 4.
ниво

01

7

Извор

у дин (заокружено на 000)

155.113.000

Конто 3.
ниво

5113

2.535.000

3.569.000

630.000

4.000.000

7.000.000

10.793.000

1.904.000

Прилог 2a

Након 2018

5

14.362.000

16.091.000

2018

Програмска
активност/
Пројекат

511

27.109.000

12.500.000

2017

4

07

12.789.000
59.211.000

19.000.000

2016

П4
5113

07

59.211.000

66.705.000

Програм

3

511
5113

01
286.389.000

73.000.000

10.000.000

2015 - процена
реализације

0601
П4
511

5112

07

242.946.000

24.998.000

2015 - план

0601
П4‐1

511

5112

01

25.000.000

14

0601

0002
511

5111

01

9.900.000

13

0401
0002

511

5126

01

07

12

0401
0002

512

5112

5126

11

1201
П1

511

512

10

1301

П4

П1

9

1301

Реализовано
закључно са
31.12.2014.
године
8

0602

Потпис одговорног лица

Среда 30. децембар 2015.
Службени лист општина Инђија
Број 18, страна број 660

Шифра корисника:

982.873.000

329.619.000

155.421.000

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

1.515.526.000

378.399.000

1.300.000

0

1

Прилог 2

у дин (заокружено на 000)

1.300.000

Након 2018

0

2018

60.000.000

0

0

2017

0

0

0

0

2016

0

60.000.000

0

0

0

2015 - процена
извршења

Назив капиталног пројекта

0

65.000.000

31.240.000

0

0

2015 - план

Приоритет

60.000.000

65.000.000

36.235.000

76.976.000

0

0

2015

2015

2015

1986

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

32.000.000

86.817.000

10.000.000

0

0

0

0

81.617.000

0

12.638.000

22.566.000

17.016.000

27.597.000

1.300.000

10.000.000

0

10.758.000

5.105.000

15.149.000

1.296.000

1.697.000

12.638.000

11.808.000

11.911.000

14.000.000

1.300.000

6.000.000

0

0

0

0

1.300.000

0

0

0

0

0

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

577.978.000

89.604.000

5.000.000

63.976.000

0

11

3

747.978.000

80.145.000

63.539.000

0

0

2015

0

2016
2017
147.620.000

199.075.000

0

28.550.000

10

0

2

2008
2016
276.051.000

0

15.181.000

9

1

1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња фекалне канализације
насеља Бешка - трећа фаза - етапа 1

2014
2016

63.976.000

20.359.000

8

2

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске хале у Инђији прва фаза

2011
2016

44.058.000

7

3

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Завршетак прве фазе спортске
хале у Инђији

2016

91.084.000

Реализовано
закључно са
31.12.2014.
године
6

4

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Изградња спортске хале у Инђији друга фаза

2017

Година
Година почетка
завршетка
Укупна вредност
финансирања
финансирања
пројекта
пројекта
пројекта
4
5

5
2012

ПРОЈЕКАТ 1 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
САБИРНОГ ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-20" ПРВА ЕТАПА

ПРОЈЕКАТ 6 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

ПРОЈЕКАТ 3 "ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ"

Адаптација Дома културе Бешка

Изградња канализације

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња спортске хале у Инђији трећа фаза I етапа

6
7
8
9
10
11

ПРОЈЕКАТ 2 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ
ПРВА ЕТАПА"

17

16

15

14

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПРОЈЕКАТ 3 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
САБИРНОГ ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-21 ДРУГА ЕТАПА"

18

0

0

12

19

0

Потпис одговорног лица

0

M.П.

20

Место, Датум
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Службени лист општина Инђија
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Назив капиталног пројекта

ПРОЈЕКАТ 3 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
САБИРНОГ ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-21 ДРУГА
ЕТАПА"
ПРОЈЕКАТ 3 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
САБИРНОГ ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-21 ДРУГА
ЕТАПА"

ПРОЈЕКАТ 1 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
САБИРНОГ ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-20" ПРВА
ЕТАПА
ПРОЈЕКАТ 1 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
САБИРНОГ ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈЕ БУНАРА Б-20" ПРВА
ЕТАПА
ПРОЈЕКАТ 2 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ
ПРВА ЕТАПА"
ПРОЈЕКАТ 2 "ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ
ПРВА ЕТАПА"

ПРОЈЕКАТ 5 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

ПРОЈЕКАТ 6 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

ПРОЈЕКАТ 3 "ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ"

Адаптација Дома културе Бешка

Изградња канализације

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза
I етапа
Изградња канализације

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза
I етапа

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Изградња спортске хале у Инђији - друга фаза

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске хале у Инђији - прва фаза

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња фекалне канализације насеља
Бешка - трећа фаза - етапа 1

2
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња фекалне канализације насеља
Бешка - трећа фаза - етапа 1

Шифра ДБК:
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9
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

379.399.000

378.399.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

Прилог 2a

155.421.000

у дин (заокружено на 000)
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Након 2018

Извор

34.582.000
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6.000.000

2018

7

2017

Конто 4.
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01

60.000.000

2016

6

65.000.000

31.240.000
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реализације

Конто 3.
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5112
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36.235.000

76.976.000
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5

07
577.978.000

89.604.000
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01
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63.539.000

14

4

5112

07

199.075.000

13

П1.1

5112

07

12

3

511

5112

01

11

0601
П1.1
511

5112

1.000.000

27.550.000

1.300.000

10

0601
П1.1
511

5112

648.000

14.533.000

29.394.000

1.535.000

18.824.000

1.300.000

9

1301
П1.2
511
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закључно са
31.12.2014.
године
8
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07

П1.4

5112

П1.3

511

1301
П1.4

1301

1301

44.058.000

14.000.000

01

01

15.149.000

01

01

4.403.000

27.597.000

5112

5114

07

4441

5114

01

511

511

5113

444

511

5113

1.866.000

П1

П2

511

800.000

10.045.000

П1

П3

511

2.666.000

4.305.000

1.850.000

0602
0602

П5

01

14.350.000

1.685.000

9.958.000

0602

0602

П5

5113

07

3.535.000

9.073.000

1.300.000
0601

511

5113

01

19.031.000

1.896.000

6.000.000

0601

П1

511

5113

07

1.896.000

10.742.000

1.296.000

0601

П1

511

5113

01

10.742.000

1.697.000

0601

П2

511

5113

07

1.300.000

0601

П2

511

5113

10.000.000

0601

П3

511

81.617.000

0601

П3

1.000.000

0601

Потпис одговорног лица
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На основу члана 142. став 4. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11 – др.закони),
члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 – др.закон)
и члана 37. став 1. тачка 4. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 8/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 30.децембра 2015. Године, донела је
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ
ИНЂИЈА 2016 – 2019.
ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРОГРАМА РАЗВОЈА
СПОРТА
Визија
Визија Програма развоја спорта у Инђији је да
бављење спортом свих узрасних категорија грађана
буде део културе живљења у коме је редовна физичка
активност инвестиција у превенцију и очување здравља
и неговања духа толеранције, равноправности и
заједничког живота свих становника општине.
Мисија
Мисија Програма развоја спорта у Инђији је
неговање система спорта у Општини Инђија у коме ће
свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја
своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања
физичких способности, квалитетнијег коришћења
слободног времена, унапређења здравијих стилова
живота и постизања врхунских спортских резултата. За
остваривање планиране мисије спорта Општина Инђија
планира да предузме следеће мере како би се:
•
обезбедило да сви грађани Општине Инђија
имају могућности да се баве спортом, кроз стварање
одговарајућих услова, у складу са дефинисаним
стандардима, и развијање одговарајућих програма по
мери становника, који треба да реализује едукован и
лиценцирани стручни кадар;
•
побољшање фукционисања школског спорта
у школама, посебно кроз повећање свих облика
ванчасовних облика рада који доприносе повећању
броја ученика који редовно вежбају, као што су: секције,
недеља школског спорта, викенд у школском дворишту,
спортско рекреативни кампови, курсни облици наставе,
нови модели такмичења који се заснивају на вредновању
учествовања пре свега;
•
обезбедило
планирање,
изградња
и
реконструкција потребних спортских објеката за развој
и унапређење спорта у Општини Инђија;
•
подржало и подстакло бављење регистрованим
и врхунским спортом грађана Општине Инђија.

Среда 30. децембар 2015.

1.Профил, стање и проблеми у области спорта у
општини Инђија
Општина Инђија се налази у североисточном делу
Срема, на јужним обронцима Фрушке горе. Смештена
је на пола пута између Београда и Новог Сада, на месту
где се укрштају два најзначајнија европска коридора:
Коридор 10 (ауто пут Е-75) и Коридор 7 (река Дунав).
Сам град Инђија налази се на 45º03’ северне
географске ширине и 20º05’ источне географске
дужине, на надморској висини од 113m. Рељеф општине
карактеришу обронци Фрушке горе који се протежу
северним делом територије и плодна равница у јужном
делу. Клима читавог региона је умерено-континентална.
Најхладнији месец је јануар са просечном температуром
од -1ºC, а најтоплији су јул и август са 22ºC. Инђија је
град који негује спортски дух и културу живљења својих
грађана али и пружа добродошлицу свима онима који се
баве спортом или желе да своје време у Инђији проведу
или употпуне бављењем спортским активностима. На
улазу у Инђију из правца Новог Сада налази се спортскорекреативна зона, где су смештени градски базен и
терени за различите спортове као и спортска хала.
Као својеврстан промотер здравог начина живљења
и бављења спортом, Инђија је изабрана за једног од
домаћина Универзијаде, која је у Србији одржана у јулу
2009. Године.
Територија општине Инђија се простире на
укупно 385 Km2, на којој живи 47.433 становника.
Само градско подручје Инђије чини 44,6 Km2, на коме
живи 26.025 становника. Општину Инђија чине следећа
насељена места: Инђија, Бешка, Нови Сланкамен,
Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик,
Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и Сланкаменачки
Виногради, које су међусобно повезана локалним
превозом. У градском подручју Инђије постоји уређена
пешачка зона (дужине око 1Km), уређене и обележене
бициклистичке стазе, од чега је једна међународна „EuroVelo 6“.
Забрињава демографска ситуација јер се уочава
стално опадање броја становника

међународна „EuroVelo 6“.
Забрињава
ситуација
јер Инђија
се уочава стално
опадање
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Програм развоја спорта треба да допринесе побољшању окружног и републичког Савеза за школски спорт. У
повећати број оних који желе да остану у Инђији.
квалитета живота који ће повећати број оних који желе 2014. Години одржано је 40 општинских првенстава и
да остану у Инђији.
то у спортској хали Установе „Спортски центар“, затим
на Градском базену (пливање) и у школским салама у
2 којима постоји услов само за одвијање такмичења у
1.
а. Школски спорт  
гимнастици и скок у вис, као и на атлетској стази „Леје“Школски спорт је глобални, културолошки, атлетика. Успешно смо, као домаћини, организовали
медицински и медијски феномен, који спаја све младе окружна, међуокружна и републичка првенства.
људе света. Многобројна истраживања и опште Такмичењима руководи и организује их руководилац
прихваћена искуства поставили су школски спорт за спорт запослен на систематизованом радном месту у
на једно од централних места друштвеног живота. Установи „Спортски центар“. Од школске олимпијаде
Установљена је директна веза између школског спорта одржане 2012. Године у Сремској Митровици, Инђији,
и превенције у области физичког и менталног здравља Руми и Шиду, наша општина се са једном освојеном
наше деце и омладине, за које је школски спорт златном, 3 сребрне и једном бронзаном медаљом, и 65
најпопуларнија и најмасовнија активност у коју је, кроз пласираних ученика, налази међу 15 најуспешнијих
разне програме у току године, на територији општине општина у Републици Србији.
Инђија, укључено преко 3000 малишана. Ово су све
Спортске манифестације која су организована у
разлози, због којих је стратешки интерес наше локалне оквиру општинског програма за школски спорт у 2014.
заједнице, обезбеђење услова за масовно укључивање Години су:
младих у спортске школске активности.
- традиционални ‘’Отворени крос Срема’’
- „Крос РТС-а“- квалификације и
Атлетско такмичење
- „Уличне трке“ , поводом Дана ослобођења.
У систем школских такмичења у току ове године
Према подацима Института за реуматологију, укључено је око 3.000 ученика из 3 средње и 9 основних
25% становништва млађих од 45 година је радно школа наше општине (са подручним одељењима).
неспособно због реуматских болести и болести кардио- Организација овако велике активности у области
респираторних органа. Ово је озбиљан социолошки и спорта базира се највећим делом на професионалном
економски проблем наше друштвене заједнице, а као и одговорном начину организовања ове делатности
основна превенција истиче се физичка активност и од стране запослених радника у Установи као и
правилна исхрана. Забрињавајуће је што се све чешће са ентузијазму професора физичког васпитања, који често
овим тегобама јављају деца и млади.
своје слободно време проводе са децом припремајући
Примена физичке активности у пракси, под их за такмичења. Може се са сигурношћу констатовати,
надзором едукованих стручњака, веома је једноставна, да је предвиђени програм за школски спорт у протеклој
здравствено безбедна и не захтева велике материјалне години у потпуности реализован и то захваљујући
издатке. Могуће је остварити далеко веће помаке у средствима из општинског буџета и ресурса Установе
глобалном унапређењу здравља младих, него што се то ‘’Спортски центар’’.
може очекивати од примене било ког до сада откривеног
Општи закључак је да школски спорт има
лека или превентивног средства.
задовољавајући третман на нивоу локалне заједнице.
Немерљив је допринос школског спорта у стварању радних
Највећи број такмичења се одржава у Хали
навика, у борби против отуђења младих, болести зависности Установе „Спортски центар“ где постоје одлични
и других негативних појава, посебно у друштвима, која се као услови за највећи број спортских дисциплина. Систем
наша налазе на прекретници и транзицији.
награђивања најуспешнијих ученика, професора и
Такмичења у школском спорту организују се за школа подразумева доделу диплома, мајица (за масовна
ученике и ученице основних и средњих школа у 11 такмичења) и спортских реквизита.
спортова: пливање, мали фудбал, стрељаштво, стони
Све активности школског спорта су медијски праћене
тенис, гимнастика, одбојка, кошарка, рукомет, скијање, од стране локалних медија (електронских и писаних).
атлетика и Крос РТС-а. Систем такмичења подразумева
пет нивоа: школско, општинско, окружно, међуокружно
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ИСПУЊЕНИ СУ ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ
ШКОЛСКОГ СПОРТА У 2014. Години:
1. Постигнута је масовност на такмичењима и
омогућена што већем броју ученика (посебно онима који
нису ангажовани у спортским клубовима) да учествују
на школским такмичењима.
2. Постигнута је регуларност такмичења, што
подразумева:
стручно суђење (лиценциране судије),
да сва такмичења буду (као и до сада)
реализована у спортској хали, где једино постоје,
услови за такмичења по пропозицијама за
школка спортска такмичења,
безбедност за све учеснике такмичења,
да су сви ученици здравствено прегледани.
3. Популаризација школског спорта (школске
екипе и појединци који наступају на школским
такмичењима од општинског до републичког нивоа су
позитиван пример за школску популацију и промовишу
наш град својим спортским резултатима и понашањем).
4. Обезбеђене су награде и признања за
најуспешније школске екипе, ученике и професоре
(дипломе).
2.
б. Спорт за све
Савез спорт за све општине Инђија прерастао је из
Удружења за рекреативни и раднички спорт општине
Инђија. Изменом Закона о спорту Удружење је, од
настанка 2001. Године обављало спортско стручну
функцију у реализацији програма Радничко Спортских
игара Војводине, а спроводилац програма је, по Статуту
лице стално запослено у Установи «Спортски центар’’
на пословима организације школског спорта и РСИ.
На основу Одлуке о финансирању или
суфинансирању потреба и интереса грађана у области
спорта из буџета Општине Инђија, као и Правилника
о начину одобравања програма и доделе финансијских
средстава за суфинансирање потреба и интереса грађана
у области спорта из буџета Општине Инђија, а на име
подстицања и стварања услова за унапређење спорта за
све, односно бављења грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом Удружење је
у минулом периоду спроводило активности из области
спорта за све Војводине као и општинске активности,
а једна од њих је и активност «Олимпијски дани Андре
Јовића’’ у Чортановцима, која је подржана од стране
Олимпијског комитета Србије и Секретаријата за спорт
и омладину АП Војводине.
Андра Јовић је:
Један од оснивача Олимпијског комитета, ОФК
Београд и фудбалског клуба „ЧСК“ из Чортановаца.
Вођа пута атлетске репрезентације – првог
учешћа Србије на Олимпијским играма 1912. Године.
Оставио легат селу Чортановцима: своју кућу за
амбуланту као и стан сеоском лекару.
Спорт и рекреација запослених у Инђија одвија
се кроз низ активности и манифестација још од 1975.
Године када је одржана прва спортска организована
манифестација Олимпијада радника у Новом Саду када
је у четворогодишњем циклусу учествовало преко 80.000
радника спортиста да би након тога 1979. Године била
одржана друга Олимпијада радника у Панчеву где је у
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циклусу учествовало преко 140.000 радника спортиста.
Трећа Олимпијада је била у Сремској Митровици 1983.
године и тако даље до задње одржане Олимпијаде у
Бачкој Паланци 2011.године. У историји највећи број
ангажованих радника спортиста у четворогодишњем
циклусу био је 160.000, али у последњих десет година
овај број је у значајном паду.
У спорту општине поштује се право на бављење
спортом као универзално право свих којима кретање,
вежбање, игра или такмичење у слободном времену
представља задовољство.
Спорт и рекреација запослених у општини Инђија,
до сада, одвијали су се највећим делом у организацији
Установе ‘’Спортски центар’’ у складу са могућностима
и ентузијазмом.
Такмичења запослених, али и других популација
у општини Инђија реализују се у функцији очувања
здравља, подизању радних способности и продужења
радног века кроз задовољење потреба за кретањем,
игром и садржајним коришћењем слободног времена.
Посебан аспект рекреације је рекреација у циљу
превенције здравља, на којој се недовољно озбиљно
и стручно радило у досадашњем периоду у оквиру
„Спорта за све општине Инђија“.
Узимајући у обзир да је један од карактеристичних
феномена човека модерног доба смањење обима
дневних активности и недостатак адекватних физичких
оптерећења које реализује у току дана (недостатак
кретања) мора се у „Спорту за све општине Инђија“
обратити посебна пажња на такозвану дневну рекреацију
и сарадњу са клубовима за спортску рекреацију ради
адекватног и континуираног бављења спортом, а не
само такмичењима.
На основу досадашњег рада и увида у стање спорта
и спортске рекреације спорта за све општине Инђија
стање је следеће:
Редовним спортским активностима, континуирано
током године, бави се веома мали број популације
Војводине (3-8%).
Активностима везаним за спортска такмичења, лиге,
купове, Олимпијаде радника, бави се нешто већи број
али је он процентуално низак, око 3% запослених.
Структура особа који се баве спортом и спортском
рекреацијом у „Спорту за све Војводине“ је углавном
преко 30 година старости.
Жене у спортским активностима „Спорта за све
Војводине“ нису заступљене у довољној мери, а један од
разлога је и што спортске и вежбовне активности нису
биле доступне свим категоријама женског пола и исте
нису биле довољно прилагођене овој популацији.
Незапослени и радници који чекају посао углавном
немају приступа из финансијских разлога рекреацији и
такмичењу.
Улагањем значајних средстава и великим
ентузијазмом у Инђији постоји неколико фитнес клубова
који делују као спортске организације и као привредни
субјекти. Поред тога постоје и приватне стручне
иницијативе које се реализују у форми групних фитнес
програма које воде оспособљени инструктори.
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ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА РАДА ЗА 2016 -  2019.
Спорт, рекреација, физичка култура Спорта за све
општине Инђија:
o
Створити свест о важности спортске рекреације
за здравље,
o
Створити услове за развој (инфраструктура,
финансије....),
o
Квалитетни
програми
и
укључење
високошколских установа у израду и реализацију,
o
Формирање базе података о спортским
стручњацима-стручњацима у спорту и њихово
перманентно образовање и усавршавање,
o
Стандарди и системи кординације спровођења
планова и програма,
o
Израда и функционисање информационог
система,
o
Превенције, очување и подизање општег
нивоа: здравља, физичких, функционалних и радних
способности, ефикасног одмора, опоравака, релаксације,
забаве и разоноде,
o
Превенције
и/или
ублажавање
акутног
замора; оптимизације телесне масе; оптимизације
локомоторног апарата-превенција, ублажавање и/
или отклањање напетости и болова; оптимизације
кардио-васкуларног система – јачање срчаног мишића,
повећање еластичности крвних судова; анти стрес
програми – превенција, ублажавање и/или отклањање
нервно-емоционалне напетости; побољшање општег
самоосећања, снижавање узнемирености и депресивних
стања, снижавање осетљивости нервног система на
стрес, опуштање, релаксација,
o
Наше друштво у кораку са савременим
тенденцијама и препорукама,
o
Од пресудног значаја је активност на јачању
свести грађана о важности Спорта за све,
o
Развој спорта на локалном нивоу са посебним
освртом на Спорт за све, тј. Стварање услова да се
грађани баве спортом,
o
Адекватно позиционирање Спорта за све у
Националној стратегији развоја спорта.
ТАКМИЧАРСКА АКТИВНОСТ
У оквиру система Спорта за све општине Инђија
организују се Радничко – спортске игре у систему Савеза
спорта за све Војводине, а спроводе се по пропозицијама
Олимпијског комитета радничког спорта Војводине као
квалификације по календару такмичења Савеза Спорт за
све региона Срем.
САРАДЊА СА ДРУГИМ СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Сарадња са Савезом спорт за све Војводине,
ради унапређивање стручног рада, са Заводом за спорт
у Новом Саду, Факултетом за спорт и туризам ‘’Тимс’’
у Новом Саду, на реализацији тестирања и праћења
такмичара.
Спортско рекреативне манифестације које се
реализују на општини:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ДАН ИЗАЗОВА – последња среда у мају
Војвођанска Радничко Спортска Олимпијада –
ВОРС
Дан отворених врата
Јавни часови вежбања
Научимо да пливамо
Крос РТС
Дан здравља спорта и рекреације
Бициклијада
Базар здравља у сарадњи са Центром
превентивне медицине

Поменуте манифестације су апсолутно невидљиве.
Потребно је направити „везу“ са Туристичком
организацијом и Кабинетом Председника општине, како
би сви заједно направили јачу промоцију манифестација.
У продужетку ове листе налази се и читав
низ акција и манифестација које се реализују у
оквиру Асоцијације спорт за све Србије, а могу да
буду интересантне као програмске активности и на
територији општине Инђија:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

МОВЕ WЕЕК – Европска недеља спортског
изазова
Олимпијски дан трчања
Светски дан пешачења
Ходањем до здравља
Светски дан здравља
Дан без пушачког дима
Светски дан срца
Дан породичне рекреације
Градски крос
Крос Борбе
Крос Политике
Дан без аутомобила
Дан на води
Дан традиционалних надметања и такмичења
Сви на снег
Ролеријада
Живот је дужи кад се корак пружи
Пригодна такмичења поводом Дан спортских
риболоваца
Дан ловаца – ловачке вечери
в. Такмичарски спорт

Инђија има богату спортску традицију која се огледа
у великом броју спортских колектива који су формирани
и делују на територији читаве општине, тако да у свим
селима постоји по неки спортки колектив, што може да
се види из табеле у којој су представљени сви клубови.
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Спортска
удружења
и Савези
у Општини
Инђија Инђија
Спортска
удружења
и Савези
у Општини
Рб.
1

Назив клуба

Година
оснива
ња

Селекције
(такмичарске екипе)

Број
чланова

Ранг
такмичења
сениора

Име и презиме тренера
њихове квалификације

Фудбалски клуб
Железничар
1.ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОШ-УЕФА ПРО;
2.РАДАКОВИЋ БРАНИСЛАВ- УЕФА А;
3.БЛАНУША МИРОСЛАВ-УЕФА Б;
4.ЛИВАЈА ВЛАДИМИР –УЕФА Б;
5.ВАРНИЧИЋ ГОРАН- УЕФА Ц;
6.БАЊАЦ БОЈАН- УЕФА Ц;
7.МАГДИЋ ГОРАН- УЕФА Ц;
8.КЕКИЋ ЉУБИША-УЕФА Ц.

2

Фудбалски клуб Инђија

1933

СЕНИОРСКА,
ОМЛАДИНСКА,КАДЕТСКА,
ПИОНИРСКА,
МЛАЂА ПИОНИРСКА

160

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

3

Фудбалски клуб Борац

1969

Сениори, Кадети,
Пионири

65

МОЛ Инђија
Стара Пазова

Дејан Пеурача, без тренерске
лиценце

4

Фудбалски клуб ЧСК
1939

1939

5

Фудбалски клуб Дунав

1926

Сениори, пионири, кадети

70

Општинска
лига Инђија
Стара Пазова

Сава Коњевић (Б лиценца), Божо
Вујаклија (Ц лиценца)

6

Фудбалски клуб
Фрушкогорац
Марковиц Слободан- А тренерска
лиценца
Пандза Мирослав- Ц тренерска
лиценца
Обрстаревиц Бранислав- Ц
тренерска лиценца

Александар Бешић, Национална Ц
лиценца

7

8
9
10
11
12
13
14

15

Фудбалски клуб Хајдук

Фудбалски клуб Љуково
Фудбалски клуб Полет
Фудбалски клуб Слога
Клуб малог фудбала
Сидро
Клуб малог фудбала
Индианс 2013
Општински фудбалски
савез Инђија

1926

Сениоир, Кадети,
Пионири

150

ВФЛ
Новосадскосремска лига

2013

Сениори

20

Трећи ранг

210

Сениори и
сениорке
такмиче се у
највишем
рангу
такмичања на:
- Првенствима
и Куповима
АПВ,
- Државним
Првенствима и
Куповима,
- Изборнимбодовним
такмичењима
у земљи и
иностранству,
- Припремама
репрезентациј
е АПВ и Србије
за наступ на
међународним
такмичењима,
- Светском
сениорском
првенству,
- Светском
првенству за
мл. Сениоре У21,
- Европском
првенству за
сениоре,
- Европском
првенству за
У-21,
- Европском
регионалном
првенству (за
репрезентациј
у АПВ),
- Балканском
првенству за
сениоре,
- Балканском
првенству за
У-21.

Атлетски клуб Инђија

Карате клуб Железничар

1972

- сениори,
- сениорке,
- јуниори,
- јуниорке,
- кадети,
- кадеткиње,
- мушке наде,
- женске наде,
- пионири,
- пионирке,
- полетарци,
- полетарке.
- полетарци (м+ж)

МИРОСЛАВ ДРАГОЈЛОВИЋ
- ДИПЛОМИРАНИ МАРКЕТИНГ
МЕНАЏЕР У СПОРТУ – Факултет
за спорт ТИМС у Новом Саду,
- ВИШИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР –
КАРАТЕА – (Тренерска Лиценца
КСВ-В006), Ментор тренерске
организације клуба,
- WКФ – СВЕТСКИ КАРАТЕ СУДИЈА
– РЕФЕРЕЕ-А (највиша
међународна лиценца у спорту),
- ЕКФ – ЕВРОПСКИ КАРАТЕ
СУДИЈА – РЕФЕРЕЕ – А (највиша
Европска лиценца у спорту).
ЖЕЉКО МАНДИЋ:
- ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР КАРАТЕА –
Факултет за спорт ТИМС Нови
Сад (Тренерска Лиценца КСВВ005) са 30 година тренерског
10
искуства које је уз диплому
оперативног тренера признато
(Инспекцијски налаз АПВ) право
рада са свим селекцијама.
ГРУБИЋ МИЛАН
- ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР каратеа завод за спорт АПВ (Тренерска
Лиценца КСВ-В007) са 13 година
тренерског стажа – ради са
такмичарима сениорима,
јуниорима и кадетима;
МАНДИЋ НИКОЛА:
- ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР КАРАТЕА –
Факултет за спорт ТИМС
(тренерска Лиценца КСВ-008),
ради са такмичарима селекција
наде и пионири.

Милан Кресојевиц диплома
факултета спорта и физицког
образовања Нови Садброј:01-
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полетарци,пионири,кадет
и,наде,јуниори,сениори

репрезентациј
у АПВ),
- Балканском
Инђијапрвенству за
сениоре,
- Балканском
првенству за
У-21.

Факултет за спорт ТИМС
(тренерска Лиценца КСВ-008),
ради са такмичарима селекција
и пионири.
Среда 30.наде
децембар
2015

Милан Кресојевиц диплома
факултета спорта и физицког
образовања Нови Садброј:01890/1 национална лиценца за
2015 издата од СКСС
број:90/15Милоје Б.Марковиц
диплома завода за физицку
културу Нови Сад
број:3423национална лиценца
издата од СКСС за 2015
број:66/15

36

Иван Прскало – Диплома
спортског оперативног тренера у
америчком фудбалу (лиценца бр.
014)
Иван Крковић – Диплома
спортског оперативног тренера у
америчком фудбалу (лиценца бр.
015)
Никола Лаврек виши спортски
тренер и Горан Кривошија тренер
за спортску грану дизање тегова.
Лиценцирани у Савезу Србије за
дизање тегова.

18

Клуб америчког фудбала
Инђија

2006

Сениори, јуниори, кадети,
пионири

70

У највишем
рангу
такмичења, у
Првој лиги
Србији

19

Клуб дизача тегова и
дисциплина снаге Камен

1999

Сениорска, Јуниорска

45

Прва
национална
лига

20

Клуб дизача тегова
Железничар

1953

млађи
јуниори,јуниори,млађи
сениори,сениори

10

национални
ранг

21
22

Миомир Малетић,главни
тренер,мастер лиценца А+
11
Јовица Зораја,помоћни
тренер,лиценца П.

Кошаркашки клуб Дунав
Кошаркашки клуб Хајдук
1.Први тим…...........Винко Бакићшеф стручног штаба (црвена
лиценца) .Саша Леро – И тренер
(црвена лиценца)
2.Јуниори..Саша Леро (црвена
лиценца)
3.Пионири 1…Владимир Јојић
(бела лиценца)
4.Пионири 2 ..Драган Милић
(бела лиценца)
5.Младји пионири 1..Игор
Марковић (бела лиценца)
6.Младји пионири 2…..Ђорђе
Петричевић (бела лиценца)
7.Мини баскет…Владимир Јојић
(бела лиценца)
8.Девојчице…Драган Милић (бела
лиценца)

23

24
25
26
27
28

Кошаркашки клуб
Железничар

Кошаркашки клуб Стар
баскет
Кошаркашки клуб
Индианс Баскет
Кошаркашки клуб
Инђија
Кошаркашки клуб
Чортановци Чортан
Беарс
Куглашки клуб
Железничар

29

Одбојкашки клуб Инђија

30

Женски одбојкашки клуб
Младост

31

Планинарски клуб
Железничар Инђија

32

Рукометни клуб Хајдук

33

Рукометни клуб Инђија

1970

1.Први тим
2.Јуниори
3.Пионири 1
4.Пионири 2
5.Младји пионири 1
6.Младји пионири 2
7.Мини баскет
8.Девојчице

136

Први тим се
тренутно
такмичи у
Првој српској
регионалној
лиги – трећем
рангу
такмичења.

Сениорска

25

Прва лига
Србије – Група
Војводина

Миле Грковић

Супер лига
Србије

Владимир Шаренац, оперативни
тренер у одбојци (спортска
академија Београд), број лиценце
348, тренерска легитимација
бр.134
Велимир Брачуљ, професор
физичког васпитања,
дипломирани тренер одбојке,
број лиценце 3638

2015

1998

1962

Први тим, јуниорска,
кадетска и пионирска
селекција

1950

1948

70

Гордана Розек, планинарски
водиц ИИИ категорије, МБ 431
планинарски водиц до 3000 мнв у
летњим условима

65

Сениори, кадети, јуниори,
пионири, петлићи

128

И рукометна
лига Србије –
Север /
Војвођанска И
лига / ИИИ
степен РСС

Душан Мирковић /
дипл.проф.физичког васпитања /
ДИФ Лиценца РСС

30

Младост

Планинарски клуб
Број
31 18, страна број 668

Железничар Инђија

32

33

Рукометни клуб Инђија

Женски рукометни клуб
Железничар

35

Међуопштински
рукометни Савез

36

Железнички шаховски
клуб Слога

37

Шах клуб Дунав

39
40
41
42
43

водиц ИИИ
категорије, МБ 431
Среда 30. децембар
2015.

планинарски водиц до 3000 мнв у
летњим условима

Шах клуб Хајдук – 1973
Друштво за спорт и
рекреацију инвалида
Вељко Влаховић
Друштво за спорт и
рекреацију инвалида
Херој Пинки
Савез за спорт и
рекреацију инвалида
Општине Инђија
Стонотениски клуб Голд
Стар Инђија
Стонотениски клуб
Инђија

Душан Мирковић /
дипл.проф.физичког васпитања /
ДИФ Лиценца РСС
Зоран Барбуловић – виша
тренерска ДИФ Нови Сад –
црвена лиценца
Стеван Котур – школовање за
оперативног тренера
Зоран Милојевић – школовање за
оперативног тренера
Бојана Милић – школовање за
оперативног тренера

Сениори, кадети, јуниори,
пионири, петлићи

2013

И екипа – Супер лига
Србије
ИИ екипа – ИИИ лига
Војводине “Срем – Јужна
Бачка”
ИИИ екипа – Лига млађих
категорија Ж02
ИВ екипа – Лига мини
рукомета

105

Супер лига
Србије (Ж)

Прва екипа сениора
Друга екипа сениора
Пионирске и омладинске
екипе

50

Војвођанска
лига група
Срем

62

Друга лига
Србије /
Војвођанска
лига

1973

Сениори, Омладинци,
Пионири

1976

Нема

1979

Спортисти инвалиди

128

52

2005

1973

45

Стрељачки клуб
Партизан

1955

12

Нема

Бојан Хемун

Републички
ниво

Љубица Чубрило, професор
спорта и физ васпитања

1987

Стрељачки клуб
Младост

Клуб Стрелаца Јединица

И рукометна
лига Србије –
Север /
Војвођанска И
лига / ИИИ
степен РСС

1948

44

46

Службени лист општина Инђија
65

Рукометни клуб Хајдук

34

38

Гордана Розек, планинарски

1950

Бојан Хемун

Сениори
Пионири (такмичари до
15 година старости)
Пионирке
Кадети (такмичари до 16
година старости)
Кадеткиње
Млађи јуниори
(такмичари до 18 година
старости)
Млађе јуниорке
Јуниори (такмичари до 20
година старости)
Јуниорке
Сениори (такмичари
преко 20 година старости)
Сениорке
Кадети
Кадеткиње
Јуниори
Сениори

15

4 ранг

45

У највишем
националном
рангу (Финале
Купа и
Првенство
Србије
ваздушном и
МК пушком у
више
дисциплина)

Половина Јован – оперативни
тренер
Алимпијевић Драган –
оперативни тренер
Михајловић Радош
Гаћеша Милан
Михајловић Урош
Сви тренери су волонтери

49

Лига
Војводине

Дусан Опациц
Инструктор,демонстратор за
стрељаство

20

Државном (у
склопу Лиге
практичног
стрељаштва
Србије )

2007

Продукција, Стандард

50

у првом рангу
(најјачем)

65

Још ову
годину немамо
сениорску
екипу

47

Теакwондо клуб Елит

1999

Пионири, кадети, јуниори,
сениори

48

Џудо клуб Безбедност

2010

Полетарци, пионири,
кадети, јуниори, сениори

49

Спортско удружење
Фитнесс Ладy

2013

50

Бициклистички клуб
МТБ Дружина

2012

Дарко Кукић, лиценца од
спортске академије и ТАСа,
диплома покрајинског завода за
спорт
Милан Кресојевић, дип професор
физичког васпитања и
лиценцирани тренер џудоа,
Бранко Марчета (исто), Милош
Кресојевић (исто)
НАТАСА РАКИЦ,СПОРТСКО
РЕКРЕАТИВНИ ТРЕНЕР ГРУПНИХ
ФИТНЕС ПРОГРАМА И
ЛИЦЕНЦИРАНИ ЗУМБА
ИНСТРУКТОР

40
Спорт за све
(рекреативни спорт) јесте
област спорта која
обухвата бављење
спортским активностима

- Општинска,Зонска,-

Николица Боциј – Професор
Физичког Вспитања и спорта –
Атлетски тренер,Мирко Вујаклија
– Наставник физичког и

49

Спортско удружење
Фитнесс Ладy

2013

Бициклистички клуб
МТБ Дружина

2012

Број 18, страна број 669
50

51

Удружење спорт за све
Општине Инђија

Службени лист општина Инђија

2001

40
Спорт за све
(рекреативни спорт) јесте
област спорта која
обухвата бављење
спортским активностима
ради одмора и
рекреације,
унапређивања здравља
или унапређивања
сопствених резултата, у
свим сегментима
популације;

- Општинска,Зонска,Првенства
АПВ и
Радничка
Олимпијада

Ученици и ученице
основних и средњих
школа са територије
општине Инђија
- Екипно ;
- Појединачно;
Узрасне категорије:
- 1. – 4. Разред основне
школе;
- 5. – 6. Разред основне
школе;
- 7. – 8. Разред основне
школе;
- 1. – 4. Година средње
школе.
52

Савез за школски спорт
ИН

2013

53

Пикадо клуб ПУБ Бешка

2013

54

55
56

Спортски билијар клуб
Хустлер
Савез спортова Општине
Инђија
Спортско удружење
глувонемих

РЕКРЕАТИВНИ ТРЕНЕР ГРУПНИХ
ФИТНЕС ПРОГРАМА И
ЛИЦЕНЦИРАНИ
ЗУМБА
Среда 30.
децембар 2015
ИНСТРУКТОР

2011

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
- Мали фудбал,
- Атлетика,
- Мини Атлетика (АПВ за
ученике 1. – 4. Разреда),
- Одбојка,
- Кошарка,
- Рукомет,
- Гимнастика,
- Карате,
- Џудо,
- Срељаштво,
- Пливање,
- Стони тенис,
- Тенис,
- Скијање,
- Масовна атлетска
такмичења (Крос и
Уличне трке).

сениорска
јуниорска
женска

Ветерани, Сениори,
Јуниори, Жене

3000

45

100

Такмичења се
одвијају на:
- И НИВО –
ШКОЛСКО
ПРВЕНСТВОМеђуодељенск
о екипно и
појединачно,
- ИИ НИВО –
ОПШТИНСКО
ПРВЕНСТВО –
Репрезентациј
е школа
екипно и
појединачно,
- ИИИ НИВО –
ОКРУЖНО
ПРВЕНСТВО –
Прваци
општина
екипно и
појединачно,
- ИВ НИВО –
МЕЂУОКРУЖН
О ПРВЕНСТВО
– Прваци 4.
Округа
(Београд,
Срем, МачваШабац,
Ваљево),
- В НИВО –
РЕПУБЛИЧКО
ПРВЕНСТВО –
Прваци
међуокруга и
појединачни
прваци
округа:
Пливање,
Стрељаштво,
Карате, Џудо,
Стони тенис,
- ВИ НИВО –
СВЕТСКО
ШКОЛСКО
ПРВЕНСТВО –
Екипни прваци
у мушкој и
женској
конкуренцији
Средњих
школа.
У другој
националној
лиги Пикадо
Федерације
Србије’
Прва лига
Србије

Николица Боциј – Професор
Физичког Вспитања и спорта –
Атлетски тренер,Мирко Вујаклија
– Наставник физичког и
здравственог васпитања –
Атлетски тренер,Мирослав
Драгојловић – Дипл. Маркетинг
менаџер у спорту – Организатор
окупљања , тренинга и наступа
радника спортиста, рекреативаца
и масовних такмичења и наступа.

13
ПРОФЕСОРИ ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА:
1. Марчета Бранко – Гимназија
2. Станковић Данило – Гимназија
и ОШ ‘’Ђ. Натошевић’’ Нови
Сланкамен,
3. Кресојевић Милан – Гимназија,
4. Младеновић Драгана –
ТШ’’Михајло Пупин’’,
5. Крањчец-Будовачки Меланија –
ТШ и ОШ’’Д. Јерковић’’,
6. Михајловић Добрица – ТШ ‘’М.
Пупин’’,
7. Чинку Нада – СШ’’Ђ.
Натошевић’’,
8. Јагодић Мирослав – СШ’’Ђ.
Натошевић’’,
9. Дрљача Ненад – ОШ’’Д.
Јерковић’’,
10. Марија Ћујић – ОШ’’Д.
Јерковић, Ј. Поповић, Крчедин,
Бешка,
11. Вјештица Мирела – ОШ’’Д.
Јерковић’’,
12. Вундук Никола – ОШ’’П.
Кочић’’,
13. Денчић Бранислав – ОШ’’П.
Кочић’’,
14. Радишић Станко – ОШ’’Ј.
Поповић’’,
15. Поповић Милица – ОШ’’Сл.
Бајић паја’’ Нови Карловци,
16. Нанић Стана – ОШ ‘’Бранко
радичевић’’ Марадик,
17. Борис Бокан – ОШ’’Р. Ђ. Црна’’
Чортановци,
18. Симоновић Љиљана – ОШ’’Б.
Груловић’’ Бешка,
19. Светлана Пешут – Крчедин,
Бешка

Борис Видаковић (ЕПБФ –
лиценца 2009, Пат – лиценца
левел ИИ), Александар Трајковић
помоћни тренер, Горан Михајлов
помоћни тренер)

1962
2014

Бојан Хемун (диплома)

Број 18, страна број 670

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

Током радних састанака и радионица које су
организоване већи број учесника је указао на бројне
проблеме који су присутни у раду спортских колектива:
Сви учесници су изразили жаљење што је укинут
„Спортски динар“ који је свима давао стабилност у раду.
Углавном су спортски радници изражавали своја
очекивања према општинској каси која треба да реши
све проблеме и уочава се да је „утихнуо“ волонтеризам
који се повукао пред техно-менаџерским структурама
које су постале доминантне у развијеним спортовима.
Истакнут је проблем који се уочава и у другим
срединама које су у близини већих градова. Наиме, са
доласком до сениорске селекције већи део младих иде
у универзитетске средине где наставља са бављењем
спортом. Посебно је истакнут проблем довођења
играча са стране (ван територије општине Инђија),
тако да млади спортисти који су екипу нпр. Довели до
вишег ранга такмичења одлазе у други план а са стране
се доводе играчи који ће сада да играју виши ранг
такмичења. Овакви и слични примери присутни су већ
10-так година у екипним спортовима који имају или су
имали велике амбиције по питању ранга такмичења.
Сви дискутанти су се сложили да је то један од
значајних разлога зашто млади одустају од озбиљнијег
бављења спортом, а у већини ситуација и рекреативног
бављења спортом.
Поред наведених савеза, клубова и удружења
регистрованих за спорт и рекреативне акитвности на
општини Инђија постоји око 15 културно-уметничких
друштава, организованих као удружења грађана:
Куд „Соко“ Инђија
Куд „Паја Зарић“ Н.Карл.
Куд „Др Ђ.Натошевић“ Н.Сланк.
Куд „Бранко Радичевић“ Бешка
Куд „Иво Лола Рибар“ Крчедин
Куд „Чигра“ Љуково
Куд „Калина“ Инђија
Куд „Младост“ Чортановци
Куд „Јединство“ Марадик
Куд „Др Боривоје Гњатић“ Ст.Сл.
Скуд „Виногради“ Сл.Виногради
Куд „Петефи Шандор“ Марадик
Хкпд „Стјепан Радић“ Н.Сланк.

У парку у Лејама постоји кроз цео парк урађена
стаза са препрекама и дрвеним справама за вежбање које
данас нису све у функцији (Слика 2.).

1.г. Објекти и инвестиције
Постоји уређена пешачка зона и четири уређена
парка (слика 1.).
Слика 1. Четири уређена парка на укупно 78.500 м².
То су паркови код Градског стадиона, код ОШ „Јован
Поповић“, код средњег Гробља и „Паркић“ у центру
Инђије.

Слика 2. Вежбалиште на отвореном „Леје“
На удаљености од 18 км од Инђије налази се познато
излетиште Чортановци, Излетиште у оквиру НП Фрушка Гора.
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Чортановци, познато излетиште у оквиру Националног
парка Фрушка Гора, представљају интересантно сеоско
насеље смештено на самој обали Дунава. Поред природних
вредности и лепота, то је простор богат и културноисторијским споменицима: остаци насеља из неолита,
остаци римског утврђења, Свети извор Савинац на коме
је боравио Свети Сава на свом путовању до Ковиљског
манастира и Вила Станковић – вила краљевског намесника
Раденка Станковића.

Ово сликовито насеље може се похвалити једном од
најлепших плажа на овом делу тока Дунава, атрактивним
пешчаним спрудовима и острвима, природним амбијентом
Михаљевачке шуме, те се препоручује љубитељима спорта
и рекреације – активног одмора у природи.
Насупрот викенд насеља Чортановци-Дунав које се
налази на десној обали

Дунава, лева обала представља нетакнуто шумско
пространство које је део Заштићене зоне природе
“Ковиљско-петроварадински рит”. Приликом високог
водостаја, пловидбом кроз нетакнуту природу некадашњег
тока Дунава (рукавцем под називом Стари Дунав), може
се стићи до манастира Ковиљ. Ово је пут којим је у XII
веку пловио Свети Сава, када је ишао да измири свог брата
Стефана са угарским краљем Андријом ИИ у манастиру
Ковиљ.
Бициклистичка рута кроз Србију, која се протеже од
Бачког Брега до Брегова, подељена је на седам етапа. Четврта
етапа Нови Сад – Београд (дуга 96 км), пролази територијом
општине Инђија – од Чортановаца преко Бешке, Крчедина,
затим новим путем поред Сланкаменачких Винограда до
Старог Сланкамена и даље према Сурдуку у општини
Стара Пазова. Стаза води ободним делом Фрушке горе,
пределом у ком се смењују шумовити пејзажи националног
парка, сремске равнице, воћњака и винограда. Дуж стазе се
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налази низ видиковаца са којих се пружа прелеп поглед на
дунавску обалу и околне пределе.
Карактеристике стазе кроз општину Инђија: Дужина:
26 Km (Висинска разлика: 154m) Квалитет стазе: добар;
Скретањем са ове руте до интересантних насеља општине
Инђија, туристи могу уживати у лепотама дунавске обале,
упознати традицију ових простора али и савремени дух
града Инђије, центра једне од најразвијенијих општина у
Србији.
Поред истраживања путева и стаза кроз интересантна
насеља инђијске општине, бициклистима је на располагању
и маркирана пешачко-бициклистичка стаза у Старом
Сланкамену. Стаза се састоји од две деонице укупне дужине
8,3 Km, са нагибом терена до 10% и води мањим делом
по асфалту а већим делом по туцанику. Дуж стазе нижу се
прелепи пејзажи Дунава и околне природе, као и бројне
културно-историјске знаменитости Старог Сланкамена.

Општина је из средстава Савета за безбедност
саобраћаја издвојила 1,3 милиона динара, како би
се реализовао овај пројекат. „Бајк парк“ је сада део
спортско-рекреативне зоне у Инђији.
„Бајк парк“ је намењен рекреативцима свих узраста.
Иницијатори изградње су чланови MTB дружине, који
су били ангажовани на самим радовима. Парк има
два полигона намењена најмлађима, такође и „pamp
trek“ полигон, кружну стазу дужине 800 метара као и
стазу „Daun Hil“ са дрвеним препрекама, намењену
искуснијим бициклистима.
Поред чланова MTB дружине, свечаном отварању
присуствовали су Председник општине Инђија Петар
Филиповић, као и чланови бициклистичких клубова из
суседних општина:
„Данас је завршен пројекат започет пре два месеца,
иницијатори су били чланови MTB дружине којима се
овом приликом захваљујем. Инђија је отварањем ‘Бајк
парка’ добила много, а првенствено најмлађи, јер парк
поред забавног дела има и онај едукативни, намењен
управо деци. Едукатори крећу са радом већ у септембру,“
истакао је приликом свечаног отварања председник
општине Петар Филиповић.
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База спортских објеката у Општини Инђија
Р.
бр
1

Назив

Насеље

Стадион ФК Инђија

Инђија

Р.б
р
33

2

Помоћни терен ФК Инђија

Инђија

34

3

Помоћни терен Леје

Инђија

35

4

Балон Сала Леје

Инђија

36

Инђија

37

Инђија

38

Инђија

39

Инђија

40

Инђија

41

Инђија
Инђија

42
43

Инђија

44

Инђија

45

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Помоћни терен ОШ “Јован
Поповић”
Асфалтиран терен ОШ “Јован
Поповић”
Асфалтиран терен Блок 63
Асфалтиран терен ул
Карађорђева
Асфалтиран терен Насеље
Шангај
Травнати терен Гасин Брег
Бетонски терен Мандекс
Асфалтиран терен Културни
центар
Отворени кошаркашки терен
Културни центар

Назив

Насеље

Стадион ФК Хајдук
Асфалтиран рукометни
терен – Бешка
Мини пич терен и
кошаркашки терен Бешка
Фискултурна сала ОШ
Бешка

Бешка

Стадион ФК Борац

Јарковци

Асфалтиран терен поред
ОШ
Стадион ФК Слога
Школски асфалитран
терен за мали фудбал
Фискултурна сала ОШ
Марадик
Стадион ФК Љуково
Травнати терен код ОШ
Асфалитран терен за мали
фудбал
Стадион ФК ЧСК

Бешка
Бешка
Бешка

Јарковци
Марадик
Марадик
Марадик
Љуково
Љуково
Љуково
Чортановци

14

Тениски терен Фламинго

Инђија

46

15

Тениски терен Железничар

Инђија

47

Инђија

48

Инђија

49

Фискултурна сала ОШ
Чортановци
Терен за мали фудбал и
кошарку поред школе
Асфалтиран терен Стари
Сланкамен
Стадион ФК Дунав

Инђија

50

Асфалитран терен код ОШ

Нови Сланкамен

Инђија

51

Кошаркашки терен код
ОШ

Нови Сланкамен

Инђија

52

Фискултурна сала ОШ
Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Инђија

53

Стадион ФК Полет

Нови Карловци

Инђија

54

Инђија

55

Инђија

56

Инђија

57

Инђија

58

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Спортски центар – Спортска
Хала
Мини пич терен поред хале
Спортски центар – Градски
базен
Терен Спорт клуб (Лукол
пумпа)
Терен за мали фудбал и
кошарку код – ул Лазе
Костића
Фискултурна сала ОШ ”Душан
Јерковић”
Фискултурна сала ОШ “Јован
Поповић”
Фискултурна сала ОШ ”Петар
Кочић”
Фискултурна сала Гимназија
Инђија
Фискултурна сала Техничка
школа Инђија
Асфалтиран терен поред
пруге
Терен за баскет 501
Терен за баскет Голубиначка
Терен са вештачком травом
СИПИ
Инђијанело тениски терен
Фудбалски терен Гладнош
Асфалтиран терен поред ОШ

Школски асфалитран
терен за мали фудбал
Фискултурна сала ОШ
Нови Карловци
Стадион ФК Фрушкогорац
Асфалтиран терен поред
ОШ
Фискултурна сала ОШ
Крчедин

Чортановци
Чортановци
Стари Сланкамен
Нови Сланкамен

Нови Карловци
Нови Карловци
Крчедин
Крчедин
Крчедин

Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Сл. Виногради

Постоје институције које се баве реализацијама програма спорта и рекреације
на нивоу општине као што су: Установа Спортски центар, Савез спортова, Удружење
спорт за све, Савез за школски спорт, Друштво педагога физичке културе, Савез за
20
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Постоје институције које се баве реализацијама
програма спорта и рекреације на нивоу општине као што
су: Установа Спортски центар, Савез спортова, Удружење
спорт за све, Савез за школски спорт, Друштво педагога
физичке културе, Савез за спорт и рекреацију инвалида,
Општински фудбалски савез, Међуопштински рукометни
савез Инђија-Стара Пазова.
1.д. Финансирање спорта у Инђији
Друштвени и економски развој директно су повезани са
свим дешавањима у нашој земљи и окружењу. Достигнути
ниво развоја са почетка 90-тих када је почела да се развија
приватна иницијатива је пресечена распадом земље и
транзицијом друштва која још увек траје. Систем спорта
у општини Инђија је имао чврст ослонац у друштву које је
препознавало праве вредности спорта за ширу друштвену
заједницу кроз „Спортски динар“ који је функционисао до
пре пар година.
Према Закону о спорту (чл. 137), јединице локалне
самоуправе финансирају средствима буџета задовољавање
следећих потреба и интереса грађана у области спорта:
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 јединице локалне самоуправе, а
посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима
или у њиховој близини и школских спортских објеката, и
набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од посебног
значаја за јединицу локалне самоуправе;
4) спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије
јединице локалне самоуправе у европским клупским
такмичењима;
6) предшколски и школски спорт (рад школских
спортских секција и друштава, општинска, градска и
међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7) делатност организација у области спорта чији је
оснивач или члан јединица локалне самоуправе;
8) активности спортских организација, спортских
друштава, удружења, гранских и територијалних спортских
савеза на територији јединице локалне самоуправе од
посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, у
зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за
јединицу локалне самоуправе, 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
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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 јединице локалне самоуправе, истраживачкоразвојни пројекти и издавање спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему
спорта са територије јединице локалне самоуправе
и подстицање запошљавања висококвалификованих
спортских стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење спортских
сала и спортских објеката у државној својини чији је
корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање
њиховог коришћења за спортске активности и доделу
термина за тренирање учесницима у систему спорта;
16) награде
признања за постигнуте
локалне
самоуправе,и истраживачко-развојни
пројекти и спортске
издавање спортских
публикација;
резултате
и допринос развоју спорта.
14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне
У пракси се као посебан проблем појавило одсуство
самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и
јасних
критеријума
врхунских
спортиста; и процедура за финансирање програма
15)
рационалнојединицама
и наменско коришћење
сала икоји
спортских
објеката у државној
у многим
локалне спортских
самоуправе,
је додатно
својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог
усложњен
одсуством адекватне контроле утрошка
коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у
одобрених
средстава у смислу ефеката реализације
систему спорта;
програма.
Прироритети
утврђени
Законом
о спорту
16)
награде и признања
за постигнуте
спортске резултате
и допринос
развоју се
спорта.
већином
је уочљива
несразмера
У пракси не
се поштују.
као посебанПосебно
проблем појавило
одсуство
јасних критеријума и
процедура
за финансирање програма
у многим
јединицама локалне
самоуправе, који
између финансирања
рекреације
и такмичарског
спорта,
је
усложњен
одсуством адекватне
контроле утрошка
одобрених средстава у
а додатно
у оквиру
такмичарског
спорта присутан
је повлашћен
смислу ефеката реализације програма. Прироритети утврђени Законом о спорту се
положај појединих спортова, иако не постоје одговарајући
већином не поштују. Посебно је уочљива несразмера између финансирања
повратнииефекти.
рекреације
такмичарског спорта, а у оквиру такмичарског спорта присутан је
повлашћен Из
положај
појединих
спортова,
иако не
постоје одговарајући
архиве
Општинске
управе
и Савеза
спортова повратни
ефекти.
смо добили податке о коме како и колико се спорт
Из архивеуОпштинске
управе
и Савеза
спортова смо добили податке о коме
финансирао
последњих
шест
година:
како и колико се спорт финансирао у последњих шест година:
2009
ИЗВРШЕЊЕ
САВЕЗ СПОРТОВА

САВЕЗ СПОРТОВА

РЕАЛИЗАЦИЈА
БУЏЕТА

2.316.994,87 1.470.294.033,52
2010
ИЗВРШЕЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА
БУЏЕТА

40.609.873,54 1.114.273.405,85
2011
САВЕЗ СПОРТОВА

ИЗВРШЕЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА
БУЏЕТА

48.697.088,18 1.292.363.190,80
2012
САВЕЗ СПОРТОВА

ИЗВРШЕЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА
БУЏЕТА

60.958.071,00 1.456.741.966,70
2013
САВЕЗ СПОРТОВА

ИЗВРШЕЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА
БУЏЕТА

53.192.047,03

1.353.325.228,89

%
УЧЕШЋА

СПОРТСКА
ХАЛА

0,16
%
УЧЕШЋА

СПОРТСКА
ХАЛА

3,64
%
УЧЕШЋА

СПОРТСКА
ХАЛА

3,77
%
УЧЕШЋА

СПОРТСКА
ХАЛА

4,18
%
УЧЕШЋА
3,93

СПОРТСКА
ХАЛА
11.377.102,50
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2014
КЛУБОВИ

ИЗВРШЕЊЕ

ФК Борац Јарковци

316.379,00

Карате клуб Сенсеи

40.000,00

Карате клуб Железничар

748.600,00

Фк Полет

257.212,00

Фк ЧСК Чортановци

122.000,00

САВЕЗ СПОРТОВА

8.981.922,46

Жрк Железничар

5.340.654,49

МОК Инђија

5.207.885,52

КК Железничар
Савез за спорт и рекреацију инвалида
Клуб дизача тегова Железничар

4.675.400,61
144.029,62
41.790,38

ФК Инђија
ЖОК Младост
ПК Железничар
ФК Хајдук Бешка

1.109.100,00
667.500,00
395.874,43
199.700,00

ФК Љуково

796.365,87

ФК Слога Марадик

419.519,20

Општински фудбалски савез

150.144,43

Стрељачка дружина Младост

644.997,24
3.653.127,88

Атлетски клуб Инђија

495.733,37

Куглашки клуб Железничар
Савез за школски спорт ИН

342.344,97
892.551,00

Џудо клуб Безбедност

0,77

69.969,90

Клуб Америчког Фудбала
ФК Фрушкогорац Крчедин
Теакввондо клуб Елит Инђија

Клуб дизача тегова

55.300,00
342.080,00
78.091,87

Кошаркашки клуб Индијанс Инђија

312.400,00

РК Хајдук Бешка

225.000,00

Шах клуб Хајдук Бешка

90.000,00

ФК Дунав Н.Сланкамен

469.318,92

СК Партизан Чортановци

17.000,00

Стонотениски клуб Инђија

28.000,00

СПОРТСКА ХАЛА
УКУПНО:

СПОРТСКА
ХАЛА

1.039.700,00

440.000,00

Шах клуб Слога

1.165.079.896,34

%
УЧЕШЋА

12.923.155,12

ФК Железничар Инђија

Мушки рукометни клуб

РЕАЛИЗАЦИЈА
БУЏЕТА

787.496,00
51.732.848,28

1.165.079.896,34

4,44

787.496,00
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2015
КЛУБОВИ
ФК Борац Јарковци
Карате клуб Сенсеи Инђија

ИЗВРШЕЊЕ

%
УЧЕШЋА

СПОРТСКА
ХАЛА

334.929,00
28.000,00

Карате клуб Железничар

612.997,45

ФК Полет

344.695,00

ФК Инђија

РЕАЛИЗАЦИЈА
БУЏЕТА

200.000,00

13.921.333,60

САВЕЗ СПОРТОВА ИНЂИЈА

7.554.295,74

ЖРК Железничар

4.526.525,00

1.000.000,00

МОК Инђија

4.900.053,80

1.100.000,00

КК Железничар

3.897.751,00

1.600.000,00

Савез за спорт и рекреацију
инвалида
Клуб дизача тегова Железничар

60.000,00
785.550,00

Планинарски клуб Железничар

120.000,00

ФК Хајдук Бешка

900.074,48

ФК Железничар Инђија

399.000,00

КАФ Инђија

636.600,00

ФК Фрушкогорац Крчедин

372.538,33

Теакввондо клуб Елит

200.000,00

ФК Љуково

657.637,20

Општински фудбалски савез

76.276,75

Стрељачка дружина Младост

556.149,35

МРК Инђија

90.000,00
355.443,08

Куглашки клуб Железничар

301.382,87

Савез за школски спорт ИН

725.279,80

Клуб дизача тегова
Џудо клуб безбедност Инђија
РК Хајдук Бешка

385.550,00

3.403.849,89

Атлетски клуб Инђија

Шах клуб Слога Инђија

0,59

106.973,40

ЖОК Младост

МТБ дружина

1.290.856.783,68

550.000,00

70.000,00
400.000,00
50.639,38
215.000,00

Шах клуб Хајдук Бешка

90.000,00

ФК Дунав Н.Сланкамен

380.345,64

СК Партизан Чортановци

29.240,00

Стонотениски клуб Инђија

56.000,00

КК Чортановци Чортан Беарс

12.000,00

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ

535.650,00

СПОРТСКА ХАЛА
УКУПНО:

2.639.444,31
47.170.560,76

1.290.856.783,68

3,65

8.010.644,31
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Уочава се да почев од 2010. Године за спорт одваја од 3,64% до 4,18% од укупног буџета општине, што је у категорији
општина које одвајају значајна средства на локалном нивоу. Општа препорука за локалне самоуправе годинама је била да
се издваја 4% што се и реализовало.
Од 2014. Године имамо и детаљнији увид колико се издвајало за поједине спортске колективе и активности на нивоу
општине што може да се види у табели. Из података о финансирању клубова не виде се трошкови капиталних улагања
у спортску инфраструктуру, пре свега у давно започету спортску халу, која оптерећује као ранија започета инвестиција.
Такође, важно је напоменути да се половина трошкова Установе „Спортски центар“ (10 запослених), управо покрива из
позиције буџета за спорт кроз годишње програме клубова. У структури трошкова клубова постоји посебна ставка за
термине у хали.
Из података у 2014. И 2015. Године уочавамо како напредује аналитика приказивања трошкова, односно, да се повећава
транспарентност и укупна друштвена одговорност према утрошку средстава. Паралелно се ради на развоју апликације у
којој се види ниво добијених и оправданих средстава што Инђију сврстава у ред најорганизованијих општина.
2. Резултати SWОТ анализе стања спорта у општини Инђија
Програм развоја спорта заснива се на укупним материјалним потенцијалима, изграђеној инфраструктури, а највише
на достигнутом степену развоја и функционисања спортских организација. Током израде Програма развоја спорта у
општини обављена је серија консултација и радних састанака са представницима спортских организација који су се радо
укључили и дали свој активни допринос.
SWОТ анализа обављена је у неколико паралелних група које су свака из свог угла анализирале шансе, претње, снагу
и слабости у областима Такмичарског спорта (екипним и појединачним спортовима), Спорта за све, Школског спорта
(основне и средње школе) и Инфраструктуре у спорту.
SWОТ анализа ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ – ЕКИПНИ СПОРТОВИ
ШАНСЕ
1.
Популаризација
постојећих
клубова
кроз
организоване манифестације и друге облике промоције –
Повећање броја чланова, омасовљење
2.
Промена приоритета при улагању у спорт (нова
законска регулатива)
3.
Удруживање и функционално повезивање спортских
организација (такмичарског , рекреативног и школског
спорта)
4.
Спорт као бренд („Земља спорта“)
5.
Географски положај
6.
Дефинисање и јачање улоге Спортског савеза Инђије

ПРЕТЊЕ
1.
Лоша комуникација између спортских организација
2.
Политичка ситуација
3.
Нетранспарентност у трошењу буџетских средстава
(без система праћења)
4.
Отпор увођењу у систем (Досадашња пракса и
навике клубова)
5.
Непостојање повољног закона о улагању у спорт
(привреда, приватни капитал и други екстерни извори
финансирања)

СНАГА
СЛАБОСТИ
1.
Велики број деце
1.
Инфраструктура у Инђији (термини, недостатак
2.
Воља и заинтересованост за системским решењем
функционалних радних простора) и опремљеност.
3.
Ентузијазам спортских стручњака, радника и
2.
Мали број деце се бави спортом
љубитеља спорта
3.
У сеоским срединама једва функционише
4.
Квалификованост спортских радника
максимално један клуб – обично фудбалски
4.
Недовршена капитална инвестиција Хале
5.
Недостатак
дугорочних инвестиција на тему
тренежних простора
6.
Непостојање система, критеријума и приоритета у
расподели средстава и термина
7.
Непостојање система одређивања стручних лица у
раду са децом (клубови)
8.
Лоша инстистуционална повезаност и сарадња
спортских организација
9.
Неискоришћени капацитети и улога Савез спортова
10. Компликован систем одлучивања и администрација
11. Екстерни приходи –
12. Неуређена сарадња са школама и професорима
физичког васпитања
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SWОТ анализа ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ – ПОЈЕДИНАЧНИ  
ШАНСЕ
1.
Популаризација и омасовљење индивидуалног
спорта
2.
Повећање стручног кадра
3.
Оспособљавање стручног кадра у сопственој
средини
4. Подизање нивоа организованости спорта на
територији ЛС
5.
Дефинисање и јачање улоге Спортског савеза Инђије

ПРЕТЊЕ
1.
Пад интересовања због недовољног друштвеног
признања и неадекватног статуса појединачног спорта
2.
Тржишна орјентација родитеља –опредељивање за
профитабилне спортове
3.
Брига о оспособљавању и школовању стручног
кадра, нема системског решења.
4.
Неконтролисана и ван система купопродаја играча и
тренера (довођење са стране-ван општине Инђија)
5.
Пропадање наменских спортских објеката услед
неадекватног одржавања и недовољног улагања.
6.
Повећано повређивање и одустајање спортиста због
лоше организованог система здравствене заштите и праћења
спортиста

СНАГА

СЛАБОСТИ
1.
Недостатак објеката и опреме
1.
Велики број ентузијаста и волонтера у клубовима
2.
Недостатак школованих и оспособљених стручњака
2.
Спремност стручног кадра да подели искуство и
3.
Неадекватна расподела финансијских средстава,
знање
нетранспарентна и некритеријумска.
3.
Сарадња са школама и професорима физичког
4.
Недостатак објеката и опреме за развој
васпитања
индивидуалног спорта у сеоским срединама.
4.
Јачање личности кроз бављење индивидуалним
5.
Компликован систем здравст. Заштите и прегледа
спортовима,
спортиста- нема лекара и ординације спортске медицине у
Инђији

SWОТ анализа СПОРТ ЗА СВЕ
ШАНСЕ
1.
Популаризација
рекреативног
спорта
кроз
организоване манифестације и друге облике промоције.
Масовно укључивање грађана.
2.
Уређење постојећих простора и јавних вежбалишта.
3.
Утврђивање надлежности у одржавању тих
простора.
4.
Изградња стазе здравља и бициклистичких стаза.
5.
Примена одредбе Закона о спорту о приоритету.
6.
Развој и јачање организације у области спорта за све.
7.
Конкурс Локалне самоуправе за област Спорт за све
– за клубове и организације.

СНАГА

ПРЕТЊЕ
1.
Непрепознавање области спорта за све од стране
Локалне самоуправе.
2.
Неповезивање стручних кадрова и организација у
области спорта за све.
3.
Преовладавање личних интереса у процени шта је
спорт за све.
4.
Фитнес клубови са нестручним кадром и без
контроле.

СЛАБОСТИ

1.
Велика заинтересованост за рекреативни спорт.
1.
Неодржавање,неуређеност и питање безбедности
2.
Постојање простора и разних терена на отвореном. терена и јавних површина.
3.
Термини за рекреативно пливање на отвореном
2.
Нестручност и недостатак системске контроле
базену и школа пливања на отвореном.
кадрова који раде у фитнес клубовима.
4.
Стручни кадрови.
3.
Стручни кадрови на бироу.
4.
Нема затвореног базена.
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SWОТ анализа ШКОЛСКИ СПОРТ  
OСНОВНЕ ШКОЛЕ
ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

1.
Велики број заинтересоване деце као база за развој
1.
Опструкција од стране родитеља за учешће у
школског спорта и бављење спортом.
масовним спортским активностима.
2.
Развој дисиплина у којима не постоји спортски
2.
Неспремност ЛС да помогне систем школског
клуб: гимнстика, пливање, скијање.
спорта.
3.
Међушколска сарадња.
3.
Лоша сарадња са локалним спортским клубовима.
4.
Сарадња са клубовима и учитељима.
5.
Спремност Општинске управе да подржи школски
спорт.
6.
Традиција у масовним спортским манифестацијама
–крос, уличне трке.
7.
Примена модела СПРЕТ такмичења за учешће што
већег броја ученика у спортским активностима, Недеља
спорта, Викенд у школском дворишту .
8.
Јачање организације педагога.
9.
Секција по детету –додатно ангажовање професора
кога ангажује локална самоурава.
СНАГА
1.
2.
3.

СЛАБОСТИ
Потенцијал у броју деце.
Заинтересованост ученика.
Сарадња са учитељима.

1.
Рад наставника у више школа за пун фонд часова.
2.
Неподржавање и мешање родитеља у рад наставника.
3.
Неразумевање колега који предају друге предмете.
4.
Учешће истих ученика у више спортова.
5.
Тренинг важнији од секције у школи.
6.
Непостојање система (правила) сарадње са
спортским клубовима.
7.
Тежи услови за рад у основним школама у руралним
срединама.

SWОТ анализа ШКОЛСКИ СПОРТ  
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

1.
Едукација, повезивање и подршка свих чинилаца у
1.
Сужавање програма и импровизација услед
школи за реализацију система школског спорта.
недостатка услова.
2.
Инвестирање у школске спортске обекте и опремање
2.
Немогућност организовања секција –ограничено
и уређење терена.
коришћене спортске хале.
3.
Укључивање школованог кадра са бироа у
3.
Став клубова према школском спорту и сарадња са
ваннаставне активности.
школама.
4.
Систем СПРЕТ такмичења.
4.
Високе чланарине и нестручан, приучен кадар.
5.
Вежбање уз ВАУЧЕР
5.
Ускраћивање учешћа на школским такмичењима
под изговором могућих повреда.

СНАГА

СЛАБОСТИ

1.
Мотивација ученика и наставника за учествовањем у
школским спортским такмичењима.
2.
Добро организован систем такмичења.
3.
Бесплатан превоз ученика на такмичење
4.
Добра сарадња са Координатором за школски спорт.

1.
Недостатак опреме, справа и реквизита.
2.
Импровизоване школске сале.
3.
Настава се реализује у спортској хали.
4.
Лоша сарадња са локалним спортским клубовима.
5.
Слаба сарадња и незаинтересованост међу колегама.
6.
Неразумевање од стране директора школа.
7.
Мали број часова физичког васпитања и немогућност
реализовања секција.
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SWОТ анализа ИНФРАСТРУКТУРА
ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

1.
Нова велика спортска хала у изградњи.
1.
Стабилно финансијско одржавање спортских
2.
Повољан географски положај општине Инђија.
објеката.
3.
Популаризација свих спортова кроз организовање
2.
Нови локални избори.
државних и међународних такмичења у новој спортској хали.
3.
Непрепознавање потенцијала који се налазе у
4.
Изградња Аква Парка у Инђији и популаризација општини од стране лица задужених за вођење „спорта“.
рекреације и туризма.
5.
Конкурси АПВ, РС, ЕУ за уређење и изградњу
спортских објеката.
СНАГА

СЛАБОСТИ

1.
Пристојан број спортских терена на отвореном који
1.
Постојање само једног затвореног објекта за
су доступни грађанима (баскет, мали фудбал, балоте..).
колективне спортове наспрам великог броја клубова (Хала).
2.
Терен за рекреацију грађана делимично опремљен
2.
Преоптерећеност школских сала чије термине
справама (теретана на отвореном).
користе такмичарски клубови.
3.
Уређена стаза за планински бицикл (код нове хале).
3.
Слаба опремљеност и одржавање спортских
4.
Градски базен олимпијских димензија са терминима објеката.
за рекреативно пливање и школа пливања.
4.
Непостојање посебног затвореног вежбалишта за
децу од 4 до 14 година.
5.
Нова велика спортска хала у изградњи.

18.

Програм развоја спорта у општини Инђија

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке
активности која доприноси физичкој спремности, добром
стању менталног здравља и социјалном повезивању
(организована или неформална рекреација, такмичарски
спорт, традиционалне и друге спортске игре), Национална
стратегија своје деловање посебно усмерава на следеће
приоритете:
•
развој спорта деце и омладине, укључујући и
школски спорт;
•
повећање обухвата бављења грађана спортом кроз
развој и унапређење спортске рекреације;
•
развој и унапређење такмичарског спорта;
•
развој и унапређење спортске инфраструктуре.
3.a. Развој спорта деце и омладине, укључујући и
школски спорт
Годишњи извештај о реализованим школским спортским
такмичењима указује да је и у постојећим, скромним
условима, великим залагањем и ангажовањем Савеза за
школски спорт Инђија позиционира као центар Срема у овој
области спорта.
Удружење кардиолога Америке (AHA, American
Heart Association) у сарадњи са Удружењем за превенцију
кардиоваскуларних болести код младих 2006. Године објавили
су препоруке о карактеристикама физичке активности у
школама. Према овим препорукама деца и адолесценти
треба да упражњавају најмање 60 минута умерене физичке
активности већину дана у недељи, по могућству сваког дана.
Препоручује се да се ученици у нижим разредима основних
школа 150 минута недељно, а у вишим разредима основних
школа и у средњим школама 225 минута недељно (пет дана
у недељи), организовано, дозирано и контролисано баве
физичком активношћу. Физичка активност повољно утиче
на функционалну способност, мишићну снагу, телесну
масу, густину коштаног ткива, крвни притисак, смањење

анксиозности и стреса, као и повећање самопоуздања код
деце и адолесцената.
Суштина физичког васпитања огледа се у доприносу
развоја свестране личности и формирању навика редовног
телесног вежбања као изузетно важне културне потребе.
Бит рекреације јесте неговање здравог животног стила
који се заснива на активном одмору и обнови животних
потенцијала човека.
Иако сваки од ових стручних појмова има свој специфичан
циљ и задатке, они имају и заједничка обележја која чине
целину система физичке културе. Школски спорт повезује
физичко васпитање, рекреацију и спорт. Суштина школског
спорта јесте редовно вежбање и неговање навике редовног
вежбања, тако да се подигне ниво спортско-рекреативног
образовања, помогне свестрани раст и развој личности, а
такмичење је у функцији постизања ових циљева.
Систем тренинга и спортских такмичења код ученика
утиче на формирање свести о хуманом односу према свим
учесницима у процесу телесног вежбања и такмичења.
Интензивни стручни рад на побољшавању физичких
способности и разумевање значаја процеса спортског
тренинга потпуно се уклапају у задатке физичког
васпитања. Решавањем ових задатака школским спортом
доприноси се остваривању циља физичког васпитања.
Спортска такмичења су саставни део физичког
васпитања на којима ученик проверава резултате
свога рада, а надметања са вршњацима подстичу га на
стваралачко усавршавање и ангажовање за развој својих
максималних потенцијала на основу којих се значајним
делом позиционира у друштву вршњака.
На основу постављених задатака који су стављени
пред школски спорт, потребно је да се редефинише циљ
школског спорта који гласи:
Циљ школског спорта јесте да се током систематског
вежбања у оквиру школског спортског друштва кроз
различите форме ванчасовних активности задовоље
потребе ученика за редовним вежбањем и активним
учешћем у спортско-рекреативним активностима и спорту,
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како би се допринело свестраном расту и развоју личности.
Национална стратегија развоја школског спорта
дефинише општи и посебне циљеве у области школског
спорта на следећи начин:
ОПШТИ  ЦИЉ: Унапређен школски спорт
7.1.1.
Посебан
циљ:
Побољшани
материјално-технички услови за реализацију активности
школског спорта.
7.1.2.
Посебан циљ: Повећан број спортских
секција и других ваннаставних спортских и рекреативних
активности у оквиру школског спорта.
7.1.3.
Посебан циљ: Повећано учешће
ученика и студената на школским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским
такмичењима).
7.1.4.
Посебан циљ: Побољшан стручнопедагошки рад и унапређена институционална сарадња
у оквиру школског спорта.
7.1.5.
Посебан циљ: Подстакнуто значајније
укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију
и унапређење предшколске физичке активности и
школског спорта.
7.1.6.
Посебан циљ: Унапређење медијског
праћења и промоција школског спорта у циљу неговања
културе спортског понашања, фер плеја, сарадње,
толеранције и поштовања различитости на спортским
теренима и поред њих.
7.1.7.
Посебан циљ: Унапређене везе између
школа и организација у области спорта и подстакнути
програми у спортовима који привлаче децу и омладину.
SWОТ анализа је у складу са актуелном Стратегијом
развоја школског спорта у Србији 2014-2018. Показала
да област школског спорта треба да посматрамо пре свега
као простор за повећање обима физичке активности
свих ученика, а не само оних који су талентовани,
односно налазе се већ у систему спорта. Програм развоја
школског спорта у Инђији има неколико целина, које ће
детаљније бити разрађене и представљене у Акционом
плану:
Просторно-технички услови
побољшати материјално-техничке услове за
реализацију школских спортских такмичења – објекти и
реквизити у складу са законским нормативима опреме и
простора;
стандардизовати опрему и простор за школски
спорт;
донети план опремања постојећих школских
сала.
Програмске иновације и организација
повећати број школа (посебан акценат на школе
у месним заједницама, односно селима) које имају
школско спортско друштво као темељ школског спорта
у земљи за 5–10% у наредне четири године;
повећати број секција за ученике основне
школе, тако да сваки ученик учествује у једној секцији,
чиме директно повећавамо организовано вежбање у
оквиру система образовања. Стратегија развоја спорта у
Републици Србији за период 2014–2018. Године планира
да повећање броја школских спортских секција заједно
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финансирају Министарство омладине и спорта и једница
локалне самоуправе уз друштвено одговорне компаније.
Постојећи просторно-технички услови налажу да се
повећа број спортова и активности које се дешавају на
отвореном;
већи број деце у школским спортским секцијама
за 5–10% у наредне четири године;
реализација курсних облика наставе – пливање,
вожња бицикла, ролера, стони тенис, веслање, скијање,
шах, бадминтон и други спортови у зависности од
услова и интересовања деце а у складу са програмом
развоја спорта донетим од стране јединице локалне
самоуправе. Осим у оквиру редовне наставе физичког
васпитања, обуку непливача организовати у сарадњи
са јединицом локалне самоуправе и територијалним
спортским организацијама по моделу који се преко 40
година успешно реализује у Сомбору, Врбасу, Панчеву;
подстицање на редовно вежбање развијањем
нових модела спортско-рекреативних такмичења која
се заснивају на учествовању, а не само на способности
талентованих ученика;
развој пројеката вршњачке подршке редовном
вежбању и неговању такмичарског духа;
подстицање самоорганизовања ученика кроз
пројекте типа: Недеља школског спорта, Спортски
дан, Европска недеља спортског изазова, Дан изазова,
СПРЕТ модел и сличне манифестације;
модел СПРЕТА – спортско-рекреативна
међуодељењска такмичења која организују сами
ученици тако што уз консултацију са професорима
физичког васпитања планирају активности за следеће
дане о чему се води јавна евиденција учествовања.
Подстицање на самоорганизовање и заједничко
планирање и реализација спортско-рекреативних
садржаја експериментално су проверени у пракси и дају
одличне резултате на плану повећаног и стабилнијег
укључивања ученика у различите садржаје (према
Митић 1994, Митић-Стефановић...);
едукација волонтерског рада ученика као
аниматора спорта за све, помоћних тренера, судија,
записничара, делегата и других укључених у систем
школског спорта;
организација летовања и зимовања, кампова и
фестивала спорта, културе, рекреације и здравља;
неговање редовног вежбања кроз моделе спорт
у школе, корективна гимнастика, школски фитнес клуб;
Недеља школског спорта је нови модел који је
законска обавеза сваке школе да организује у сваком
полугодишту, а остављено је школама да у сарадњи са
локалним самоуправама нађу прави модел који ће да
промовише вредности спорта кроз активно укључивање
ученика у активности;
спортско-рекреативни
кампови
ученика
успешно се реализују и у месту становања и на
туристичкој дестинацији. Планирамо рад такозваних
дневних кампова који су организовани у трајању од
недељу дана само као дневни догађај од 8 до 16 часова.
Планирани су мешовити и чисто спортски кампови у
којима су ученици одређеног узраста имали програм
који је био, пре свега, намењен томе да ученици упознају
што више различитих спортско-рекреативних садржаја
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и на тај начин обогате своје моторичко знање;
викенд у школском дворишту даје могућност да
се ставе у функцију постојећи, већ изграђени објекти,
који су преко викенда ван функције. Правилник о
награђивању професора физичког васпитања за
додатни и допунски рад треба да предвиди модалитете
награђивања за реализацију програма рада секција
или спортских такмичења у слободно време других
професора. Заједно са општинским структурама Инђије
покушаћемо да потенцијал од 36 викенда у току школске
године ставимо у функцију неговања навика редовног
вежбања код ученика;
летњи и зимски распуст у школском дворишту
дају могућност да се постојећа инфраструктура и
стручни ресурси ставе у функцију неговања редовног
вежбања ученика, што је један од основних циљева
наставе физичког васпитања, за који АП Војводине има
редовне конкурсе за активан зимски и летњи распуст;
купон за вежбање средњошколаца – Предлогом
НПС је предвиђено да је могућ слободнији избор садржаја
од стране школе и наставника, што омогућава успешније
решавање задатака и добијање жељених исхода. Делови
програма се креативно бирају и примењују у складу
са условима рада школе и карактеристикама средине
у којој школа ради. На тај начин омогућио би се
диференцирани приступ ученицима на основу њихових
способности (спортски аспект, спортско-рекреативни
аспект, здравствено-хигијенски аспект усмерености
програма физичког васпитања) а у склопу решавања
свих образовних и васпитних компоненти предмета и
васпитно-образовне области. Ваучер даје могућност да
средњошколци вежбају тј. Тренирају изабрани спорт два
пута недељно о трошку МОС и/или локалне самоуправе.
Ваучер може да се реализује у оквиру школске спортске
секције код професора физичког васпитања или у
акредитованом спортском или фитнес клубу. Искуства
реализације из Словачке указују да мора пажљиво да се
разради модел едукације наставника, родитеља, ученика
и тренера да би се подигао ниво ефикасности и смањиле
потенцијалне злоупотребе;
увођење нових спортова у школска такмичења у
виду отворених првенстава, а у складу са интересовањима
ученика и њиховим узрасним карактеристикама.
Едукација
повећати број стручних скупова у вези са
школским спортом;
развој модела едукације и подстицања на
физичке активности помоћу електронских медија а
посебно коришћењем друштвених мрежа које окупљају
највећи број младих;
едукативни програми превенције насиља за децу
кроз школски спорт („навијај фер”, „креативни навијачи”,
смањивање насиља у спортским организацијама);
Пропаганда и медијска промоција
израда медијског плана у циљу популаризације
школског спорта;
израда дечјих репортажних емисија о школским
спортским догађајима;
недељно објављивање дечјих новинарских
извештаја, репортажа и занимљивих прича са школских
спортских терена;
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покретање кампање у циљу промовисања фер
плеја, толеранције и поштовања различитости.
Лекарски преглед се у складу са Законом о спорту
обавља у оквиру систематског прегледа код педијатра.
Кључна очекивања у области школског спорта:
•
повећан број деце и омладине која се
организовано баве спортом, односно спортским
активностима за 15-20% до 2019. Године;
•
повећан број деце и младих који се баве
школским спортом за 10-15% до 2019. Године.
3.б. Повећање обухвата бављења грађана спортом
кроз развој и унапређење спортске рекреације
Феномен хипокинезије, неправилна исхрана са
последичном гојазношћу и стресни начин урбаног
живота са последичном повећаном нервном напетошћу
и физичком и социјално-друштвеном исцрпљеношћу
појединца, заједно су узрочници феномена дефинисаног
као морбигени тријас – троструког синдрома који је
најчешћи узрочник обољевања и смрти савременог човека
(Мићовић и сар., 1998; Vuori, 2004; Kallings et al., 2008).
Бављење физичким васпитањем и спортом представља
фундаментално људско право за све, као суштински
елемент целоживотног образовања у целокупном
образовном систему (International Charter of Physical Education and Sport, 1978). Чланом 4. Закона о спорту утврђено је
да свако има право да се бави спортом. „Бављење спортом
мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и
безбедно, у складу са природном средином и друштвеним
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво,
одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су
супротни спортском духу и доступно свим грађанима под
једнаким условима, без обзира на узраст, ниво физичких
способности, степен евентуалне инвалидности, пол и
друго лично својство.“
Лисабонска конвенција из 1998. Године, Бела књига о
спорту из 2004. Године, Препорука Светске здравствене
организације о исхрани и физичкој активности из 2007.
Године биле су полазиште за одлуку Европске уније у
децембру 2010. Године да до 2020. Године покрене нових
100 милиона eвропљана на редовну физичку активност, као
основе за очување и унапређење здравља становништва.
У приоритетне задатке сваке државе спада и промоција
здравих стилова живота и пружање могућности свим
грађанима да се баве спортским активностима.
Циљ овог Програма развоја спорта је да се креира, очува
и унапреди способан, одржив и координиран рекреативни
спорт који може да обезбеди квалитетне могућности за
учешће у својим програмима за што већи броја становника
општине у Инђија. У том погледу треба подстицати све
облике спортске рекреације и коришћења свих потенцијала
светског покрета „спорта за све”.
Кроз
реализовање
рекреативних
програма
становници општине Инђија остварили би бројне
користи: унапређење индивидуалне здравствене
заштите, посебно борбе против растућег проблема
гојазности; унапређење здравља, превенције болести и
рехабилитације; допринос кохерентнијем и одрживијем
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развоју друштва; очување животне средине; спречавање
антисоцијалног понашања; омогућавања младим
људима најбоље могуће стартне позиције за даљи
живот; омогућавање што дуже радне ангажованости и
развоја радних способности; повећање индивидуалних
и колективних способности, посебно жена; обезбеђење
једнакости полова; борба против дискриминације и
маргинализације; спречавање полне дискриминације,
дискриминације особа са инвалидитетом, старих и
сиромашних; спречавање дискриминације припадника
других етничких група и предупређење сукоба;
подстицање
друштвене
интеграције;
стварање
повољнијих услова за рехабилитацију и реинтеграцију
избеглица; подстицање сарадње и друштвене
покретљивости; заштита људских права; подизање
образовних критеријума.

Применом Програма развоја у области рекреације били
би створени услови да се:
створи способан, одржив и координисани
сектор који ће се бавити организацијом рекреације свих
грађана Инђије и који ће омогућити грађанима повећање
обухвата бављењем спортом;
подстакне осмишљавање и реализација
програма и пројеката у области спортске рекреације и
да се организују рекреативне спортске манифестације;
младима да прилика и створи мотивациони
амбијент да се баве рекреативним вежбањем и да стекну
навику и потребу која ће трајати целог живота.

Национална стратегија развоја спорта у Србији
препознаје општи и посебне циљеве на следећи начин:

Посебни циљеви:
−
подстакнута и ојачана свест о важности редовне
физичке активности;
−
побољшани материјално-технички услови у
циљу доступности свим грађанима да се баве спортом;
−
подстакнуто значајније укључење Инђије
као јединица локалне самоуправе у финансирање
програмских активности из области спортске рекреације
и спорта особа са инвалидитетом;
−
дефинисани критеријуми у оквиру области
спортске рекреације кроз правилнике и унапређени
стручни потенцијали с циљем израде критеријума за
финансирање ове области;
−
унапређена сарадња рекреације са школским и
регистрованим спортом, радничким спортом и спортом
на селу с циљем повећања обухвата бављења спортом у
свим сегментима становништва посебно жена, особа са
инвалидитетом и старих;
−
унапређена сарадња са удружењима и савезима
пензионера, спортским покретима трећег доба,
невладиним организацијама и гранским спортским
савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика
и садржаја који су намењени старим особама у функцији
одржавања здравља, виталности и дигнитета;
−
унапређен амбијент за веће учешће у
спортским активностима, старијих особа, жена, младих,
хендикепираних, и то стављањем акцента на физичке
активности, а не на техничке и такмичарске елементе
спорта;
−
унапређење едукација и рекламирања спорта
и осталих физичких активности уз истицање њиховог
позитивног деловање на здравље;
−
унапређено финансирање развоја спорта у
Инђији кроз формирање Фонда за развој спорта.

19.
ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења
спортом у свим сегментима становништва посебно
деце, младих, жена, особа са и инвалидитетом и
старих
7.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест
о важности редовне физичке активности.
7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјалнотехнички услови у циљу доступности свим грађанима
да се баве спортом за све.
7.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније
укључење јединице локалне самоуправе у финансирање
програмских активности из области спортске рекреације
и спорта особа са инвалидитетом.
7.2.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисани критеријуми у
оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа
акта и унапређени стручни потенцијали с циљем израде
критеријума за финансирање ове области.
7.2.1.5. ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Унапређена
сарадња
спортске рекреације са школским и универзитетским
спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и
полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу
повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима
становништва посебно деце, младих, жена, особа са
инвалидитетом и старих.
7.2.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са
удружењима и савезима
пензионера, спортским
покретима трећег доба, невладиним организацијама и
гранским спортским савезима ради повећања обухвата
и развоја нових облика и садржаја који су намењени
старим особама у функцији одржавања здравља,
виталности и дигнитета.
7.2.1.7 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено финансирање
развоја спорта у ЈЛС кроз формирање Фонда за развој
спорта.

Општи циљ: повећан обухват бављења спортом у свим
сегментима становништва, посебно жена, особа са
инвалидитетом и старих.

Кључна очекивања у области рекреације:
• повећан број рекреативаца и учесника масовног спорта,
укључујући и стара лица, за 20-30% до 2019. Године;
• повећан број соба са инвалидитетом који су укључени
у спортске активности за 15-20% до 2019. Године;
•повећан број жена које се баве спортским активностима
за 10-15% до 2019. Године.
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3.в.  Развој и унапређење такмичарског спорта
Методи пружања одговарајуће непосредне или
посредне подршке спортистима и спортисткињама који
показују изузетне спортске квалитете треба да буде
развијено у сарадњи са спортским организацијама,
како би се спортистима омогућио пун развој њихових
спортских и људских капацитета, уз поштовање њихове
личности и физичког и моралног интегритета.
Улога јавних власти је првенствено комплементарна
активностима спортског покрета. Блиска сарадња
јавних власти свих нивоа са невладиним спортским
организацијама од суштинског је значаја за остваривање
улоге спорта у друштву. У циљу да се сачувају достигнућа
у бављењу спортом која су постигнута крајем 20. Века,
јавне власти треба да успоставе националну политику
за рекреативни и такмичарски спорт, са циљем да јасно
дефинишу улогу сваког сегмента друштва, координирају
њихову улогу у управљању и коришћењу спортских
ресурса и спроведу програме на промоцији спорта међу
групама људи који се њиме слабо баве.
Спорт је важан не само за појединце него и за
друштвени и културни развој сваке заједнице, како на
националном тако и на регионалном и локалном нивоу.
Он је тесно повезан са другим сферама политичког
одлучивања и планирању у заједници као што су:
образовање, здравство, социјална заштита, градско и
национално планирање, конзервација, уметност и одмор.
Спорт, као јавна служба, има виталан значај за сваку
заједницу и због тога јавне власти свих нивоа су дужне
да обезбеде развој спорта на својој територији и поспеше
учешће становништва у спортским активностима.
Оне ову обавезу, наравно, не могу да остваре саме већ
у сарадњи са свим организацијама (добровољним и
приватним) које су директно или индиректно везане за
спорт.
Национална стратегија развоја спорта дефинише
опште и посебне циљеве у области такмичарског и
врхунског спорта на следећи начин:
7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ
СПОРТА
7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања
услова за развој врхунског спорта
7.3.1.1.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета
стручног рада у области такмичарског спорта
7.3.1.2.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова
за одржавање и даље постизање врхунског спортског
резултата
7.3.1.3.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова
за развој спортисте до врхунског резултата
Своју улогу у развоју спорта на својој територији,
Инђија као локална заједница треба да заснива, према
документима Савета Европе, на следећим принципима:
•
Локална заједница треба да даје приоритет
промоцији спорта за све и спортским активностима свих
групација становништва;
•
Сви становници имају право да учествују у
спорту и рекреацији;
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•
Спортски капацитети треба да буду безбедни и
добро испланирани;
•
Спортски објекти треба да буду доступни свима
а накнаде за коришћење тих објеката треба да буду
примерене економској моћи становника;
•
Сви становници имају право да развијају
сопствене способности кроз спортских активности које
одговарају њиховим индивидуалним могућностима;
•
Финансирање спорта, као јавне службе,
у највећој мери је одговорност локалних власти
(скупштина), које у томе треба да помогну држави;
•
Корисници треба, у принципу, да учествују
у плаћању дела трошкова за коришћење спортских
капацитета;
•
Треба помоћи и поспешити учешће становника
и добровољних организација у области спорта и
стварање координативних структура;
•
Спорт треба да буде укључен у сва планирања
на локалном (као и регионалном и националном) нивоу,
као што су: образовање, здравство, социјалне службе,
уметност;
•
Ефикасна спортска политика може да буде
одређена и спровођена само кроз сарадњу јавног и
приватног сектора, који су директно или индиректно
укључени у спорт, доборовољно или обавезно;
•
Локалне (и регионалне) власти треба да
остварују трајну и ефикасну сарадњу између јавних и
добровољних организација у области спорта.
Као највећи проблем даљег развоја спорта у Инђији, у
току анализе на свим нивоима, истакнута је погубна пракса
да се зарад остваривања такмичарског резултата доводе
спортисти из других средина, а за децу која су клуб довела
до вишег нивоа такмичења тада нема места у тиму. Као
директна последица евидентира се масовно одустајање
младих, управо у тим клубовима, од бављења спортом
уопште. Са друге стране уочава се да клубови постају
техно-менаџерска целина која постаје самодовољна и бави
се пре свега куповином и продајом играча као доминантним
обележјем новог, вишег нивоа такмичења.
SWОТ анализа препознаје да је снага спорта у
Инђији још увек у великој масовности деце која
желе да се баве спортом, воља и заинтересованост
за системским решењем. Ентузијазмом спортских
стручњака се може очекивати превазилажење тренутно
недовољне транспарентности у подели средстава. То
се може превазићи моделом програмског финансирања
које треба да победи тренутни отпор увођењу јаснијих
правила у начин финансирања.
Када су у питању појединачни спортови учесници
анализе истичу у први план као снагу спорта велики
број ентузијаста и волонтера у клубовима, као и
спремност стручног кадра да подели искуство и знање, а
нарочито зато што постоји одлична сарадња са школама
и професорима физичког васпитања.
Очекује се да програмско финансирање уведе више
реда и одговорности према средствима пореских обвезника
који желе да се систем спорта понаша са више поштовања
према средствима која добија од општине Инђија.
Едукација и перманентно усавршавање спортских
радника је планирана активност од које се очекује да
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помогне успостављању реда у укупном функционисању и
одговорности свих актера у спорту. Посебна пажња и однос
је потребан према спорту у руралним срединама општине;
Марадик, Бешка, Крчедин, Сланкаменачки Виногради,
Чортановци, Јарковци, Љуково, Нови Карловци, Нови
Сланкамен и Стари Сланкамен. Ове средине заслужују да
акценат финансирања од стране локалне самоуправе буде у
системски рад са младима, а не само у локалне сениорске
фудбалске клубове који се такмиче у регионалним нивоима
такмичења (велики трошкови), а у суштини тај ниво
бављења спортом спада у рекреативни.
Кључна очекивања у области такмичарског спорта:
• повећан број реализованих спортских кампова
за 5% до 2019. Године, уз повећање броја спортиста
учесника тих кампова за 20%;
• број стипендираних категорисаних спортиста који
се стипендирају за спортско усавршавање остаје на
достигнутом нивоу, уз евентуално повећање до 5%;
• повећан број квалификованих спортских
стручњака ангажованих у организацијама у области
спорта за најмање 20%;
• повећан број волонтера ангажованих у
организацијама у области спорта и организацији
спортских приредаба за најмање 20% до 2019.
Године;
• повећан број деце у клубовима за најмање 30% до
2019.године.
• смањен број негативних појава у спорту за
најмање 20% до 2019. Године.
3.г.  Развој и унапређење спортске инфраструктуре
Сви учесници процеса креирања Програма развоја
спорта у Инђији 2016-2019. Су указивали на проблем
недовољно изграђене спортске инфраструктуре,
односно, да недостају мањи тренажни центри који
представљају неопходни услов за све модалитете
физичке активности и спорта. Такође, уочено је да две
школе у сеоским срединама немају никакву салу за
наставу физичког васпитања, а Гимназија и још неколико
школа немају салу одговарајуће величине.
Постоји само једно вежбалиште на отвореном које је
у лошем стању јер се опрема и реквизити не одржавају
тако да већи део справа није у функцији.
Национална стратегија развоја спорта у Србији
дефинише општи и посебне циљеве развоја спортске
инфраструктуре:
7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска
инфраструктура
7.4.1.1.
ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Успостављена
потпуна база података, односно евидентирано постојећег
стања спортске инфраструктуре
7.4.1.2.
ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Системски
планирана, реконструисана и изграђена спортска
инфраструктура
Повећање обухвата бављења грађана спортом, као
национални приоритет, на територији општине Инђија
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ће се оперативно разрађивати кроз неколико модалитета:
•
Заједно са општинским урбанистима треба да се
разраде могућности за изградњу бициклистичких стаза,
локације за паркирање бицикли како би се створили
услови који подстичу све узрасне категорије да више
користе бицикл у свакодневном животу. Могући правци
креирања бициклистичких стаза су на релазијама:
Према Старој Пазови, око 10 Km, као наставак стазе
између Старе и Нове Пазове; У склопу обилазнице
око Индустријске зоне око Инђије; На правцу према
Outlet и пројектованом Agua парку, око 5 Km; правац
према Чортановцима да се повеже са међународним
бициклистичким рутама и Фрушком Гором; према
Јаковачком језеру које има потенцијал да постане
излетиште.
•
Потребно је да се уради Студија изградње
вежбалишта на отвореном и ТРИМ стаза у општинским
парковима и отвореним спортским центрима на које
грађани иначе долазе да прошетају и рекреативно
вежбају.
•
Заједно са Министарством просвете, науке
и технолошког развоја и општинским просветним
властима треба да се уради Студија изградње, доградње,
реконструкције и ревитализације и опремања сала за
физичко васпитање на територији читаве општине.
•
Завршетак започете нове спортске дворане је
приоритет инвестирања већ дужи низ година. Потом
следи функционално опремање објекта и експертска
процена формирања оперативног модела менаџмента
хале који треба да постави и реализује економски
одржив модел пословања.
•
Изградња привремених објеката монтажног
типа као тренажних објеката (тренажна сала за децу од
3 до 14 година) је решење за које се залаже велики број
спортских радника. На основу Јавне дебате треба да се
дефинишу локације и број објеката као и модалитети
функционисања ЈПП-јавно приватних пројеката кроз
који могу да се удруже потенцијали којима располаже
општина, анимаирају друштвено одговорне компаније и
заинтересовани приватни предузетници.
3.д. Финансирање спорта у Инђији
Улога јавних власти јесте да омогући и
подржи остваривање социјалних функција спорта.
Јавне власти треба да развију реципрочну сарадњу
са спортским покретом, у циљу промоције вредности
спорта и користи исти које даје. Улога јавних власти је
првенствено комплементарна активностима спортског
покрета. Блиска сарадња јавних власти свих нивоа са
невладиним спортским организацијама од суштинског
је значаја за остваривање улоге спорта у друштву. У
циљу да се сачувају достигнућа у бављењу спортом
која су постигнута крајем 20. Века, јавне власти треба
да успоставе националну политику за рекреативни и
такмичарски спорт, са циљем да јасно дефинишу улогу
сваког сегмента друштва, координирају њихову улогу у
управљању и коришћењу спортских ресурса и спроведу
програме на промоцији спорта међу групама људи који
се њиме слабо баве.
Спорт, као јавна служба, има виталан значај за сваку
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заједницу и због тога јавне власти свих нивоа су дужне
да обезбеде развој спорта на својој територији и поспеше
учешће становништва у спортским активностима.
Оне ову обавезу, наравно, не могу да остваре саме већ
у сарадњи са свим организацијама (добровољним и
приватним) које су директно или индиректно везане за
спорт.
У пракси се као посебан проблем појавило одсуство
јасних критеријума и процедура за финансирање
програма у многим јединицама локалне самоуправе,
који је додатно усложњен одсуством адекватне контроле
утрошка одобрених средстава и ефеката реализације
програма. Прироритети утврђени Законом о спорту се
већином не поштују. Посебно је уочљива несразмера
између финансирања рекреације и такмичарског спорта,
а у оквиру такмичарског спорта повлашћен положај
појединих спортова, иако не постоје одговарајући
повратни ефекти.
Према Закону о спорту, јединица локалне самоуправе
преко својих органа уређује ближе услове, критеријуме
и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице
локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији јединице локалне самоуправе и начин јавног
објављивања података о предложеним програмима за
финансирање, одобреним програмима и реализацији
одобрених програма. Ово подразумева обавезно
доношење правилника којим би се уредила наведена
питања у вези финансирања из буџета задовољавања
потреба и интереса грађана у области спорта на
територији јединице локалне самоуправе.
Данас је пројектно финансирање доминантан модел
у ЕУ који и код нас представља стандардну процедуру.
МОС функционише већ више година и на основу тога
смо схватили да морају да се изграде посебни стандарди
по питањима инфраструктуре, програма, кадрова и
здравствене заштите. Стабилан проценат финансирања
програма Спорта за све на нивоу МОС од 5% од буџета
спорта, односно 20% на нивоу ЈЛС Инђија је модел који
може да гарантује остварење припритета да се повећа
обухват грађана који имају редовну физичку активност.
Област школског спорта на нивоу општине треба да
достигне очекивани ниво од 30% укупног буџета спорта
у Инђији у периоду до 2020. Године.
Област такмичарског и врхунског спорта на територији
општине Инђија у периоду до 2020. Године у финансијама
треба да се сведе на ниво од 50% укупног издвајања за
спорт укључујући и спортску инфраструктуру.
Очекује се да програмско финансирање уведе више
реда и одговорности према средствима пореских обвезника
који желе да се систем спорта понаша са више поштовања
према средствима која добија од општине Инђија.
Пројектно финансирање се већ примењује у
раду спортских организација које су још увек у фази
прилагођавања новим правилима. На крају буџетске
2012. Године спортски савези и удружења су морали, по
налогу буџетске инспекције, да врате значајна средства
која нису утрошили према одобреним пројектима.
Закон о спорту је прописао програмски календар
за подношења програма и одлучивање о поднетим
предлозима, што је сада обавеза и за функционисање у
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општини Инђија.
Национална стратегија развоја спорта у Србији
дефинише општи и посебне циљеве у области управљања
финансијама:
7.5. ПОДИЗАЊЕ  КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА
СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
7.5.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни
систем управљања и финансирања система спорта
у Републици Србији, перманентна едукација,
укључивање више у систем спорта жена,
маргинализованих група, волонтера
7.5.1.1.
ПОСЕБНИ
ЦИЉ:
Повећани
капацитети организација у области спорта за програмско
финансирање њихове активности и делатности из јавних
прихода (планирање, реализација, контрола);
7.5.1.2.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено праћење
и контрола финансијских токова организација у области
спорта која се финансирају из буџета;
7.5.1.3.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети
организација у области спорта за аплицирање ка
фондовима Европске уније и другим приступним
фондовима;
7.5.1.4.
ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Унапређење
стручности и капацитета спортских организација за
писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима;
7.5.1.5.
ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Унапређење
стручности и капацитета спортских организација у
Општини Инђија;
7.5.1.6.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене
категоризације спортских организација у Општини
Инђија;
7.5.1.7.
ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Перманентно
праћење и анализа односа остварених спортских
резултата у односу на уложена средства из буџета и
других извора финансирања;
7.5.1.8.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови
развоја спорта у Општини Инђија;
7.5.1.9.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови
развоја гране спорта од стране надлежног националног
спортског савеза;
7.5.1.10.
ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја
жена, маргинализованих група и волонтера у систем
спорта у Општини Инђија.
Кључна очекивања у области финансирања спорта
у Инђији:
•
унапређени критеријуми финансирања
и модели планирања и праћења опредељених
средстава за спорт. Повећање ефективности за  30%
до 2019.
•
увећање годишњих програма који се
финансирају из средстава буџета за 10% до 2019.
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4.
Спровођење, праћење, оцењивање и
извештавање
20.

Спровођење

Примена Програма развоја спорта у Општини
Инђија дефинисана је како Националним Акционим
планом, који је саставни део националне Стратегије
тако је дефинисана и Акционим планом Програма
развоја спорта Општине Инђија. Тим плановима јасно
су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и
активности за њихову реализацију, носиоци задужени
за њихову реализацију, временски оквири и, коначно,
процена да ли су за њихову реализацију потребна
материјална средства.
21.

Праћење

Праћење примене Програма ће се спроводити у
редовним временским интервалима, у складу са Одлуком
о финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета Општине Инђија
и годишње – у складу са елементима Националног
Акционог плана.
Министарство омладине и спорта је, ради
успостављања јединственог и формалног система
извештавања, утврдило процедуре извештавања и
формате тих извештаја у складу са добром праксом
Европске уније и у сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за спорт и омладину, кровним
организацијама: Олимпијским комитетом Србије,
Спортским савезом Србије, Паролимпијским комитетом
Србије, Специјалном олимпијадом и индиректним
буџетским корисницима: Заводом за спорт и медицину
спорта Републике Србије и Антидопинг агенцијом
Републике Србије.
22.

Вредновање

Оцењивањем примене Програма се утврђује напредак
у спровођењу и предлажу корективне мере и измене током
спровођења. Оцењивање се спроводи редовно, једном
годишње, коришћењем различитих извора података,
укључујући годишњи извештај о раду као основни извор
података, а на основу дефинисаних показатеља.
a.

Извештавање

На годишњем нивоу Општина Инђија израђује и
објављује извештаје о спровођењу Програма на својој
интернет страници, степену спровођења циљева и
активности, проблемима и изазовима. На основу тога се
врши ревизија приоритета, и планираних активности у
Акционом плану у форми Извештаја о току спровођења
Програма који је саставни део Извештаја о раду
Министарства који се доставља Влади у складу са
Пословником Владе.

Среда 30. децембар 2015.

Радне групе за израду Програма развоја спорта Општине Инђија 2016 – 2019
Рб.

Име и презиме
Саша Леро
Владимир Јојић
Бојан Хемун
Милоје Марковић
Милош Џаковић
Мирослав Драгојковић
Бранко Марчета
Милан Кресојевић
Драган Алимпијевић
Драгана Младеновић
Дејан Вујанић
Мирко Вујаклија
Божидар Вујаклија
Јовица Зораја
Дејан Јекић

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Такмичарски спорт
Организација
Кошаркашки клуб Железничар
Кошаркашки клуб Железничар Стар баскет
Фудбалски клуб Инђија
Карате клуб „Сенсеи“
Карате клуб „Железничар“
Карате клуб „Железничар“
Председник ССОИ
Џудо клуб „Безбедност“
Стрељачки клуб „Младост“
Атлетски клуб „Инђија“
Клуб америчког фудбала „Инђија“ / Општина Инђија
Атлетски клуб „Железничар“
Фудбалски клуб „Нови Сланкамен“
Клуб дизача тегова „Железничар“
Општина Инђија

Рб.

Име и презиме
Бранко Марчета
Милан Кресојевић
Нада Чинку
Даница Лекић
Меланија Крањчец Будовачки
Драгана Младеновић
Мирослав Драгојловић
Ненад Дрљача
Бранислав Денчић
Марија Грујић
Дејан Јекић
Дејан Вујанић

Рб.

Име и презиме
Гордана Рожек
Мирела Вјештица
Бранко Марчета
Милан Кресојевић
Даница Лекић
Драгана Младеновић
Дејан Јекић
Мирослав Драгојловић
Дејан Вујанић
Милош Матијевић

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Школски спорт
Организација
Савез за школски спорт општине Инђија
Гимназија Инђија
СШ др Ђорђе Натошевић Инђија
ОШ Душан Јерковић и ТШ Михајло Пупин Инђија
ОШ Душан Јерковић и ТШ Михајло Пупин Инђија
ТШ Михајло Пупин Инђија
Установа Спортски Центар
ОШ Душан Јерковић Инђија
ОШ Петар Кочић Инђија
ОШ Јован Поповић Инђија
Општина Инђија
Општина Инђија

Рекреативни спорт
Организација
Планинарски клуб „Железничар“
Проф физичког васпитања
Председник Савеза спортова општине Инђија
Џудо клуб „Безбедност“
Проф физичког васпитања
Проф физичког васпитања и атлетски тренер
Општина Инђија
Савез Спорт за Све
Општина Инђија
МТБ Дружина

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
50
РАЗВОЈА СПОРТА У ИНЂИЈИ ЗА ПЕРИОД 20162019. ГОДИНЕ
23.

ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ:
7.1 Развој спорта деце и омладине, укључујући и
школски спорт;
7.2 Повећање обухвата бављења грађана спортом
кроз развој и унапређење спортске рекреације;
7.3 Развој и унапређење такмичарског спорта;
7.4 Развој
и
унапређење
спортске
инфраструктуре
8.

ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ

8.1.Подизање капацитета спорта на свим нивоима
власти
8.2.Спортски туризам и партнерство између
спорта и животне средине
8.3.Медији у спорту
8.4.Негативне појаве у спорту
Програм развоја спорта Инђије се доноси у складу
са Законом о спорту („Сл.гласник РС“ бр.24/2011 и
99/2011-др.закони), Стратегијом развоја спорта у
Републици Србији за период од 2014. Године до 2018.
Године од 25.12.2014. године, Акционим планом за
спровођење Стратегије развоја спорта у РС за период
од 2014-2018. Године и у складу са Методологијом
Министарства омладине и спорта.

Среда 30. децембар 2015
Службени лист општина Инђија
Број 18, страна број 687

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Одговорна
институција

ЛОГИЧКА МАТРИЦА – Акциони план Предшколска физичка активност и школски спорт општине Инђија
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Приоритет 1/ Општи циљ из стратегије: 7.1.1: УНАПРЕЂЕН ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ

Урађена анализа

Извештај ЈЛС

Школе и ЈЛС

Школе и ЈЛС

Школе и ЈЛС

Законска обавеза
ЈЛС

Законска обавеза
ЈЛС

Законска обавеза

ЈЛС

ЈЛС

ЈЛС

Нема
трошкова

Нема
трошкова

МПНТР,
МОС, буџет
општине

Буџет + извор
финансирања

Урађен план
опремања

Посебан циљ 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског спорта
Мера 7.1.1.1.1. Опремање школа функционалним
справама и реквизитима према претходно
утврђеним приоритетима
Активност 7.1.1.1.1.1. Израда анализе стања
опремљености спортских објеката при школама
справама, реквизитима и спортском опремом.
Активност 7.1.1.1.1.2. Израда плана континуираног
опремања фискултурних сала и спортских објеката при
школама и предшколским установама, справама,
спортским реквизитима и опремом.

Мера 7.1.1.2.1. Стварање услова за испуњење
критеријума да за свако дете/ученика буде
обезбеђена минимум једна спортска секција

Урађен план
активности

Извештаји
школа

Школе и ЈЛС

Школе

Одговорност
према националној
стратегији

Законска обавеза
школа

Школа

Нема
трошкова

Нема
трошкова

Посебан циљ 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних и ваншколских спортских и рекреативних активности у оквиру
школског и универзитетског спорта

Активност 7.1.1.2.1.1. доношење плана за остваривање
принципа „Један ученик – једна секција”

Школа,
Стручно
удружење
професора
физичког
васпитања
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Показатељи

Извори
верификације

Годишњи
извештај школа

Школе и ЈЛС

Претпоставке

Обучен и стручан
кадар. Мотивација
Одговарајућа
школсак спортска
Инфрастуктура
Одговарајући
реквизити

Одговорна
институција
Школе

Буџет + извор
финансирања

Школска управа
МОС, буџет
Стручно
општине
удружења
професора
физичког
васпитања у ЈЛС

Школе

буџет
општине
Контрола +
санкција

Школе

буџет
општине

школа

Законска обавеза

Школа

буџет
општине

Реализација ИОП
по препоруци ИРЛ

Годишњи
извештај школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

Нема
трошкова
Број нових
активности

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Годишњи
извештај школа

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

буџет
општине

Нема
трошкова

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Школа

Број
реализованих
пројеката

Број
реализованих
програма
% школа које су
урадиле план
коришћења
школских сала

% школа које
има повећан
број секција
број ученика
Активност 7.1.1.2.1.2. Повећање броја сколских секција
који учествује у
реализацији
секција повећан
за 10 – 15%
Активност 7.1.1.2.1.3. Неговање редовног вежбања
кроз моделе спорт у школе, корективно – пеагошки рад,
школско спортско удружење – ШСУ
Активност 7.1.1.2.1.4. Израда плана коришћења
школских сала за секције
Мера 7.1.1.2.2. Неговање нових модела који ће
повећати број активности у школским салама и
спортским теренима
Активност 7.1.1.2.2.1. Неговање нових модела који ће
повећати број активности у школским салама и
спортским теренима у току викенда,
Активност 7.1.1.2.2.2. Неговање нових модела који ће
повећати број активности у школским салама и
спортским теренима у току летњег и зимског распуста,
Активност 7.1.1.2.2.3. Неговање нових модела који ће
повећати број активности у школским салама и
спортским теренима у току „недеље школског спорта”
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Активност 7.1.1.2.2.4. Развој нових модела СПРЕТ-а
Спортско рекреативних такмичења међу одељењима у
којима се успешност заснива на учествовању свих
учесника
Активност 7.1.1.2.2.5. Реализација курсних облика
наставе –у складу са наставним програмом (скијање 6
разред…)
Активност 7.1.1.2.2.6. организација летовања и
зимовања, кампова и фестивала спорта, културе,
рекреације и здравља
Активност 7.1.1.2.2.7. спортско-рекреативни кампови
ученика у месту становања и на туристичкој
дестинацији
Активност 7.1.1.2.2.8. Развој пројеката вршњачке
подршке редовном вежбању и неговању такмичарског
духа.
Активност 7.1.1.2.2.9. Едукација ученика за волонерски
рад као у сппрту и нихово укључивање у систем
школског спорта.
Активност 7.1.1.2.2.10. Ваучер за вежбање
средњошколаца у оквиру школске секције, спортског
клуба или фитнес клуба
Активност 7.1.1.2.2.11. Уклапање у национални
информациони систем у области школског спорта који
треба да прикупља податке са редовних тестирања и
даје повратну информацију напредовању ученика,
одељења, разреда, школе, општине.

Извори
верификације

Претпоставке

Одговорна
институција

Буџет + извор
финансирања

Показатељи

буџет
општине

МОС,
МПНТР,
СШСС, буџет
општине

МОС,
СШСС, буџет
општине
МОС,
СШСС, буџет
општине
МОС,
СШСС, буџет
општине

буџет
општине

Школа

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

Годишњи
извештаји школа

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

општине

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

Школа

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

Број
реализованих
пројеката

Годишњи
извештаји школа

буџет
општине

Број
реализованих
пројеката
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Дом здравља и
школе

Законска обавеза

ЈЛС

Буџет
општине,
Донатори и
спонзори

Грански
спортски
савези, буџет
општине,
Донатори и
спонзори

Грански
спортски
савези, буџет
општине,
Донатори и
спонзори,

Службени лист општина Инђија
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Школе,
Школска управа,
Мера 7.1.1.4.1. Подизање нивоа стручног рада у
ССБ, ЈЛС,
Број
Мотивација и
школском и универзитетском спорту, тако да су
Стручно
МОС, буџет
сертификованих
Годишњи
поштовање
испуњени законски и квалитативни услови у
програма и
извештаји школа
удружење
општине
погледу потребних стручних квалификација и знања
законских обавеза
обука
професора
за рад са децом и омладином
физчког васпитана
у ЈЛС

Посебан циљ 7.1.1.4: Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског спорта

Број ученика
који су
обухваћени
систематским
прегледом

Број деце
обухваћене
програмом
инклузије

Активност 7.1.1.3.1.5. Системом школског спорта
обезбедити социјалну интеграцију ученика са
инвалидитетом

Активност 7.1.1.3.1.6. Проширење обима и садржаја
здравствених услуга обухваћених обавезним
здравственим осигурањем. Увести једногодишње
уместо Двогодишњих систематских прегледе за ученике
средњих школа

Број
реализованих
такмичења и
број ученика

Активност 7.1.1.3.1.4. Унапређење система школских
такмичења кроз школска спортска такмичења,
организована по моделу лигашких такмичења, мењања
спортских дисциплина, полне заступљености и
равномерности.

Школе, Грански
савези,
Стручно
заинтересваност за
Школе, Грански
удружење
реализацију
савези,
професора
активности
физчког васпитана
у ЈЛС
Школе, Грански
савези, Стручно
заинтересваност за
удружење
Школе, Грански
реализацију
професора
савези,
активности
физчког васпитана
у ЈЛС

Број 18, страна број 690
Среда 30. децембар 2015.

Број
реализованих
пројеката

Активност 7.1.1.4.1.4. Едукативни програми
превенције насиља за децу кроз школски спорт („навијај
фер”, „креативни навијачи”, смањивање насиља у
спортским организацијама).

Годишњи
извештаји школа

Годишњи
извештаји школа

Мотивација и
поштовање
законских обавеза

Мотивација и
поштовање
законских обавеза

Буџет
општине

Буџет
општине

Нема
трошкова

Буџет
општине

Службени лист општина Инђија
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Број
реализованих
модела
друштвених
мрежа

Активност 7.1.1.4.1.3. Развој модела едукације и
подстицања на физичку активност помоћу електронских
медија а посебно коришћењем друштвених мрежа које
окупљају највећи број младих.

Мотивација и
Број
Годишњи
поштовање
сертификованих
извештаји школа
програма
законских обавеза

Мотивација и
поштовање
законских обавеза

Активност 7.1.1.4.1.2. Развити стални систем
сертификације програма и пројеката школског спорта,
органа и организација за које је надлежан СШСС као
грански савез.

Годишњи
извештај школа,
сертификати

% професора
који је успешно
заврсио обуку

Активност 7.1.1.4.1.1. Организација стручних трибина,
семинара и симпозијума у циљу едукације наставника
разредне наставе, наставника физичког васпитања,
координатора школског спорта, секретара школских
спортских савеза и директора школа.

Школе,
Школска управа,
ССОИ, Стручно
удружење
професора
физчког васпитана
у ЈЛС
Школе,
Школска управа,
ССОИ, ЈЛС,
Стручно
удружење
професора
физчког васпитана
у ЈЛС
Школе,
Школска управа,
ССОИ, ЈЛС,
Стручно
удружење
професора
физчког васпитана
у ЈЛС
Школе,
Школска управа,
ССОИ, ЈЛС,
Стручно
удружење
професора
физчког васпитана
у ЈЛС

Број 18, страна број 691
Среда 30. децембар 2015

Идентификован
и и одређени
носиоци
предшколског,
школског и
универзитетског
спорта

Урађена анализа
стања

МОС, МПНТР,
ЗУОВ, ПССО,
ЈЛС

МОС, МПНТР,
ПССО, ЈЛС,
СКГО, СШСС,
ЗУОВ

Законска обавеза

Законска обавеза

Законска обавеза

Школе,
предшколске
установе, ЈЛС

Школе,
предшколске
установе, ЈЛС

Школе,
предшколске
установе, ЈЛС

Нема
трошкова

МПНТР,
МОС, Буџет
општине

Буџет
општине,
МПНТР,
МОС

Мера 7.1.1.6.1. Популарисање предшколског,
школског и универзитетског спорта кроз већу
медијску присутност и истицања јавног значаја
школског спорта
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Број емисија на
локалним
медијима

Извештаји

Заинтересованост
медија

ЈЛС, Школе,
Савези, УПФК

МОС,
СШСС, буџет
општине

Службени лист општина Инђија

Посебан циљ 7.1.1.6. Унапређење медијског праћења и промоција школског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја,
сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих

Активност 7.1.1.5.1.2. Одређивање носиоца
предшколског, школског и универзитетског спорта на
нивоу општине, у циљу реализације свих програмских
активности школског и универзитетског спорта

Активност 7.1.1.5.1.1. Израда анализе стања
предшколског, школског и универзитетског спорта и
услова за његово спровођење на нивоу локалне
самоуправе (обухват деце, стручни потенцијали,
спортска и педагошка друштва, спортска
инфраструктура, спортске справе и реквизити)

Мера 7.1.1.5.1. Стварање услова за развој
предшколског физичког васпитања и школског и
универзитетског спорта на нивоу ЈЛС, као
приоритета

Број секција,
број сарадника
за ФВ у
Извештаји
предшколским
предшколских
установама, број установа, школа
реализованих
пројеката

Посебан циљ 7.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење предшколског, школског и
универзитетског спорта

Број 18, страна број 692
Среда 30. децембар 2015.

Годињи
извештај школе

Број
реализованих
активности

Број
реализованих
емисија

Активност 7.1.1.6.1.3. Реализовање програма и
пројеката у циљу промоције фер плеја, толеранције и
поштовања различитости.

Активност 7.1.1.6.1.4. Израда дечјих репортажних
емисија о школским спортским догађајима.
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Годињи
извештај школе

Заинтересваност
за реализацију
активности

Школе, ССОИ,
Грански савези

Буџет
општине

Службени лист општина Инђија

Активност 7.1.1.6.1.5. Недељно објављивање дечјих
Број објављених
новинарских извештаја, репортажа и занимљивих прича
извештаја
са школских спортских терена.

Школе, грански
савези, ССБ,
ЈЛС

Израда плана

Школе, грански
савези, ССБ,
ЈЛС

Активност 7.1.1.6.1.2. Израда медијског плана у циљу
популаризације предшколске физичке активности и
школског спорта.

Школе, грански
савези, ССБ,
ЈЛС

Број
реализованих
активности и
пројеката

Активност 7.1.1.6.1.1. Популарисање предшколске
физичке активности и школског спорта кроз већу
медијску присутност и истицање јавног значаја
школског спорта.

Школе, ССОИ,
Грански савези,
МОС,
Стручно
Заинтересваност
СШСС, буџет
удружење
за реализацију
општине
професора
активности
физчког васпитана
у ЈЛС
Школе, ССОИ,
Грански савези,
Стручно
Заинтересваност
Нема
удружење
за реализацију
трошкова
професора
активности
физчког васпитана
у ЈЛС
Школе, ССОИ,
Грански савези,
МОС,
Стручно
Заинтересваност
СШСС, буџет
удружење
за реализацију
општине
професора
активности
физчког васпитана
у ЈЛС
Заинтересваност
Школе, ССОИ,
Нема
за реализацију
Грански савези
трошкова
активности

Број 18, страна број 693
Среда 30. децембар 2015

Активност 7.1.1.7.1.3. Ангажовање довољног броја
висококвалификовног кадра за споровђење програма по
вртићима

Извештај ЈЛССекретаријат за
друштвене
делатности

Нема
трошкова

Заинтересованост
за рад кроз овај
облик активности

Школе

Буџет
општине

МОС,
Заинтересованост Школе и Грански
за рад кроз овај спортски савези и СШСС, буџет
општине
ЈЛС
облик активности

МОС,
Заинтересованост Школе и Грански
за рад кроз овај спортски савези и СШСС, буџет
општине
ЈЛС
облик активности

Заинтересованост Школе и Грански
за рад кроз овај спортски савези и
облик активности
ЈЛС

Службени лист општина Инђија
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Број
ангажованих
стручних
сарадника за
физичко
васпитање

Извештаји
Број реализација сранских савеза
и ЈЛС

Активност 7.1.1.7.1.2. Реализовање програма и
пројеката унапређења спортских активности деце и
младих у спортовима који их привлаче.

Извештаји
сранских савеза
и ЈЛС

Број потписаних
уговора и
реализација
сарадње

Активност 7.1.1.7.1.1. Успостављање сарадње и
партнерских односа између школа и других
организација у области спорта на популарисању
спортских активности и укључивању деце и младих у
организоване облике бављења спортом и физичким
вежбањем у оквиру организација у области спорта.

Извештаји
сранских савеза
и ЈЛС

Број потписаних
уговора и
реализација
сарадње

Мера 7.1.1.7.1. Унапређење везе између школа и
спортских организација на промовисању спортова који
привлаче децу и омладину

Посебан циљ 7.1.1.7. Унапређене везе између школа и других организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче
децу и омладину

Број 18, страна број 694
Среда 30. децембар 2015.

Показатељи

Извори
верификације
Претпоставке

Одговорна
институција

Извор
финансирања

Активност 7.2.1.1.2.1. Промоција здравог
начина живота кроз акције и
манифестације које подстичу редовну
физичку активност као животни стил.
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Заинтересованост
ССОИ, ЈЛС, грађана

Заинтересованост
ССОИ, општине,
грађана

Заинтересованост
ССОИ, ЈЛС, грађана

Заинтересованост
ССОИ, ЈЛС, грађана

Заинтересованост
ССОИ, ЈЛС, грађана

Заинтересованост
ССОИ, општине,
грађана

Спортски
савез

ССОИ

Спортски
савез

Спортски
савез

Спортски
савез

ССОИ

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Нема трошкова

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
Службени лист општина Инђија

Број акција и
манифестација које су
реализоване

Известаји
спортских
организација И
удрузења
Известаји
спортских
организација И
удрузења

Број акција,
манифестација,
покренутих клубова и
секција

Мера 7.2.1.1.2. Покретање акција,
манифестација и формирање клубова
рекреације

извештај ССОИ

Покренут портал

Активност 7.2.1.1.1.3. Портал који
повезује владине, невладине и спортске
организације које промовишу и организују
редовну физичку активност

извештај ССОИ

Покренута медијска
кампања

Активност 7.2.1.1.1.2. Медијска кампања
о потреби физичке активности

извештај ССОИ

извештај ССОИ

Израђен медијски план

Број реализованих
медијских кампања

Активност 7.2.1.1.1.1. Медијски план за
промоцију физичке активности

Мера 7.2.1.1.1. Медијска промоција
редовне физичке активности у
функцији здравља

Посебан циљ 7.2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физчке активности

Приоритет 2/Општи циљ из стратегије: 7.2.1. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА СТАНОВНШТВА
ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА,ОСОБА С ИНВАЛИДИЕТОМ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ЛОГИЧКА МАТРИЦА – Акциони план Рекреативни спорт у Инђији

Број 18, страна број 695
Среда 30. децембар 2015

Број основаних клубова
Број клубова који су
основали рекреативне
секције
Број реализованих
семинара

Активност 7.2.1.1.2.2. Оснивање клубова
рекреације

Активност 7.2.1.1.2.3. Оснивање секција
за рекреацију при спортским клубовима

Извори
верификације
Извештаји
спортских
организација
Извештаји
спортских
организација
Извештаји
спортских
организација
Спортски
савез

Мотивисани клубови Грански савез
и савези

Мотивисани клубови
и савези

Одговорна
институција
Мотивисани грађани
Спортски
савез
Претпоставке

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Нема трошкова

Извор
финансирања
Нема трошкова

Спортски савез

Број припремљених и
реализованих пројеката
Број припремљених и
реализованих пројеката

Активност 7.2.1.2.1.3: Изградња и
одржавање јавних вежбалишта на
отвореном
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Спортски савез

Мотивисани клубови
и савези

Мотивисани клубови
и савези

Мотивисани клубови
и савези

Мотивисани клубови
и савези

Мотивисани клубови
и савези

Клубови и
савези

Клубови и
савези

Клубови и
савези

Клубови и
савези

Општина

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
Донатори,
спонзори
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
Донатори,
спонзори
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
Донатори,
спонзори
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
Донатори,
спонзори
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
Донатори,
спонзори

Службени лист општина Инђија

Активност 7.2.1.2.1.4: Изградња и
одржавање стаза за бицикле и ролере

Спортски савез

Број припремљених и
реализованих пројеката

Активност 7.2.1.2.1.2: Изградња и
одржавање ТРИМ стаза и Стаза здравља

Спортски савез

Број припремљених и
реализованих пројеката

Активност 7.2.1.2.1.1: Изградња,
обележавање и одржавање стаза за шетњу
и планинарење

Спортски савез

Број припремљених и
реализованих програма

Мера 7.2.1.2.1: Изградња и опремање
простора за рекреацију грађана

Посебан циљ: 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом

Активност 7.2.1.1.2.4. Оспособљавање
стручног кадра за спровођење
рекреативних програма

Показатељи

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 696
Среда 30. децембар 2015.

ЈЛС

ЈЛС

Примена закона и
стандарда
Примена закона и
стандарда
Заинтересованост
грађана, општине и
ЈЛС

Школа, Школска
управа, ЈЛС
Школа, Школска
управа, ЈЛС
Удружење Спорт
за све

Изграђени прилази

Израђен план

МОС, ЈЛС,
Сфондација

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
фондација

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
фондација

Извор
финансирања
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
Донатори,
спонзори
МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
фондација
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поштовање Закона о Грански савез
Нема трошкова
спорту
и ЈЛС

Извештај гранског
савеза

МОС, Градски
буџет

Урађена анализа стања

Општина
Инђија

поштовање Закона о
спорту

Извештај гранског
савеза

Урађена анализа стања

Службени лист општина Инђија

Мера 7.2.1.3.1: позиционирање
рекреативног спорта и спорта особа са
инвалидитетом у програмима развоја
спорта на нивоу ЈЛС
Активност 7.2.1.3.1.1: Израда анализи
стања спортске рекреације и спорта особа
са инвалидитетом на нивоу општине

Посебан циљ 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у финансирању програмских активности из области
спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом

ЈЛС

ЈЛС

Израђен план и број
опремљених спортских
објеката

Примена закона и
стандарда

Школа, Школска
управа, ЈЛС

Клубови и
савези

Одговорна
институција

Број припремљених
пројеката и
реализованих пројеката

Мотивисани клубови
и савези

Претпоставке

Активност 7.2.1.2.1.6: Изградња,
опремање и одржавање школских
спортских сала
Активност 7.2.1.2.1.7: План
континуираног опремања справама,
реквизитима и ситним спортским
реквизитима школских и тренажних сала
Активност 7.2.1.2.1.8: Обезбеђивање
прилаза спортским објектима за особе са
инвалидитетом
Активност 7.2.1.2.1.9: Континуирано и
планско обезбеђивање коришћења
постојеће спортске инфраструктуре за
реализацију спортских активности у
области спорта за све

Спортски савез

Извори
верификације

Број припремљених
пројеката и
реализованих пројеката

Показатељи

Активност 7.2.1.2.1.5: Изградња и
одржавање скејт паркова, полигона за
ролере и БМX

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 697
Среда 30. децембар 2015

Извештај гранског
савеза

Извештај гранског
савеза

Извештај гранског
савеза

Извештај гранског
савеза

Број израђених
препорука

Број укључених
јединица локалне
самопправе

Обезбеђен стручни
кадар

Извори
верификације

Број израђених
препорука

Показатељи

Одговорна
институција

Извор
финансирања

поштовање Закона о Грански савез
спорту
и ЈЛС

поштовање Закона о Грански савез
спорту
и ЈЛС

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

поштовање Закона о Грански савез
Нема трошкова
спорту
и ЈЛС

поштовање Закона о Грански савез
Нема трошкова
спорту
и ЈЛС

Претпоставке

Извештај гранског
савеза

Број урађених
одговарајућих аката и
дефинисаних
критеријума
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Извештај гранског
савеза

Урађени критеријуми

Општина
Инђија

Нема трошкова
поштовање Закона о Грански савез
Нема трошкова
спорту
и ЈЛС

поштовање Закона о
спорту

Службени лист општина Инђија

Мера 7.2.1.4.1: Дефинисање критеријума
у области спортске рекреације и
критеријума за финансирање
Активност 7.2.1.4.1.1: Израда
критеријума за обављање спортских
активности и спортских делатности у
области спортске рекреације

Посебан циљ 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем
израде критеријума за финансирање ове области

Активност 7.2.1.3.1.2: Израда препорука
и утврђивање приоритета за
функционисање спортске рекреације у
оквиру програма развоја спорта у ЈЛС
Активност 7.2.1.3.1.3: Израда препорука
и утврђивање приоритета за
функционисање спорта особа са
инвалидитетом у оквиру програма развоја
спорта у општини
Активност 7.2.1.3.1.4: Укључивање
општинске управе у системску израду
пројеката и праћење развоја спортске
рекреације, посебно младих, жена, старих
и особа са инвалидитетом
Активност 7.2.1.3.1.5: Обезбеђивање
институционалног капацитета унутар
организација спорта за све и спорта особа
са инвалидитетом за квалитетно
аплицирање програма и пројеката

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 698
Среда 30. децембар 2015.

Показатељи

поштовање Закона о
спорту

поштовање Закона о Грански савез
спорту
и ЈЛС
поштовање Закона о Грански савез
спорту
и ЈЛС
поштовање Закона о Грански савез
спорту
и ЈЛС

поштовање Закона о Грански савез
Нема трошкова
спорту
и ЈЛС

Извештај гранског
савеза
Извештај гранског
савеза
Извештај гранског
савеза
Извештај гранског
савеза
Извештај гранског
савеза

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

МОС, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

МОС, буџет
општине

поштовање Закона о Грански савез
Нема трошкова
спорту
и ЈЛС

Извештај гранског
савеза

Општина
Инђија

поштовање Закона о Грански савез
Нема трошкова
спорту
и ЈЛС

Извор
финансирања

Извештај гранског
савеза

Одговорна
институција

поштовање Закона о Грански савез
Нема трошкова
спорту
и ЈЛС

Претпоставке

Извештај гранског
савеза

Извори
верификације

70

Службени лист општина Инђија

Посебан циљ 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и
полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце,
младих, жена, особа са инвалидитетом и старих

Активност 7.2.1.4.1.2: Израда програма и
критеријума за стручну едукацију,
Израђени програми
лиценцирање и перманентно
усавршавање
Активност 7.2.1.4.1.3: Анализа стања у
области финансирања спортске рекреације
Урађена анализа
у општини
Активност 7.2.1.4.1.4: Израда
Број усвојених
критеријума за финансирање спортске
одговарајућих аката у
рекреације
ЈЛС
Мера 7.2.1.4.2: Унапређење стручних
Број планираних и
потенцијала у спортској рекреацији и
реализованих
спорту особа са инвалидитетом
активности
Активност 7.2.1.4.2.1: Едукација и
Број лиценцираних
лиценцирање спортских стручњака у
спортских стручњака
спортској рекреацији
Активност 7.2.1.4.2.2: Организација
Број одржаних стручних
стручних трибина и семинара
семинара и трибина
Број организованих
Активност 7.2.1.4.2.3: Организација
регионалних,
регионалних, националних и
националних и
међународних стручних конференција
међународних
конференција
Урађен план стручног
Активност 7.2.1.4.2.4: Израда плана
оспособљавања и
стручног оспособљавања и усавршавања
усавршавања

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 699
Среда 30. децембар 2015

Извештај
гранског савеза
Извештај
гранског савеза
Извештај
гранског савеза

Број реализованих
програма
Број особа укључених у
програме
Број реализованих
активности и процентуално
унапређења индивидуална
здравствена заштита жена

Активност 7.2.1.5.1.4. Подстицање програма
спортске рекреације на селу

Активност 7.2.1.5.1.5. Подстицање деце,
младих, жена и инвалида на редовну физичку
активност

Активност 7.2.1.5.1.6. Подстицање програма
остваривања родне и полне равноправности и
омасовљење женског спорта

Заинтересованост савеза

Заинтересованост савеза

Заинтересованост савеза

Заинтересованост савеза

Заинтересованост савеза

Заинтересованост савеза

Заинтересованост савеза

Нема
трошкова

Грански
савез и
ЈЛС

Грански
савез и
ЈЛС

Грански
савез и
ЈЛС
Грански
савез и
ЈЛС

Нема
трошкова

Нема
трошкова

Нема
трошкова

Нема
трошкова

Нема
трошкова

Грански
савез и
ЈЛС

Грански
савез и
ЈЛС

Нема
трошкова

Општина
Инђија

Мера 7.2.1.6.1. Формирање међуресорне
координације области здравља, културе,
просвете, социјалне политике и спорта
Формирање групе за
координацију
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Извештај
гранског савеза

Заинтересованост ресора

Грански
савез и
ЈЛС

Нама
трошкова

Службени лист општина Инђија

Посебан циљ 7.2.1.6. Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама и
гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања
здравља, виталности и дигнитета

Извештај
гранског савеза

Број реализованих
програма

Активност 7.2.1.5.1.3. Сарадња са системом
школског, универзитетског и врхунског
спорта на нивоу ЈЛС

Извештај
гранског савеза

Извештај
гранског савеза

Извештај
гранског савеза

Број реализованих
програма

Број организација чије су
активности обједињене

Број организација чије су
активности обједињене

Активност 7.2.1.5.1.2. Сарадња са
синдикатима, ЈЛС око радничког спорта

Активност 7.2.1.5.1.1. Сарадња са гранским
спортским савезима

спортске рекреације, школског и универзитетског
спорта, врхунског спорта, спорта у војсци,
радничког спорта и спорт на селу у оквиру
територијалног спортског савеза.

Мера 7.2.1.5.1. Обједињавање активности

Број 18, страна број 700
Среда 30. децембар 2015.

Извештај
гранског савеза
Извештај
гранског савеза

Извештај
гранског савеза

Број едукованих
волонтера и спортских
стручњака
Број основаних актива и
реализованих програма
Број група које редовно
вежбају неку од
наведених цикличних
активности
поштовање Закона о
спорту

поштовање Закона о
спорту

поштовање Закона о
спорту

Израђен план
активности

Број укључених
партнерских
организација

Донет акт

Извештај Фонда

заинтересованост ЈЛС и
друштвено одговорних
компанија и појединаца
заинтересованост ЈЛС и
друштвено одговорних
компанија и појединаца
заинтересованост ЈЛС и
друштвено одговорних
компанија и појединаца
заинтересованост ЈЛС и
друштвено одговорних
компанија и појединаца

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Показатељи

72

Извори
верификације

Претпоставке

Одговорна
институција

Нема
трошкова

Нема
трошкова

Нема
трошкова

Нема
трошкова

Извор
финансирања

МОС, ЈЛС

МОС, ЈЛС

МОС, ЈЛС

МОС, ЈЛС

Службени лист општина Инђија

ЛОГИЧКА МАТРИЦА – Акциони план Такмичарски спорт у Инђији

Урађен план активности

Број укључених
организација

Активност 7.2.1.7.1.2. укључивање
партнерских организација у рад Фонда

Активност 7.2.1.7.1.3. израда плана
активности

Формиран фонд за развој
спорта у ЈЛС

Формиран фонд

Активност 7.2.1.7.1.1. Доношење акта о
формирању Фонда

Мера 7.2.1.7.1: Формирање фонда за развој
спорта

Нема
трошкова

Грански
МОС, БУЏЕТ
савез и
ОПШТИНЕ
ЈЛС

Грански
савез и
ЈЛС

Грански
МОС, БУЏЕТ
савез и
ОПШТИНЕ
ЈЛС

Посебан циљ 7.2.1.7. Унапређено финансирање развоја спорта у ЈЛС кроз формирање Фонда за развој спорта

Активност 7.2.1.6.1.1. Едукација и
усавршавање волонтера и спортских
стручњака за рад са старим особама
Активност 7.2.1.6.1.2. Подстицање оснивања
и рада актива и група за вежбање старих
особа при спортским клубовима, спортским
друштвима и културно уметничким
друштвима
Активност 7.2.1.6.1.3. Промотивне акције и
манифестације типа Дан изазова, Светски дан
пешачења, Дан без аутомобила, олимпијада
спорта и културе особа трећег доба

Број 18, страна број 701
Среда 30. децембар 2015

Извори
верификације
Претпоставке

Приоритет 3/ Општи циљ из Стратегије:7.3.1:

Показатељи

Одговорна
институција

Активност 7.3.1.1.1.1.
Унапређење образовне и струковне
компетентности спортских стручњака и
стручњака у спорту

Мера 7.3.1.1.1. Образовни
конитинуитет и процес
континуираног усавршавања
Ниво
професионалне
компетентности
спортских
стручњака и
стручњака у
спорту.
Број
организованих
семинара

Број
лиценцираних
тренера и
образовни ниво

Заинтересованост
свих релевантних
чинилаца

МОС, национални
грански савез,
акредитоване
образовне
институције

МОС, национални
грански савез,
акредитоване
образовне
институције

Буџет општине

МОС, Буџет
општине, грански
савези

Извор
финансирања

Службени лист општина Инђија
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институција

Извештаји
образовних
институција,
националних
гранских савеза и
осталих надлежних
институција

Документација
образовних
институција,
Поштовање
националних
законске регулативе
гранских савеза и
осталих надлежних
институција

Посебан циљ 7.3.1.1.
Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области такмичарског спорта

НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 702
Среда 30. децембар 2015.

Активност 7.3.1.3.1.5.. Праћење и
анализа спортских резултата спортиста
млађих категорија

% спортских
клубова са
млађим
спортским
категоријама
Број потписаних
уговора са
младим
врхунским
спортистима
Број врхунских
спорт.тренера
у клубовима који
раде са млађим
категоријама
спортиста
Резултати са
међународних ,
регионалних и
националних
такмичења

Број
категорисаних
клубова у Инђији

Број опремљених
спортских
објеката по
међународним
стандардима
Усклађеност са
међународним
стандардима

74

Грански спортски
савези и клубови

Потписани уговори
између Општине и
гранских савеза

Одлука о
задовољавању
потреба и интереса у
области спорта

Званични извештаји
са међународних
такмичења

ЈЛС

ССОИ, академске
акредитоване
институције

Заинтересованост
Општине и
академских
акредитованих
институција

ЈЛС

Секретаријат за
спорт, општински
грански савези

ССОИ

Секретаријат за
спорт

Заинтересованост
спортских тренера
и обезбеђена
средства

Заинтересованост
ЈЛС и обезбеђена
средства за
реализацију

Обезбеђени услови
за одласке на
међународна
такмичења

Заинтересованост
План о рационалном
власника спортских
коришћењу термина
објеката и
клубова у
спортских
спорт.центрима
организација

Документација
инстутуција у чијој
су надлежности
спортски објекти

Буџет општине

Буџет општине

Буџет општине

Буџет општине

Буџет општине

Буџет општине

Службени лист општина Инђија

Активност 7.3.1.2.1.4. Обезбеђивање
стабилног финансирања за рад
спортских тренера са млађим
категоријама спортиста (посебан план за
рад у месним заједницама – села)

Активност 7.3.1.2.1.3. Обезбеђивање
стабилног финансирања спортског
развоја младих спортиста
(стипендије)

Активност 7.3.1.2.1.2. Стварање услова
за рад са младим спортским талентима

Активност 7.3.1.2.1.1. Обезбеђивање
адекватних термина за тренинг
спортским клубовима у спортским
објектима

Мера 7.3.1.2.1. Обезбеђивање
техничких, ситуационих и
такмичарских услова за реализацију
спортског тренинга

Посебан циљ 7.3.1.2.
Стварање услова за одржавање и даље постизање спортског резултата

Број 18, страна број 703
Среда 30. децембар 2015

Листа
категорисаних
спортских
клубова који
остварују
изузетне
резултате
Број клубова који
имају све
такмичарске
категорије
спортисткиња

Резултати
клубова

Број такмичења
која се одржавају
у Инђији

Заинтересованост
Општине

Грански спортски
савези и Спортски
савез Инђије
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Заинтересованост
клубова и
обезбеђена
средства

Заинтерсованост
Општине и клубова
Правилник ССОИ

Одлука општине о
суфинансирању

Спортски савез и
општински грански
спортски савези

Одлука Општине о
суфинансирању

Закључак Владе
Републике Србије

Одељење за др.дел.,
ССАИ и грански
спортски савези

Одељење за др.дел.,
ССОИ, грански
спортски савез,

Одељење за др.дел..
Спортски савез,
грански спортски
савези

Буџет општине

Буџет општине

Буџет општине

Формиран
организациони
Савез у делу за који
одбор,израђен
Буџет општине,
је одговоран у
финсијски план
средства од
реализацији
прихода и расхода,
спонзора и донатора
такмичења
елаборат
такмичења
Заинтересованост
Оделење за др.дел.,
Буџет општине,
ЈЛС Обезбеђена
Грански савез,
средства од
средства за
ССОИ
спонзора и донатора
реализацију

Службени лист општина Инђија

Мера 7.3.1.2.4. Афирмација женског
спорта

Активност 7.3.1.2.3.1. Суфинансирање
програмских активности клубова који
постижу изузетне спортске резултате

Активност 7.3.1.2.2.1. Обезбеђивање
средстава за одржавање међународних
такмичења у Инђији (квалитетне
турнире и званична такмичења)
Мера 7.3.1.2.3. Обезбеђивање услова
клубовима који постижу изузетне
спортске резултате у оквиру наступа
националних репрезентација и
репрезентативних клупских
такмичења (изузев професионалних
селекција)

Мера 7.3.1.2.2. Одржавање
међународних такмичења у Инђији

Број добијених
кандидатура и
број одржаних
међународних
такмичења (20162018)

Број 18, страна број 704
Среда 30. децембар 2015.

Активност 7.3.1.3.1.1. Обезбеђивање
школских стипендија за перспективне
спортисте у општини.

Мера 7.3.1.3.1: Подржавање
талентованих врхунских спортиста

Активност 7.3.1.2.4.1. Суфинансирање
програмских активности клубова са
женским такмичарским селекцијама
Одлука о
суфинансирању

Заинтересованост
клубова и
обезбеђена
средства

Одељење за др.дел.,
ССОИ, општински
грански спортски
савез,

Број врхунских
талентованих
спортиста који
наступају за
клубове у
општини
Број одобрених
стипендија и
ефикасност
образовања
Средства
опредељена у
буџету

Извештаји
општинских
гранских спортских
савеза

Одељење за др.дел и

Одељење за др.дел.

ЈЛС

Буџет општине

Буџет општине

Службени лист општина Инђија
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Средства
опредељена у
буџету

Књиге чланова у
спортским
клубовима, извештај
гранског спортског
савеза

Посебан циљ 7.3.1.3.
Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата

Листа
категорисаних
спортских
клубова

Број 18, страна број 705
Среда 30. децембар 2015

Извори
верификације
Претпоставке

РАЗВИЈЕНА И УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИОРИТЕТ 4/ ОПШТИ ЦИЉ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ: 7.4.1.

Показатељи

Одговорна
институција

Извор
финансирања

Извештај
База података

Успостављање
база података
Креиран извештај

77

Извештај

Стручни кадар;
Сарадња власника
спортскх објеката
са општином

Мотивисаност
чланова радне
групе

Мотивисаност
чланова радне
групе

Одељење за
друштвене
делатности,
ССОИ,
Одељење за
урбанизам

Одељење за
друштвене
делатности,
ССОИ,
Одељење за
урбанизам
Одељење за
друштвене
делатности,
ССОИ, Одељење
за урбанизам,
Дирекција за
изградњу

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Службени лист општина Инђија

Активност 7.4.1.1.1.2. Дефинисање
истраживачког поступка и параметара и
прикупљање података за утврђивање реалне
слике постојећег стања инфраструктуре у граду
Инђији

Решење о
Активност 7.4.1.1.1.1. Формирање радне групе за Формирана Радна
формирању
радне
спровођење истраживања о стању спортске
група
групе
инфраструктуре

Мера 7.4.1.1.1. Истраживање о стању спортске
инфраструктуре у Инђији

Креиран извештај
и база података о
стању спортске
инфраструктуре у
Инђији

Посебан циљ 7.4.1.1. Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ЛОГИЧКА МАТРИЦА – Акциони план Спортска инфраструктура Инђија

Број 18, страна број 706
Среда 30. децембар 2015.

Објављени
подаци о
извршеном
рангирању

Активност 7.4.1.1.2.1. Рангирање спортских
објеката

Табеларни приказ
инвестиција

Извештај о
потреби и
структури
спортских
објеката

Активност 7.4.1.2.1.1. Анализа потребе за новим
тренажним спортским објектима

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Службени лист општина Инђија
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Извештај

Урађен извештај
о броју и
структири

Мера 7.4.1.2.1. Планирање потребе за бројем и
структуром нових спортских објеката у
Инђији

Одељење за
друштвене
делатности,
Стручни кадар;
ССОИ,
Мотивисани
Дирекција за
власници објеката
изградњу,
Одељење за
урбанизам,
Одељење за
друштвене
Стручни кадар,
делатности,
Мотивисаност
ССОИ, Одељење
за урбанизам

Посебан циљ 7.4.1.2. Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура

Спроведена
категоризација

Мера 7.4.1.1.2. Категоризација спортских
објеката

Одељење за
Усвојен правилник Стручни кадар;
друштвене
о категоризацији, Сарадња власника
делатности,
листа рангираних спортскх објеката
ССОИ, Одељење
спортских клубова
са општином
за урбанизам
Постојање
Одељење за
Правилника о
друштвене
рангирању,
Листа рангираних
делатности,
Стручни кадар;
спортских објеката
Сарадња власника ССОИ, Одељење
за урбанизам
спортскх објеката
са општином

Број 18, страна број 707
Среда 30. децембар 2015

Годишњи
извештај
израђених
пројеката по
приоритетима

Слике, пројектни
документи

Број израђених
пројеката
адаптације,
реконструкције И
изградње нових
спортских
објеката
Број
направљених
и/или започетих
нових тренажних
спортских
објеката

Мера 7.4.1.2.2: Реализација програма изградње
нових тренажних спортских објеката

Активност 7.4.1.2.2.1. Фазно спровођење Плана
за завршетак започете хале и изградња нових
тренажних спортских објеката

Благовремено
припремљена
планска
документација,
Обезбеђена
средства

Стручни кадар;
Мотивисани
власници објеката;
Обезбеђена
средства;
Испуњени сви
предуслови за
имплементацију

Стручни кадар,
Мотивисаност

Благовремено
припремљена
планска
документација

Одељење за
БУЏЕТ
друштвене
ОПШТИНЕ,
делатности,
Покрајински
ССОИ, Одељење
за урбанизам, фондови, Државни
фондови
Дирекција за
изградњу

Одељење за
друштвене
делатности,
Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Службени лист општина Инђија
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Документ плана

Усвојен план
потреба

Активност 7.4.1.2.1.3. Разматрање и усвајање
предлога за изградњу и опремања објеката на
основу анализа постојећег стања и
заинтересованих страна

Годишњи
извештај

Израдити
финансијске
планове

Активност 7.4.1.2.1.2. Планирање потребних
финансијских средстава за изградњу нових
тренажних спортских објеката, опремање
објеката, бициклистичкх стаза, ТРИМ стаза,
вежбалишта на отвореном

Одељење за
друштвене
делатности,
ССОИ,
Дирекција за
изградњу,
Одељење за
урбанизам
екретеријатслове
Одељење за
друштвене
делатности,
ССОИ, Одељење
за урбанизам, ,
Дирекција за
изградњу

Број 18, страна број 708
Среда 30. децембар 2015.

Активност 7.4.1.2.2.2. Евалуација програма
изградње спортских објеката
Спроведена
евалуација

80

Годишњи
извештај

Благовремено
припремљена
планска и
Одељење за
пројектно
друштвене
техничка
делатности,
документација;
ССОИ, Одељење
Обезбеђена
за урбанизам,
финансијска
Дирекција за
средства;
изградњу
Благовремено
спровођење јавних
набавки
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Број 18, страна број 709
Службени лист општина Инђија
Среда 30. децембар 2015

Број израђених
пројеката
адаптације,
реконструкције
спортских
објеката
Усвојен план
потреба за
адаптацијом и
реконструкцијом
Број адаптираних
и
реконструисаних
спортских
објеката

Спроведена
евалуација

Мера 7.4.1.2.3. Креирање и спровођење програма
адаптације и реконструкције спортских објеката

Активност 7.4.1.2.3.1. Креирање и усвајање
плана предлога за адаптацију и реконструкцију
објеката на основу анализа постојећег стања и
заинтересованих страна

Активност 7.4.1.2.3.2. Реализација фазног
програма адаптације, реконструкције постојећих
спортских објеката

Активност 7.4.1.2.3.3. Евалуација програма
адаптације и реконструкције спортских објеката

81

Одељење за
друштвене
делатности,
ССОИ, Одељење
за урбанизам

Одељење за
друштвене
делатности,
Дирекција за
изградњу

Благовремено
припремљена
планска
документација,
обезбеђена
средства
Благовремено
припремљена
планска и
пројектно
техничка
документација;
Обезбеђена
финансијска
средства;
Благовремено
спровођење јавних
набавки

Стручни кадар,
Мотивисаност

Одељење за
друштвене
делатности,
ССОИ,
Одељење за
урбанизам,
Дирекција за
изградњу
Одељење за
друштвене
делатности,
ССОИ, Одељење
за урбанизам,

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Службени лист општина Инђија

Извештај са
евалуације

Извештај Плана,
Систематски
постојећи план
израђених
пројеката,

Документ плана

Годишњи
извештај
адаптираних
пројеката по
приоритетима

Стручни кадар;
Мотивисани
власници објеката;
Обезбеђена
средства;
Испуњени сви
предуслови за
имплементацију

Број 18, страна број 710
Среда 30. децембар 2015.

Годишњи
извештај

Број правно –
регулисаних
спортских
објеката

Активност 7.4.1.2.4.1. Мапирање спортских
објеката и неопходних интервенција у циљу
правног унапређења

Активност 7.4.1.2.4.2. Реализација активности
везаних за правну регулацију спортских објеката

82

Годишњи
извештај

Број мапираних
спортских
објеката са
израђеним
планом
коришћења

Мера 7.4.1.2.4. Унапређена правна регулација
спортских објеката у Инђији

Годишњи
извештај о стању и
броју спортских
објеката

Број правно
регулисаних
спортских
објеката

Адекватност
објеката,
мотивисаност
кадрова

Адекватност
објеката,
мотивисаност
кадрова

Адекватност
објеката,
мотивисаност
кадрова

Секретаријат за
спорт, ЈЛС,
власници
спортских
објеката
Одељење за
друштвене
делатности,
власници
спортских
објеката, Одсек
за имовинске и
правне послове
Одељење за
друштвене
делатности, ЈЛС,
власници
спортских
објеката, Одсек
за имовинске и
правне послове
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Број 18, страна број 711
Службени лист општина Инђија
Среда 30. децембар 2015

Извори
верификације
Претпоставке

24. Остали циљеви/Општи циљ Програма развоја 8.1.1.

Показатељи

Одговорна
институција

Извор
финансирања

Извештаји са
састанака,
Број пројектних
докумената

Број одржаних
састанака
Број покренутих и
реализованих
пројеката

Активност 8.1.1.1.1.3. Јачање капацитета
координационог тела у области спортске
политике на нивоу општине

Одељење,
ССОИ

Заинтересованост
ЈЛС, спортских
организација на
ССОИ, спортске
територији ЈЛС,
организације
стручан и
мотивисан кадар у
ЈЛС
Одељење за др.
Делатности,
Заинтересованост
ССОИ, Јавна
свих релеватних
комунална
партнера
предузећа

Заинтересованост
ЈЛС и спортских
клубова

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Службени лист општина Инђија
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Извештаји

Уговор о повереним
пословима

Активност 8.1.1.1.1.2. Јачање капацитета и
реорганизација Савеза спортова општине

Извештај ЈЛС

Број организованих
стручних скупова и
семинара и број
едукованих учесника
едукација

Активност 8.1.1.1.1.1. Организација
стручних скупова и семинара у области
коришћења информационог система за
планирање, програмирање, праћење,
реализацију и извештавања за програме
спортских организација финансираних
средствима из буџета

Мера: 8.1.1.1.1. Јачање капацитета спортских организација за програмско финансирање

Посебан циљ 8.1.1.1. Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и делатности
из јавних прихода (планирање, реализација, контрола)

УСПОСТАВЉЕН КОЗИСТЕНТАН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,
ПЕРМАНЕНТНА ЕДУКАЦИЈА, УКЉУЧИВАЊЕ ВИШЕ У СИСТЕМ СПОРТА ЖЕНА, МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, ВОЛОНТЕРА

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 712
Среда 30. децембар 2015.

Извори
верификације

Извештај ССОИ

Показатељи
Израђена анализа
програме развоја
спорта на територији
јединица локалне
самоуправе у
сегменту
финансирања
програма
Заинтересованост
ЈЛС и спортских
клубова

Претпоставке

ССОИ, ЈЛС

Одговорна
институција

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Извор
финансирања

Успоствљен систем
извештавања

% прикупљених
статистичких
података у области
спорта

% прикупљених
статистичких
података у области
спорта

84

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Службени лист општина Инђија

Мера 8.1.1.2.2. Успостављен систем
извештавања о стању документације и
финансирања спорта на нивоу општине

Активност 8.1.1.2.1.1. Прикупљање, обрада
и извештавање статистичких података у
области на нивоу Инђије

Мера 8.1.1.2.1 Прикупљање , обрада и
извештавање о статистичким подацима у
области спорта

Заинтересованост
Одељење за др.
Делатности,
Документација о
доносиоца
Одељење за др.
оснивању
полтичких одлука,
Делатности
ЈЛС, ТСИ,
спортских
организација
Заинтересованост
Одељење за др.
Делатности,
Одељење за др.
доносиоца
WЕБ сајт, Извештаји
Делатности
политичких
одлука, ЈЛС,
спортских
организација
Одељење за др.
Заинтересованост
Делатности,
Извештаји свих
ЈЛС и спортских
релеватних страна
спортске
клубова, ССОИ
организације

Посебан циљ 8.1.1.2. Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта која се финансирају из буџета

Активност 8.1.1.1.1.4. Креирање Система
праћења програма развоја спорта на
територији јединица локалне самоуправе у
сегменту финансирања програма

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 713
Среда 30. децембар 2015

Креирани модели
извештавања

Анализа стања,
Информациони
систем,

Извори
верификације
Одељење за др.
Делатности,
ССОИ И ЈЛС

Одговорна
институција

Заинтересованост Одељење за др.
ЈЛС и спортских Делатности, ЈЛС
клубова
И ССОИ

Заинтересованост
ЈЛС и спортских
клубова, ССОИ

Претпоставке

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
МОС, СКГО

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Извор
финансирања

Израђени пројектни
докмент

Број написаних
грантова из
међународних
фондова, број
реализованих
пројекта и број
успешно
реализованих и
оправданих пројеката
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Извештај са скупова

Заинтересованост
спортских
организција

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
СКГО

Донаторска
Секретаријат, средства, БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
ЈЛС, СКГО,
буџет спортских
ССОИ
организација

С Одељење за
Заинтересованост
др. Делатности,
спортских
ЈЛС, СКГО,
организција
ССОИ, ФСФВ

Донаторска
Заинтересованост Секретаријат, средства, буџет
Израђени
спортских
ЈЛС, СКГО,
ЈЛС, буџет
пројектни докмент
организција
ССОИ
спортских
организација

Број организованих
стручних скупова и
семинара и број
едукованих учесника
едукација

Број добијених
грантова из
међународних
фондова,

Службени лист општина Инђија

Активност 8.1.1.3.1.2. Учешће организација
на међународним конкурсима

Активност 8.1.1.3.1.1. Организација
стручних скупова и семинара у области
планирања, програмирања, праћења,
реализације и извештавања за писање
пројеката и понуда спонзорима и
донаторима

Мера 8.1.1.3.1. Подизање капацитета рада
Спортског савеза Инђије и спортских
организација у области писања пројеката
за ЕУ фондове

Посебан циљ 8.1.1.3. Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим
приступним фондовима

Креиран и
успостављен систем
извештавања

Број спортских
организација у
систему

Активност 8.1.1.2.2.1. Креирање
информационог система праћења докумената
и токова финансијских средстава за спортске
организације

Активност 8.1.1.1.2.2. Креирање Система
праћења Програма развоја спорта на нивоу
општине

Показатељи

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 714
Среда 30. децембар 2015.

Показатељи

Извори
верификације
Претпоставке

Одговорна
институција

Извор
финансирања

Број написаних
пројеката
Број организованих
стручних скупова и
семинара и број
едукованих учесника
едукација

Активност 8.1.1.4.1.1. Креирање плана
едукације у области писања пројеката и
понуда спонзорима и донаторима

Активност 8.1.1.4.1.2. Организација
стручних скупова и семинара у области
планирања, програмирања, праћења,
реализације и извештавања за писање
пројеката и понуда спонзорима и
донаторима
Извештај са скупова

Извештај Плана

Пројектни
документи

Заинтересованост
спортских
организција

Број усвојених
правилника у ЈЛС
Број усвојених аката
о категоризацији

Мера 8.1.1.6.1: Категорисање спортских
организација на нивоу општине Инђија

Активност 8.1.1.6.1.2. Израда аката за
категорисање спортских организација у ЈЛС
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Одељење за др.
Делатности,
СКГО, ССС,
МОС, ССОИ
Одељење за др.
Делатности,
Мотивисаност
ЈЛС, Секретаријат СКГО, ССС,
МОС, ССОИ
Мотивисаност
ЈЛС, Одељење за
др. Делатности

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

Службени лист општина Инђија

Усвојен Правилник
категоризације
спортова у ЈЛС

Усвојен
Правилник
категоризације
спортова у ЈЛС

Одељење за др.
Делатности,
ЈЛС,донатори,
ССОИ

Мотивисаност и
Одељење за др.
стручност
Делатности,
кадрова,
ЈЛС,донатори,
мотивисаност
ССОИ
донатора
Мотивисаност и
Одељење за др.
стручност
Делатности,
кадрова,
ЈЛС,донатори,
мотивисаност
ССОИ
донатора

Посебан циљ 8.1.1.6. Усвојене категоризације спортских организација

Број написаних
пројеката

Мера 8.1.1.4.1. Подизање капацитета
Спортског савеза Инђије и спортских
организација за писање пројеката и
понуда спонзорима и донаторима

Посебан циљ 8.1.1.4. Унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и
донаторима

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Број 18, страна број 715
Среда 30. децембар 2015

Број израђених
мултимедијалних
материјала
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Израђен промо
материјал

Извештај

Број сајмова на
којима је учествовала
Инђија

Активност 8.6.1.1.1.2. Учешће на сајмовима
спорта и туризма

Мотивисаност
ТОИ, спортских ТОИ, Одељење
организација,
за др.
обезбеђена
Делатности,
средства за
ССОИ
реализацију
Мотивисаност
ТОИ, спортских ТОИ, Одељење
за др.
организација,
Делатности,
обезбеђена
ССОИ
средства за
реализацију
Мотивисаност
ТОИ, спортских ТОИ, Одељење
за др.
организација,
Делатности,
обезбеђена
ССОИ
средства за
реализацију
Мотивисаност
ТОИ, спортских ТОИ, Одељење
за др.
организација,
Делатности,
обезбеђена
ССОИ
средства за
реализацију

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Службени лист општина Инђија

Активност 8.6.1.1.1.3. Израда
мултимедијалног промо материјала
спортског туризма у Инђији

Одштампан
материјал

Број подељених
материјала

Извештаји са
такмичења и
манифестација

Активност 8.6.1.1.1.1. Штампање промо
материјала о подацима спортске-туристичке
понуде Инђије

Мера 8.6.1.1.1. Промоција спортско
туристичке понуде општине Инђија

Број реализованих
спортских
такмичења и
манифестација

ПОСЕБАН ЦИЉ 8.6.1.1. Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине

Остали циљеви 8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА, ТУРИЗМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број 18, страна број 716
Среда 30. децембар 2015.

Извештај са
састанака
заједничког тела,
пројектни документ

Број успешно
реализованих
заједничких
пројеката,
дефинисани кључни
стејкхолдери
спортских догађаја

Активност 8.6.1.1.2.3. Успостављање
сарадње између јавног, приватног и
невладиног сектора у циљу унапређења
односа спорта и туризма у Инђији

Мотивисаност
ТОИ, спортских
организација,
обезбеђена
средства за
реализацију

ТОИ, Одељење
за др.
Делатности,
ССОИ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Службени лист општина Инђија
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Извештај са
семинара

Извештај

Број мера за
унапређивање
сарадње спорта и
туризма
Број одржаних
семинара и
заједничких акција и
манифестација

Извештаји са
такмичења и
манифестација

Број реализованих
спортских
такмичења и
манифестација

Активност 8.6.1.1.2.2. Перманентно
усавршавање спортских и туристичких
радника за искоришћавање потенцијала
спортског туризма

Активност 8.6.1.1.2.1. Дефинисање мера за
унапређење сарадње спорта и туризма у
Инђији

Мера 8.6.1.1.2. Јачање капацитета
релеватних актера за унапређење
спортско-туристичке понуде Инђије

Мотивисаност
ТОИ, спортских ТОИ, Одељење
организација,
за др.
обезбеђена
Делатности,
средства за
ССОИ
реализацију
Мотивисаност
ТОИ, спортских ТОИ, Одељење
за др.
организација,
Делатности,
обезбеђена
ССОИ
средства за
реализацију
Мотивисаност
ТОИ, спортских ТОИ, Одељење
за др.
организација,
Делатности,
обезбеђена
ССОИ
средства за
реализацију

Број 18, страна број 717
Среда 30. децембар 2015

Активност 8.7.1.1.1.2. Ажурирање интернет
сајтова спортских организација

Извештај са обука

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
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ПОСЕБАН ЦИЉ 8.8.1.1. Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног
понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2014- 2018

Службени лист општина Инђија

8.8.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ (НАСИЉЕ, ДОПИНГ,
НАМЕШТАЊЕ МЕЧЕВА, НЕЛЕГАЛНО КЛАЂЕЊЕ)

Број одржаних обука

Редовна ажурираност

Активност 8.7.1.1.1.1. Подршка медијским
пројектима из области спорта

Активност 8.7.1.1.1.3. Едукација
представника ТСС и спортских организација
везано за медијску промоцију спорта

Израђен медијски
материјали
Обезбеђен медијски
простор

Број израђених
медијских и писаних
садржаја
Број закупљених
термина
Wеб сајт

Урађени медијски
и други промо
патеријали

Број подржаних
проргама
општинских
гранских савеза

Мера 8.7.1.1.1. Медијска промоција
спорта, посебно домаћег спорта, као
здравог начин живота и мотивација
грађана за рекреативно бављење спортом

Обезбеђена
средства за
ССОИ,
промоцију,
спортске
мотивисаност и
организације
стручност
кадрова
Обезбеђена
средства за
ССОИ, спортске
промоцију,
организације
мотивисаност и
стручност кадрова
Обезбеђена
средства за
ССОИ, спортске
промоцију,
организације
мотивисаност и
стручност кадрова
Обезбеђена
средства за
ССОИ, спортске
промоцију,
организације
мотивисаност и
стручност кадрова

ПОСЕБАН ЦИЉ 8.7.1.1. Медијска промоција спорта као здравог начин живота и мотивација грађана за бављење рекреативним
активностима

8.7.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНА УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА

Број 18, страна број 718
Среда 30. децембар 2015.

Број 18, страна број 719

Службени лист општина Инђија

Мера 8.8.1.1.1. Јачање капаитета свих
релеватних актера за доследну примену
Националне стратегије за борбу против
насиља и недоличног понашања
гледалаца на спортским приредбама за
период 2014- 2018

Ојачани капацитети
свих релеватних
партнера

Извештаји

Активност 8.8.1.1.1.2. Едукација у циљу
смањења насиља на спортским теренима,
антидопинга и других негативних појава у
спорту

Одржан број
едукација

Извештај са
едукација

Среда 30. децембар 2015
Обезбеђена
средства за
ССОИ,
едукацију,
спортске
мотивисаност и
организације
стручност
кадрова
Обезбеђена
средства за
ССОИ, спортске
едукацију,
организације
мотивисаност и
стручност кадрова

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ,
донатори

Скраћенице
АВУ
ЗУОВ
ЈЛС
МОС
МПНТР
ПССО
СКГО
ССС
ССОИ
СШСС

ТОИ

Акредитоване високошколске установе
Завод за унапређење образовања и васпитања
Јединица локалне самоуправе
Министарство омладине и спорта
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Стална конференција градова и општина
Спортски савез Србије
Спортски савез општине Инђија
Савез за школски спорт Србије
Туристичка организација Инђије

БРОЈ: 66-59/2015-I
БРОЈ:66-59/2015-I
Дана,30.децембра
2015.године
Дана, 30.
децембра 2015
године
ИнђијаИнђија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др.закон), члана 94. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014
и145/2014), члана 15. став. 1, тачка 8. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, бр. 9/2013), члана 3. став 2. Одлуке
о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист општине Инђија“, бр. 2/2015
и 14/2015) и члана 47. став 3. Правилника о садржини,
поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта („Сл.гласник РС“, бр. 27/2015),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 30. децембра 2015. године, донела је
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ЗА 2016. ГОДИНУ
1. УВОД
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016.
годину (у даљем тексту: Програм) обухвата уређивање
грађевинског земљишта на територији Општине Инђија,
улагања у припрему и изградњу капиталних објеката од
значаја за Општину Инђија, као и друга улагања.
Изради програма приступило се на основу
Правилника о садржини, поступку и начину доношења
програма уређивања грађевинског земљишта. Програм
се заснива на решењима и условима садржаним у
законима, одлукама и прописима којима се уређују
односи у области земљишне политике и грађења.
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016.

Председник,

Председник,

Александар
Ковачевић,с.р.
   Александар
Ковачевић, с.р.

годину сачињен је на основу планираних прихода за
период 01.01.2016. године до 31.12.2016. године.
Динамика реализације програмом предвиђених
активности ускладиће се са одобреним буџетским средствима,
водећи рачуна о приоритетним издацима, уговорним
обавезама Дирекције према ангажованим извођачима радова
и пружаоцима других уговорених услуга.
Грађевинско земљиште, које је предмет овог
Програма, обухваћено је границама грађевинских
реона утврђених Генералним планом насеља Инђија,
плановима генералне регулације насеља Марадик,
Јарковци и Стари Сланкамен, регулационим плановима
насеља Бешка, Нови Карловци, Чортановци и Нови
Сланкамен, уређајном основом насеља Љуково и
Просторним планом општине Инђија за остала насељена
места општине Инђија.
Приликом израде овог програма претпостављено је
да ће се током 2016. године бити значајних улагања у
индустријске зоне општине Инђија. Наиме, индустријске
зоне општине Инђија се у потпуности комунално
опремљене и налазе се на одличном географском
положају, у близини два највећа града у Србији и
аеродрома. Близина два аутопута још више доприноси
квалитету индустријскоих зона. Новим улагањима било
би обезбеђено и учешће у финанисрању и реализацији
самог програма уређивања грађевинског земљишта.
2. ПОДЕЛА ПРОГРАМА И УСКЛАЂЕНОСТ СА
ЦИЉЕВИМА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
У складу са Законом о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014
и145/2014), Одлуком о грађевинском земљишту у јавној
својини општине Инђија („Службени лист општине
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Инђија“, бр. 6/2015) и Правилником о садржини,
поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта („Сл.гласник РС“, бр. 27/2015)
извршена је следећа подела програма:

3. ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

•
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
•
Уређивање
грађевинског
земљишта
за
индустријске објекте
•
Уређивања грађевинског земљишта за објекте
колективног становања
•
Уређивање
грађевинског
земљишта
за
индивидуалну стамбену изградњу

3.1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ
Програмом су обухваћене активности на припреми,
реконструкцији и изградњи магистралних и регионалних,
као и примарних и секундарних саобраћајница у
насељеним местима општине Инђија, са припадајућом
инфраструктуром и мобилијаром, у циљу опремања
локација.

•
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

3.2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Програмом су обухваћене припремне активности,
реконструкција и изградња примарних објеката и
мреже за систем водоснабдевања града, као и изградња
секундарне инфраструктурне мреже у циљу опремања
локација.

ЗА

Просторним планом општине Инђија дефинисани су
грађевински реони насељених места као и зоне градње
у сваком насељу. Такође, дефинисане су и зоне које
се односе на изградњу индустрисјких објеката, зоне
објеката централних функција и колективног становања
као и зоне индивидуалних стамбених објеката.
У складу са наведеним поделама урађена је и
подела Програма уређивања грађевинског земљишта
и реализација програма ће директно утицати на
остваривање планских поставки. инвестиције и пројекти
који су прдвиђени програмом ће створити услове за даљи
развој индустријских зона и могућност привлачења
нових инвестиција и изградњу објеката. Такође, радови
који се односе на зоне становања и централних функција
ће утицати на квалитетнији живот становника општине
и на континуиран развој насеља.
У оквиру радова на припремању и опремању
грађевинског земљишта све планиране активности
сложене су у 11 (једанаест) група, и то:
•
ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА:
1. Истраживања, анализе и студије
2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3. Урбанистички планови
4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације,
урбанистички пројекти
5. Решавање имовинско-правних односа
6. Пројектно-техничка документација
7. Техничка контрола
8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска
дозвола, пријава радова
•

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

9. Извођење радова
(изградња саобраћајница, паркинга, атмосферске
канализације, фекалне канализације, водоводне мреже,
електроенергетских објеката, јавне расвете, гасне
мреже, ТТ мреже, ...)
10. Технички преглед

11. Таксе, употребна дозвола

3.3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Програмом су обухваћене припремне активности,
реконструкција и изградња примарних објеката и мреже
за систем одвођења атмосферских вода и отпадних
вода насељених места, као и изградњу секундарне
инфраструктурне мреже у циљу опремања локација.
3.4. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СНАБДЕВАЊА И
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Овај Програм обухвата припремне активности и
изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже
за систем електроенергетског снабдевања насељених
места општине Инђија, као и изградњу јавне расвете и
нисконапонске мреже у циљу опремања локација.
3.5. ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Овај Програм обухвата припремне активности,
реконструкцију и изградњу паркова, тргова и уређење
јавних површина на територији насеља општине Инђија.
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3. ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2016.год.

3.1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
1. Раскрсница државног пута првог реда М22.1 и улица Милана Ракића,
Филипа Вишњића и Ђорђа Војновића у Инђији

66.510.000,00

1.9. Извођење радова

1.10. Технички преглед
1.11. Таксе, употребна дозвола

2. Појачано одржавање пута II-124 у насељу Инђија (улице Занатлијска и
Дунавска)

211.504.000,00

2.9. Извођење радова

2.10. Технички преглед
2.11. Таксе, употребна дозвола

3. Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р-109 од км
10+662,15 до км10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

62.379.000,00

3.9. Извођење радова

3.10. Технички преглед
3.11. Таксе, употребна дозвола

4. Реконструкција делова улица Jуг Богдана и Максима Горког у Инђији

4.9. Извођење радова

162.361.000,00

4.10. Технички преглед
4.11. Таксе, употребна дозвола

5. Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије – 1. фаза

113.052.000,00

5.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
5.9. Извођење радова
5.10. Технички преглед
5.11. Таксе, употребна дозвола

6. Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен – Сурдук – 1. фаза

6.1. Истраживања, анализе и студије

24.500.000,00

6.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
6.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
6.6. Пројектно-техничка документација
6.7. Техничка контрола
6.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
6.9. Извођење радова
6.10. Технички преглед
6.11. Таксе, употребна дозвола

7. Аутобуска стајалишта у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара
Душана, у Инђији

7.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге

7.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
7.6. Пројектно-техничка документација
7.7. Техничка контрола
7.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
7.9. Извођење радова
7.10. Технички преглед
7.11. Таксе, употребна дозвола

3.980.000,00
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8. Аутобуска стајалишта у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара
Душана, у Новом Сланкамену

3.980.000,00

8.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге

8.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
8.6. Пројектно-техничка документација
8.7. Техничка контрола
8.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
8.9. Извођење радова
8.10. Технички преглед
8.11. Таксе, употребна дозвола

9. Аутобуска стајалишта у коридору државног пута IIБ-313, у улици Цара
Душана, у Марадику

3.980.000,00

9.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге

9.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
9.6. Пројектно-техничка документација
9.7. Техничка контрола
9.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
9.9. Извођење радова
9.10. Технички преглед
9.11. Таксе, употребна дозвола

10. Бициклистичке и пешачке стазе дуж државног пута IIA-126 у Инђији –
по фазама

22.000.000,00

10.1. Истраживања, анализе и студије

10.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
10.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
10.5. Решавање имовинско-правних односа
10.6. Пројектно-техничка документација
10.7. Техничка контрола
10.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
10.9. Извођење радова
10.10. Технички преглед
10.11. Таксе, употребна дозвола

11. Бициклистичке и пешачке стазе дуж државног пута IIA-100 у Инђији

11.1. Истраживања, анализе и студије

580.000,00

11.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
11.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
11.5. Решавање имовинско-правних односа
11.6. Пројектно-техничка документација
11.7. Техничка контрола
11.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

12. „Успоривачи“ саобраћаја и вибро-звучне траке

12.1. Истраживања, анализе и студије

12.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
12.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
12.5. Решавање имовинско-правних односа
12.6. Пројектно-техничка документација
12.7. Техничка контрола
12.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
12.9. Извођење радова
12.10. Технички преглед
12.11. Таксе, употребна дозвола

1.450.000,00
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13. Појачано одржавање дела државног пута IIA-126 (од подвожњака до
кружног тока) у североисточној радној зони, у Инђији

4.500.000,00

13.1. Истраживања, анализе и студије

13.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
13.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
13.6. Пројектно-техничка документација
13.7. Техничка контрола
13.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

14. Раскрсница улица Змај Јовина, Горчилова и Душка Радовића у Инђији

14.1. Истраживања, анализе и студије

800.000,00

14.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
14.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
14.6. Пројектно-техничка документација
14.7. Техничка контрола
14.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

15. Индустријске саобраћајнице у радној зони бр.15 у К.О. Инђија – по
фазама

15.500.000,00

15.1. Истраживања, анализе и студије

15.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
15.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
15.6. Пројектно-техничка документација
15.7. Техничка контрола
15.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
15.9. Извођење радова
15.10. Технички преглед
15.11. Таксе, употребна дозвола

16. Делови улица Ј.Поповића, 4.Јула и С.Пенезића у Инђији

16.1. Истраживања, анализе и студије

2.500.000,00

16.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
16.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
16.6. Пројектно-техничка документација
16.7. Техничка контрола
16.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

17. Улица Саве Ковачевића у Инђији

17.1. Истраживања, анализе и студије

20.000.000,00

17.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
17.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
17.6. Пројектно-техничка документација
17.7. Техничка контрола
17.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
17.9. Извођење радова
17.10. Технички преглед
17.11. Таксе, употребна дозвола

18. Саобраћајница која повезује пут Л22 и улицу М. Стојића Горчила у
Инђији

18.1. Истраживања, анализе и студије

18.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
18.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
18.6. Пројектно-техничка документација
18.7. Техничка контрола
18.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

800.000,00
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19. Српскоцрквена улица у Инђији

19.1. Истраживања, анализе и студије

2.000.000,00

19.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
19.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
19.6. Пројектно-техничка документација
19.7. Техничка контрола
19.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

20. Првомајска улица у Инђији

20.1. Истраживања, анализе и студије

2.000.000,00

20.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
20.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
20.6. Пројектно-техничка документација
20.7. Техничка контрола
20.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

21. Видовданска улица у Инђији

21.1. Истраживања, анализе и студије

650.000,00

21.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
21.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
21.6. Пројектно-техничка документација
21.7. Техничка контрола
21.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

22. Надстрешнице за потребе ЈПИ на територији општине Инђија

17.9. Извођење радова

550.000,00

3.2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
1. Чворишта и продужеци водоводних мрежа у насељеним местима
општине Инђија

4.474.000,00

1.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге

1.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
1.6. Пројектно-техничка документација
1.7. Техничка контрола
1.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
1.9. Извођење радова
1.10. Технички преглед
1.11. Таксе, употребна дозвола

3.3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1. Изградња фекалне канализације насеља Бешка – трећа фаза – етапа 1

1.9. Извођење радова

60.000.000,00

1.10. Технички преглед
1.11. Таксе, употребна дозвола

2. Систем за закључавање сливних решетки на територији општине
Инђија

180.000,00
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2.9. Извођење радова

3. Атмосферска канализације насеља Инђија – слив 2

3.1. Истраживања, анализе и студије

600.000,00

3.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
3.6. Пројектно-техничка документација
3.7. Техничка контрола
3.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

4. Атмосферска канализација у зони раскрснице улица Иве Андрића и
Расадничке у Бешки

7.065.000,00

4.9. Извођење радова

4.10. Технички преглед
4.11. Таксе, употребна дозвола

5. Атмосферска канализација у деловима улица С.Маринковић и
Војвођанска у Инђији

17.515.000,00

5.9. Извођење радова

5.10. Технички преглед
5.11. Таксе, употребна дозвола

3.4. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ. СНАБДЕВАЊА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
1. Продужетци НН мрежа на територији општина Инђија

1.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге

2.390.000,00

1.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
1.6. Пројектно-техничка документација
1.7. Техничка контрола
1.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
1.9. Извођење радова
1.10. Технички преглед
1.11. Таксе, употребна дозвола

2. Јавна расвета у делу североисточне индустријске зоне у Инђији – по
фазама

11.600.000,00

2.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге

2.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
2.6. Пројектно-техничка документација
2.7. Техничка контрола
2.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

3. Реконструкција јавне расвете у улицама Б.Буха, И.Милутиновића,
С.Синђелића, Х.Станка, Ц.Милице и М.Тепића у Инђији (уградња ЛЕД
светиљки)

3.9. Извођење радова

3.10. Технички преглед
3.11. Таксе, употребна дозвола

2.005.000,00
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3.5. ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
1. Парк „Вашариште“ и парк код ОШ „Јован Поповић“ у Инђији

450.000,00

1.1. Истраживања, анализе и студије

1.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
1.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
1.6. Пројектно-техничка документација
1.7. Техничка контрола
1.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

2. Набавка и уградња тепих траве (травни бусен)

550.000,00

2.9. Извођење радова

3. Израда Архитектонско-урбанистичког решења и Главног пројекта
реконструкције улице Војводе Степе 1. део, Трга Слободе и централног
градског парка у Инђији

3.000.000,00

3.1. Истраживања, анализе и студије

3.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
3.6. Пројектно-техничка документација
3.7. Техничка контрола
3.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

3. ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА -

РЕКАПИТУЛАЦИЈ
А

3.1.

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

3.2.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

3.3.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

85.360.000,00

3.4.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ. СНАБДЕВАЊА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

15.995.000,00

3.5.

ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
УКУПНО:

725.576.000,00
4.474.000,00

4.000.000,00
835.405.000,00

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Извори прихода за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта општине Инђија се обезбеђују из:

Извори
прихода
•
Буџет
Општине
Инђијаза реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта општине
Инђија
се
обезбеђују
из:отуђењем грађевинског земљишта
o
прихода остварених
o
прихода остварених давањем у закуп грађевинског земљишта
o • прихода
од доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Буџет остварених
Општине Инђија
o
комунална
такса
за
паркинг
простор
o прихода остварених
отуђењем грађевинског земљишта
o
дела накнаде
за
друмска,
моторна
и друга возила,
у складу
са законом
o прихода остварених давањем
у закуп
грађевинског
земљишта

o
o
o

прихода остварених од доприноса за уређивање грађевинског земљишта
комунална такса за паркинг простор
дела накнаде за друмска, моторна и друга возила, у складу са законом
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других извора прихода, у складу са законом и прописима Општине, која их

опредељује
реализацију
овог
програма Општине, која их опредељује за реализацију овог
o
других извора
прихода, за
у складу
са законом
и прописима
програма
•

Други извори финансирања

•
Другиoизвори
финансирања
Управа
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводина, Јавно предузеће
o
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводина, Јавно предузеће Путеви Србије и други
Путеви Србије и други извори финансирања, Министарства и Секретаријати,...
извори финансирања, Министарства и Секретаријати,...

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Износ (дин.)

1. Средства остварена од отуђења грађевинског земљишта:
2. Средства остварена од давања у закуп грађевинског земљишта
3. Средства остварена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта
4. Пренос Буџета из осталих прихода

102.400.000,00
20.000.000,00
180.000.000,00
30.000.000,00

5. Средства из других извора финансирања

503.005.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ:

835.405.000,00

Остварени приходи могу се по потреби преусмеравати за извршење намена утврђених Програмом. Преусмеравања
Остварени
приходи
могу
се по
потреби
преусмеравати
за извршење
намена
утврђених
се могу вршити
у оквиру
исте групе
послова,
извора
финансирања
и исте економске
класификације,
уз одговарајућу
Програмом. Преусмеравања се могу вршити у оквиру исте групе послова, извора финансирања и исте
документацију.

економске класификације, уз одговарајућу документацију.

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћене овим Програмом, Скупштина општине Инђија даје
сагласност Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, која се односи на спровођење истог и извођење
За радове
на уређивању
грађевинског
земљишта
обухваћене
овимјеПрограмом,
Скупштина
радова у оквиру
Програма,
на непокретностима
или деловима
непокретности
на којима
Општине Инђија
носилац
права
својине.
општине
Инђија даје сагласност Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, која се односи на
Дирекција заистог
изградњу
општине Инђија
Ј.П.у Инђија,
инвеститор
име Општине Инђија,
право да
спровођење
и извођење
радова
оквиру као
Програма,
нау непокретностима
илиима
деловима
предузима
све
прописане
радње,
покреће
одговарајуће
поступке
ради
прибављања
сагласности,
грађевинских
непокретности на којима је Општине Инђија носилац права својине.
дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.
Дирекција
за изградњу
Инђијазаинтересованих
Ј.П. Инђија, каоинвеститора,
инвеститорјави
у име
Општине
Инђија,
Уколико
се током текуће
године, општине
према захтевима
потреба
за уређивањем
има право
да предузима
прописане
радње,
покреће
одговарајуће
поступке
ради прибављања
локација
које нису
предмет овогсве
програма,
могуће
је извршити
допуну
програма у складу
са позитивним
законским
прописима.
сагласности, грађевинских дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања употребне
Дирекција
за изградњу
општине
Инђија Ј.П. Инђија стараће се о реализацији овог Програма, а Надзорни одбор
дозволе,
у циљу
његовог
уређивања.
Дирекције ће пратити реализацију.

Уколико се током текуће године, према захтевима заинтересованих инвеститора, јави потреба
за уређивањем локација које нису
предмет овог
програма,
могуће је извршити допуну програма у
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
Број:35-435/2015-I
                          
Председник
складу са позитивним законским прописима.

Датум:30.децембар 2015.године
овог
Програма, а
Инђија Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија стараће се о реализацији
   Александар
Ковачевић,с.р.

Надзорни одбор Дирекције ће пратити реализацију.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:35-435/2015-I
Датум:30.децембар 2015.године
Инђија

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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1048
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др.закон), члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014
и145/2014), члана 15. став. 1, тачка 8. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, бр. 9/2013) и члана 12. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту у јавној својини општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 6/2015),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 30.децембра 2015. године, донела је

Среда 30. децембар 2015.

парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5900/4 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
САДРЖАЈ:
1. Локација бр. 1.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија,
к.п. 5900/4;
2. Локација бр. 2.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија,
к.п. 5948/5;
3. Локација бр. 3.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија,
к.п. 5948/7;
4. Локација бр. 5.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија,
к.п. 5979/5;
5. Локација бр. 6.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија,
к.п. 5782;
6. Локација бр. 7.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија,
к.п. 6010;
7. Локација бр. 8.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија,
к.п. 6035;
8. Локација бр. 9.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија,
к.п. 6054/1;
9. Локација бр. 10.: Североисточна радна зона ПИНЦ - К.О. Инђија, к.п. 7093/6;
10. Локација бр. 11.: Североисточна радна зона ПИНЦ - К.О. Инђија, к.п. 2369/4;
11. Локација бр. 12.: Локација Рег.депонија - К.О.
Крчедин, к.п. 1710/6;
12. Локација бр. 13.: Југоисточна радна зона ИНЂИЈА - К.О. Инђија, к.п. 7584/8;
13. Локација бр. 14.: Радна зона - ЉУКОВО - К.О.
Љуково, к.п. 246/57;
ЛОКАЦИЈА БР. 1: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5900/4 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,1665ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања комплекса
у атару, функционално и инфраструктурно повезаног
са североисточном радном зоном у Инђији прибавила
одређену површину пољопривредног земљишта које
је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно- мерна ћелија опремљена
за тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се напајала
предметна радна зона могуће jе обезбедити до 8 МVА
снаге. Уколико потребе за једновременом максималном
снагом целог комплекса радне зоне - дела локације 15
премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20 KV
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“Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да би
се омогућила изградња новог 20 KV кабловског извода
потребно је формирати нове уличне коридоре и у њима
обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз високонапонске
мреже, при чему се не сме дозволити да кабал буде испод
коловоза, сем на местима укрштања. За напајање нових
објеката радне зоне могуће је новим. другим 20 KV изводом
обезбедити максимално још 8 МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса. Потребно је изградити нове МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5900/4 К.О. Инђија
налази се у обухвату Плана детаљне регулације радне
зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена је за
зону рада.
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+2+Пк (приземље+две
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етаже+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: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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.
ЛОКАЦИЈА БР. 2: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,9854ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања комплекса
у атару, функционално и инфраструктурно повезаног
са североисточном радном зоном у Инђији прибавила
одређену површину пољопривредног земљишта које
је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5948/5 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру
комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20 KV
кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија
2” све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу “Енергозелена”, 1 спојно- мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се напајала
предметна радна зона могуће jе обезбедити до 8 МVА
снаге. Уколико потребе за једновременом максималном
снагом целог комплекса радне зоне - дела локације
15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20 KV
“Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС
110/20KV “Инђија 2” доградити СН 20кV постројење
и комплетно опремити мерно-заштитном опремом нове
изводне ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса. Потребно је изградити нове МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
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зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/5 К.О. Инђија
налази се у обухвату Плана детаљне регулације радне
зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена је за
зону рада.
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+2+Пк (приземље+две
етаже+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: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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
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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.
ЛОКАЦИЈА БР. 3: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/7 К.О. ИНЂИЈА (површина: 9,6042ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања комплекса
у атару, функционално и инфраструктурно повезаног
са североисточном радном зоном у Инђији прибавила
одређену површину пољопривредног земљишта које
је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5948/7 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”.
Уколико би укупна једновремена максимална снага
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будућих објеката у предметној радној зони била већа
од 2МVА, да би се стекли технички услови за њихово
прикључење на дистрибутивни електроенергетски
систем, потребно је изградити нов 20 KV кабловски
извод каблом типа ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС
110/20 KV “Инћија 2” све до прве нове ТС 20/0,4 KV у
предметној зони. У новој ТС обезбедити конфигурацију
ВН блока: 2 водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН
изводу и за његово даље ширење, - 1 водна ћелија према
постојећем СН изводу “Енергозелена”, 1 спојно- мерна
ћелија опремљена за тросистемско мерење и потребан
6роj трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у
тој првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се напајала
предметна радна зона могуће jе обезбедити до 8 МVА снаге.
Уколико потребе за једновременом максималном снагом
целог комплекса радне зоне - дела локације 15 премашују
ту снагу, потребно је из ТС 110/20 KV “Инћија 2” изградити
нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски извод за напајање будућих
објеката у радној зони. Да би се омогућила изградња новог
20 KV кабловског извода потребно је формирати нове
уличне коридоре и у њима обезбедити коридор ширине
1.5 м за пролаз високонапонске мреже, при чему се не сме
дозволити да кабал буде испод коловоза, сем на местима
укрштања. За напајање нових објеката радне зоне могуће
је новим. другим 20 KV изводом обезбедити максимално
још 8 МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса. Потребно је изградити нове МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
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у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/7 К.О. Инђија
налази се у обухвату Плана детаљне регулације радне
зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена је за
зону рада.
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фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

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+2+Пк (приземље+две
етаже+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: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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.
ЛОКАЦИЈА БР. 4: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5979/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 23,8135ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања комплекса
у атару, функционално и инфраструктурно повезаног
са североисточном радном зоном у Инђији прибавила
одређену површину пољопривредног земљишта које
је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/5 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има директан излаз на државни пут другог реда А
125(М22.2) који омогућује приступ на два државна
правца првог реда и то државни пут првог реда А
100(М22.1) као и аутопут Е75(Суботица - Београд).
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру
комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20 KV
кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија
2” све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу “Енергозелена”, 1 спојно- мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се напајала
предметна радна зона могуће jе обезбедити до 8 МVА
снаге. Уколико потребе за једновременом максималном
снагом целог комплекса радне зоне - дела локације
15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20 KV
“Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да би
се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
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извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса. Потребно је изградити нове МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5979/5 К.О. Инђија
налази се у обухвату Плана детаљне регулације радне зоне дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена је за зону рада.
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:
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пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две
етаже+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: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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.
ЛОКАЦИЈА БР. 5: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5782 К.О. ИНЂИЈА (површина: 17,0227ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања комплекса
у атару, функционално и инфраструктурно повезаног
са североисточном радном зоном у Инђији прибавила
одређену површину пољопривредног земљишта које
је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5782 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Део предметне
парцеле је планским документом предвиђен за сервисну
саобраћајницу која ће имати директан излаз на државни
пут другог реда А 125(М22.2) који омогућује приступ
на два државна правца првог реда и то државни пут
првог реда А 100(М22.1) као и аутопут Е75(Суботица
- Београд).
Електроенергетска
инфраструктура:
За
потребе евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија
2” све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу “Енергозелена”, 1 спојно- мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се напајала
предметна радна зона могуће jе обезбедити до 8 МVА снаге.
Уколико потребе за једновременом максималном снагом
целог комплекса радне зоне - дела локације 15 премашују
ту снагу, потребно је из ТС 110/20 KV “Инћија 2” изградити
нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски извод за напајање будућих
објеката у радној зони. Да би се омогућила изградња новог
20 KV кабловског извода потребно је формирати нове
уличне коридоре и у њима обезбедити коридор ширине
1.5 м за пролаз високонапонске мреже, при чему се не сме
дозволити да кабал буде испод коловоза, сем на местима
укрштања. За напајање нових објеката радне зоне могуће
је новим. другим 20 KV изводом обезбедити максимално
још 8 МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса. Потребно је изградити нове МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
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услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5782 К.О. Инђија
налази се у обухвату Плана детаљне регулације радне
зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена је за
зону рада.
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
грађевинске
парцеле,
и саобраћајницама, је 70 %.

степен заузетости
са
платоима

Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност. Објекти су спратности:
пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две
етаже+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: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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
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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.
НАПОМЕНА: Обзиром да је на предметној локацији
планом одвојено земљиште за јавну употребу обавезно
је пре привођења намени извршити парцелацију према
важећем планском документу.
ЛОКАЦИЈА БР. 6: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010 К.О. ИНЂИЈА (површина: 29,9407ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања комплекса
у атару, функционално и инфраструктурно повезаног
са североисточном радном зоном у Инђији прибавила
одређену површину пољопривредног земљишта које
је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Планом детаљне
регулације предвиђа се одвајање површина јавне намене
за формирање коридора сервисних саобраћајница
у предметном комплексу. По изради и спровођењу
пројекта парцелације, новонастале грађевинске парцеле
имаће комфорну повезаност на саобраћајну мрежу
путем сервисних саобраћајница.
Електроенергетска
инфраструктура:
За
потребе евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија
2” све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу “Енергозелена”, 1 спојно- мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се напајала
предметна радна зона могуће jе обезбедити до 8 МVА снаге.
Уколико потребе за једновременом максималном снагом
целог комплекса радне зоне - дела локације 15 премашују
ту снагу, потребно је из ТС 110/20 KV “Инћија 2” изградити
нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски извод за напајање будућих
објеката у радној зони. Да би се омогућила изградња новог
20 KV кабловског извода потребно је формирати нове
уличне коридоре и у њима обезбедити коридор ширине
1.5 м за пролаз високонапонске мреже, при чему се не сме
дозволити да кабал буде испод коловоза, сем на местима
укрштања. За напајање нових објеката радне зоне могуће
је новим. другим 20 KV изводом обезбедити максимално
још 8 МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса. Потребно је изградити нове МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
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СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да
у постојећој ТТ мрежи не постоји резерва која може
да задовољи одвијање широкопојасног саобраћаја за
потребе будућих корисника, потребно је обезбедити
проширивање капацитета телекомуникационе у
циљу прикључења субјеката изградњом секундарних
кабловских развода а у складу са условима АД“Телеком
Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010 К.О. Инђија
налази се у обухвату Плана детаљне регулације радне
зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена је за
зону рада са приступним саобраћајницама.
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+2+Пк (приземље+две
етаже+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: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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
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размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 7: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035 К.О. ИНЂИЈА (површина: 19,4883ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања комплекса
у атару, функционално и инфраструктурно повезаног
са североисточном радном зоном у Инђији прибавила
одређену површину пољопривредног земљишта које
је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6035 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Планом детаљне
регулације предвиђа се одвајање површина јавне намене
за формирање коридора сервисних саобраћајница
у предметном комплексу. По изради и спровођењу
пројекта парцелације, новонастале грађевинске парцеле
имаће комфорну повезаност на саобраћајну мрежу
путем сервисних саобраћајница.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија
2” све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу “Енергозелена”, 1 спојно- мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се напајала
предметна радна зона могуће jе обезбедити до 8 МVА снаге.
Уколико потребе за једновременом максималном снагом
целог комплекса радне зоне - дела локације 15 премашују
ту снагу, потребно је из ТС 110/20 KV “Инћија 2” изградити
нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски извод за напајање будућих
објеката у радној зони. Да би се омогућила изградња новог
20 KV кабловског извода потребно је формирати нове
уличне коридоре и у њима обезбедити коридор ширине
1.5 м за пролаз високонапонске мреже, при чему се не сме
дозволити да кабал буде испод коловоза, сем на местима
укрштања. За напајање нових објеката радне зоне могуће
је новим. другим 20 KV изводом обезбедити максимално
још 8 МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса. Потребно је изградити нове МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
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СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6035 К.О. Инђија
налази се у обухвату Плана детаљне регулације радне
зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена је за
зону рада са приступним саобраћајницама.
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+2+Пк (приземље+две
етаже+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: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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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ЛОКАЦИЈА БР. 8: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6054/1 К.О. ИНЂИЈА (површина: 15,3500ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања комплекса
у атару, функционално и инфраструктурно повезаног
са североисточном радном зоном у Инђији прибавила
одређену површину пољопривредног земљишта које
је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6054/1 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
имаће излаз на сервисну саобраћајницу са своје северне
стране, која је Планом детаљне регулације предвиђена
одвајањем површина јавне намене од суседне парцеле
за формирање коридора сервисних саобраћајница
у предметном комплексу. По изради и спровођењу
пројекта парцелације, новонастале грађевинске парцеле
имаће комфорну повезаност на саобраћајну мрежу
путем сервисних саобраћајница.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих
пословно-производних објеката у предметној
зони. могуће преко постојеће 20 kV кабловске мреже
обезбедити до 2МVA једновремене максималне снаге.
Напајање нових ТС у оквиру комплекса “ИТ Парк”
вршити полагањем 20 KV кабловског вода из слободне
ћелије ВН постројења у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ
ПАРК”. Уколико би укупна једновремена максимална
снага будућих објеката у предметној радној зони била
већа од 2МVА, да би се стекли технички услови за њихово
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прикључење на дистрибутивни електроенергетски
систем, потребно је изградити нов 20 KV кабловски
извод каблом типа ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС
110/20 KV “Инћија 2” све до прве нове ТС 20/0,4 KV у
предметној зони. У новој ТС обезбедити конфигурацију
ВН блока: 2 водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН
изводу и за његово даље ширење, - 1 водна ћелија према
постојећем СН изводу “Енергозелена”, 1 спојно- мерна
ћелија опремљена за тросистемско мерење и потребан
6роj трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у
тој првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се напајала
предметна радна зона могуће jе обезбедити до 8 МVА снаге.
Уколико потребе за једновременом максималном снагом
целог комплекса радне зоне - дела локације 15 премашују
ту снагу, потребно је из ТС 110/20 KV “Инћија 2” изградити
нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски извод за напајање будућих
објеката у радној зони. Да би се омогућила изградња новог
20 KV кабловског извода потребно је формирати нове
уличне коридоре и у њима обезбедити коридор ширине
1.5 м за пролаз високонапонске мреже, при чему се не сме
дозволити да кабал буде испод коловоза, сем на местима
укрштања. За напајање нових објеката радне зоне могуће
је новим. другим 20 KV изводом обезбедити максимално
још 8 МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса. Потребно је изградити нове МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
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УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6054/1 К.О. Инђија
налази се у обухвату Плана детаљне регулације радне
зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена је за
зону рада.
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+2+Пк (приземље+две
етаже+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: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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.
ЛОКАЦИЈА БР. 9: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА „ПИНЦ“
К.П. 7093/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,7126ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Дугогодишњом експлоатацијом глине за потребе
цигларске индустрије настао је деградирани простор –
„Пинцова бара“ у површини од око 25 ха, у залеђу Улица
Каменове и Војводе Путника у Инђији.
Већ првим Генералним урбанистичким планом(ГУП)
тај простор је био у грађевинском реону насеља Инђија
– Североисточна радна зона. И каснијим изменама и
допунама урбанистичких планова та намена је остала.
У циљу рекултивације тог простора и привођења
намени према ГУП-у извршена је израда Плана детаљне
регулације за тај део Североисточне радне зоне(Блок
11) а деградирани простор-позајмиште је откупљено од
циглане и ЗЗ“Срем“ а део површине за блок је откупљен
и од приватних власника. Тим планом је предвиђено
формирање већег броја грађевинких парцела за тзв.
малу привреду, а део Пинцове Баре уз плацеве Улице
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Каменове у површини од око 4 ха је остављен као водено
огледало(језеро-бара) као и за прихват атмосферских
вода из тог дела насеља Инђија-ретензија.
Привођење намени блока 11 је у завршној фази.
Завршено је насипање формираних плацева са леве
стране Индустријске улице 1 а наредном периоду се
предвиђа уређење-привођење намени преосталог дела
Пинцове баре(језера) у површини од око 4ха.
У оквиру овог радног комплекса своје радне погоне
су формирали како домаћи тако и страни пословни
субјекти и то: ИГБ Аутомотив Комп, Метал Цинкара,
Електролимекс, Термометал и др.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
имаће излаз на сервисну саобраћајницу са своје северне
стране, која је Планом детаљне регулације предвиђена
одвајањем површина јавне намене од суседне парцеле
за формирање коридора сервисних саобраћајница
у предметном комплексу. По изради и спровођењу
пројекта парцелације, новонастале грађевинске парцеле
имаће комфорну повезаност на саобраћајну мрежу
путем сервисних саобраћајница.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
напајања електричном енергијом потрошача потребно је
изградити 20kV средњенапонску мрежу и трафостаницe
20/0,4kV напонског преноса а 20kV мрежу за напајање
нових трафостаница обезбедити подземним кабловима
из трафостанице 110/20kV “Инђија 2”, по условима
надлежне Електродистрибуције у Руми.
Од трафостаница 20/0,4kV вршиће се развод
нисконапонским
кабловским
водовима
до
новопланираних потрошача.
Надземну средњенапонску мрежу у обухвату
Плана потребно је каблирати, а трасе су предвиђене
дуж саобраћајница у уличним коридорима. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријских
саобраћајница у комплексу радне зоне ПИНЦ постоји
изведена водоводна и канализациона мрежа а начин и
услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У циљу ефикаснијег решавања
нереализованих захтева за телефонским прикључцима
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и обезбеђења нових услуга претплатницима приступну
мрежу градити применом приступних претплатничких
концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни
чвор) или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни
мултиплексер).
Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а са централном
локацијом, или међусобно, планирати оптичким
кабловима.
За потребе одвијања електронског комуникационог
саобраћаја планираних корисника потребно је изградити
нову електронску комуникациону инфраструктуру,
по потреби двостано дуж уличних коридора, како
би се створити услови за примену и коришћење
широкопојасних сервиса и приступног мултиплексера
дигиталних
претплатничких
линија,
којим
ће се омогућити брзи приступ интернету, као и
мултимодијални сервиси а све у складу са условима
АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 7093/6 К.О. Инђија налази
у границама грађевинског реона насеља Инђија, у блоку
бр. 11 који је намењен радним површинама и у деловима
постојећем
породичном
становању,
постојећем
вишепородичном становању, заштитном зеленилу и
постојећем саобрађајном терминалу (бензинска станица
и теретни паркинг).
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације североисточне
радне зоне (блокови бр. 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и
97) у Инђији (“Сл. лист општина Срема”, бр. 30/11)
катастарска парцела 7093/6 К.О. Инђија је намењена за
радну зону.
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 пословнопроизводно- 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, ограда, бунари,
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно
решење) и сл.
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 је 70 %.
Дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност. Објекти су спратности:
пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже +
поткровље). У изузетним случајевима дозвољава се
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и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплкса.
производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа),
Изградња помоћног објекта - остава дозвољена је
макс. спратности П (приземље).
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 оквиру 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;
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 tj. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите. Међусобни размак
спободностојећих објеката је мин. половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m.
ЛОКАЦИЈА БР. 10: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА „ПИНЦ“
К.П. 2369/4 К.О. ИНЂИЈА (површина: 0,3600ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Дугогодишњом експлоатацијом глине за потребе
цигларске индустрије настао је деградирани простор –
„Пинцова бара“ у површини од око 25 ха, у залеђу Улица
Каменове и Војводе Путника у Инђији.
Већ првим Генералним урбанистичким планом(ГУП)
тај простор је био у грађевинском реону насеља Инђија
– Североисточна радна зона. И каснијим изменама и
допунама урбанистичких планова та намена је остала.
У циљу рекултивације тог простора и привођења
намени према ГУП-у извршена је израда Плана детаљне
регулације за тај део Североисточне радне зоне(Блок
11) а деградирани простор-позајмиште је откупљено од
циглане и ЗЗ“Срем“ а део површине за блок је откупљен
и од приватних власника. Тим планом је предвиђено
формирање већег броја грађевинких парцела за тзв.
малу привреду, а део Пинцове Баре уз плацеве Улице
Каменове у површини од око 4 ха је остављен као водено
огледало(језеро-бара) као и за прихват атмосферских
вода из тог дела насеља Инђија-ретензија.
Привођење намени блока 11 је у завршној фази.
Завршено је насипање формираних плацева са леве
стране Индустријске улице 1 а наредном периоду се
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предвиђа уређење-привођење намени преосталог дела
Пинцове баре(језера) у површини од око 4ха.
У оквиру овог радног комплекса своје радне погоне
су формирали како домаћи тако и страни пословни
субјекти и то: ИГБ Аутомотив Комп, Метал Цинкара,
Електролимекс, Термометал и др.
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коридора, како би се створити услови за примену и
коришћење широкопојасних сервиса и приступног
мултиплексера дигиталних претплатничких линија,
којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и
мултимодијални сервиси а све у складу са условима
АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 2369/46 К.О. Инђија налази
у границама грађевинског реона насеља Инђија, у блоку
бр. 11 који је намењен радним површинама и у деловима
постојећем
породичном
становању,
постојећем
вишепородичном становању, заштитном зеленилу и
постојећем саобрађајном терминалу (бензинска станица
и теретни паркинг).

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
поседује директан излаз на савремену индустријску
саобраћајницу која је саставни део саобраћајне матрице
целе индустријске зоне.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
напајања електричном енергијом потрошача потребно је
изградити 20kV средњенапонску мрежу и трафостаницe
20/0,4kV напонског преноса а 20kV мрежу за напајање
нових трафостаница обезбедити подземним кабловима
из трафостанице 110/20kV “Инђија 2”, по условима
надлежне Електродистрибуције у Руми.
Од трафостаница 20/0,4kV вршиће се развод
нисконапонским
кабловским
водовима
до
новопланираних потрошача.
Надземну средњенапонску мрежу у обухвату
Плана потребно је каблирати, а трасе су предвиђене
дуж саобраћајница у уличним коридорима. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријских
саобраћајница у комплексу радне зоне ПИНЦ постоји
изведена водоводна и канализациона мрежа а начин и
услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У циљу ефикаснијег решавања
нереализованих захтева за телефонским прикључцима
и обезбеђења нових услуга претплатницима приступну
мрежу градити применом приступних претплатничких
концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни
чвор) или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни
мултиплексер).
Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а са централном
локацијом, или међусобно, планирати оптичким
кабловима.
За потребе одвијања електронског комуникационог
саобраћаја планираних корисника потребно је
изградити
нову
електронску
комуникациону
инфраструктуру, по потреби двостано дуж уличних

Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације североисточне
радне зоне (блокови бр. 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и
97) у Инђији (“Сл. лист општина Срема”, бр. 30/11)
катастарска парцела 2369/46 К.О. Инђија је намењена за
зону рада.
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 пословнопроизводно- 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, ограда, бунари,
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно
решење) и сл.
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 је 70 %.
Дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност. Објекти су спратности:
пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже +
поткровље). У изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплкса.
производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа),
Изградња помоћног објекта - остава дозвољена је
макс. спратности П (приземље).

Број 18, страна број 742

Службени лист општина Инђија

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 оквиру 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;
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 тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите. Међусобни размак
спободностојећих објеката је мин. половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m.
ЛОКАЦИЈА БР. 11: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“
К.П. 1710/6 К.О. КРЧЕДИН (површина: 1,9545ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Просторним планом општине Инђија, између
осталог, формирани су и радни комлекси у атару, који
се инфраструктурно и концептуално ослањају на
Североисточну радну зону насеља Инђија. С тим у вези,
формирањем локације за изградњу регионалне депоније
код Инђије, извршено је комунално опремање читавног
комплекса и формирање грађевинског земљишта у атару.
Предметна парцела се ослања на грађевинску
парцелу пословног субјекта „Енергозелена“.
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обилазнице око Инђије. У циљу повезивања парцеле на
саобраћајницу, обзиром да се иста налази иза парцеле
постојећег привредног субјекта, потребно је изградити
сервисну саобраћајницу која ће обезбедити прикључење
на постојећу саобраћајницу.
Електроенергетска инфраструктура: У оквиру
инфраструктурног опремања комплекса изграђен је и
20KV кабловски вод. Прикључење привредни субјеката
ће се вршити изградњом МБТС и развода а на начин и
према условима прикључења на енергетску мрежу које
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријске
саобраћајнице у комплексу радне зоне постоји изведена
водоводна и канализациона мрежа а начин и услове
прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору индустријске
саобраћајнице у комплексу радне зоне постоји изведен
оптички кабел за потребе постојећих корисника.
За потребе повећања капацитета електронског
комуникационог саобраћаја планираних корисника
потребно је изградити/доградити нову електронску
комуникациону инфраструктуру како би се створити
услови за примену и коришћење широкопојасних
сервиса и приступног мултиплексера дигиталних
претплатничких линија, којим ће се омогућити брзи
приступ интернету, као и мултимодијални сервиси а све
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 1710/6 К.О. Крчедин се
налази у границама изван грађевинског реона насеља
Инђија, комплексу у атару - Регионална депоније, у
делу који који је намењен радним површинама односно
привредно индустријским комплексима.
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације регионалне
санитарне депоније у Инђији, катастарска парцела
1710/6 К.О. Крчедин је намењена за привредно
индустријски комплекс.
Објекте пројектовати у складу са наменом и
предвиђеним технолошким поступком, уз примену
одговарајућих грађевинских материјала. Обликовање
објеката треба да одликује модеран архитектонски израз,
савремени материјали, колорит прикладан амбијенту.
Дозвољена спратност објекта
Дозвољена спратност објеката је П до П+1.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна
инфраструктура:
У
оквиру
инфраструктурног опремања комплекса изграђена је
савремена индустријска саобраћајница која повезује
предметну локацију са североисточним краком

Индекс заузетости парцеле је максимално 50%.
Индекс изграђености је 0.5.
Зелене површине треба да заузимају до 10%
површине парцеле.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
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Обезбедити довољан број паркинг места у оквиру
парцеле, на отвореним паркинг просторима или у оквиру
подземне гараже, која може да заузима максимално
85% површине грађевинске парцеле, под условом да
је у потпуности укопана или полуукопана, раван кров
гараже на максимално +1.2м од коте терена. У оквиру
унутрашње организације појединачних комплекса
водити рачуна да се мање атрактивни садржаји, нпр.
складишни, технолошки и инфраструктурни простори и
објекти организују у делу комплекса који није окренут
ка потенцијалним корисницима. Ове садржаје тако
поставити да не угрожавају услове коришћења суседних
парцела.
Ради заштите од евентуалних кишних вода, коту
пода приземља предвидети да буде најмање
0.20 изнад највише коте уличне мреже са које се
приступа комплексу или коте околног уређеног терена,
а не више од 1.2 м у односу на коту околног уређеног
терена.
Дозвољено је постављање отвора на свакој од страна
објеката.
Бочна и задње одстојање објекта од ивице парцеле су
минимално 1/2 висине објекта.
Дозвољена је изградња више објеката на парцели, у
оквиру задатих максималних грађевинских линија.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Међусобно одстојање је минимално 1/2 висине
вишег објекта, а за објекте ниже од 8м не може бити
мање од 4м, а у складу са потребама организовања
противпожарног пута.
Кров може бити раван или у нагибу, покривен
одговарајућим материјалом. Даје се слобода у
формирању геометрије крова, тј. равни могу бити
једноводне, двоводне, вишеводне или сферне. Нагиб
косих кровних равни прилагодити врсти кровног
покривача уз ограничење да максимални дозвољени
нагиб износи 30%. Раван кров може имати зидани
део максималног габарита који одговара габариту
вертикалних комуникација унутар објекта (степенишног
простора и лифтовског окна), као и перголе и остале
могућности уређења кровне баште, без могућности
затварања и претварања у користан простор.
Изградња или било каква промена у простору на
једној парцели, не сме да угрози фукционисање и
статичку стабилност на суседним парцелама.
ЛОКАЦИЈА БР. 12: ЈУГОИСТОЧНА РАДНА ЗОНА
ИНЂИЈА
К.П. 7584/8 К.О. Инђија (површина: 0,7024ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Предметна парцела 7584/8 К.О. Инђија налази
се у Блоку 92 у Југоисточној радној зони у Инђији.
Генералним планом Инђије (‘’Службени лист општина
Срема’’, бр. 14/06) дата је концепција уређења и
организације простора и грађења насеља, тј. правила
уређења и просторне структуре насеља према
планираним наменама и функцијама. Просторним
планом општине Инђија (‘’Службени лист општина
Срема’’, бр. 25/08) планирано је 17 локација за изградњу
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радних зона у атару (у грађевинском подручју изван
насељеног места, тј. грађевинско земљиште ван границе
градског грађевинског земљишта) 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 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 градског центра.
Генералним планом дате су могућности за
усмеравање мањих производних капацитета у јужну
(југоисточну) радну зону у којој је, поред даљег развоја
постојећих капацитета, обезбеђен и простор за развој
нових индустријских (мањег обима), складишних,
саобраћајних и других капацитета.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела ће
планираном сервисном саобраћајницом бити повезана
на главну насељску саобраћајницу на траси државног
пута првог реда А100(М22.1).
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
напајања електричном енергијом потрошача потребно
је изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 кV
напонског преноса, снагe до 2x630 кVА за напајање
јавнe расветe и купаца мањих снага. Напајање купаца
веће снагe вршиће се из сопствeних трафостаница које
ћe се градити на парцелама корисника.
Начин и услове прикључења на енергетску мрежу
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријских
саобраћајница у југоисточне радне зоне постоји
изведена водоводна и канализациона мрежа а начин и
услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: На локацији постоји изграђена
телекомуникациона мрежа за опслуживање постојећих
корисника, без резерве.
За потребе одвијања електронског комуникационог
саобраћаја планираних корисника потребно је изградити
нову електронску комуникациону инфраструктуру,
по потреби двостано дуж уличних коридора, како
би се створити услови за примену и коришћење
широкопојасних сервиса и приступног
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мултиплексера дигиталних претплатничких линија,
којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и
мултимодијални сервиси а све у складу са условима
АД“Телеком Србија“.

услови противпожарне заштите. Међусобни размак
спободностојећих објеката је мин. половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m.

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

ЛОКАЦИЈА БР. 13: РАДНА ЗОНА ЉУКОВО - К.О.
ЉУКОВО

Предметна парцела број 7584/8 К.О. Инђија налази
у границама грађевинског реона насеља Инђија, у блоку
бр. 92 који је намењен је радној зони, породичном
становању и расаднику.
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације југоисточне радне
зоне (блокови број 91 и 92) и радне зоне у атару бр. 17
у Инђији катастарска парцела 7584/8 К.О. Инђија је
намењена за зону рада.
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 пословнопроизводно- 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, ограда, бунари,
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно
решење) и сл.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености на
грађевинској парцели у радној зони је 1,6. Максималан
дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле је 50 %.
Дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност. Објекти су спратности:
пословни: макс. П+2 (приземље+две етаже).
производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа). складишни: П (приземље), евентуално П+Пк
(приземље+поткровље),
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 оквиру 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;
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 тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени

К.П. 246/57 К.О. Љуково (површина: 5,5607ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Предметна парцела 246/57 К.О. Љуково се налази
у грађевинском реону насеља Љуково и према
Урбанистичко уређајној основи за насеље Љуково
намењена је за рад, односно налази се у зони мале
привреде и радних површина.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
ће планираном сервисном саобраћајницом бити
повезана на главну насељску саобраћајницу на траси
државног пута другог реда А126(Р109).
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
напајања електричном енергијом потрошача потребно
је изградити нову подземну НН мрежу.
Начин и услове прикључења на енергетску мрежу
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: Потребна изградња
предметне инфраструктуре а на основу услова
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У области комутационих
система, неопходно је увођење дигиталне технологије,
како за нове објекте, тако и замена постојећих аналогних
комутационих система, тј. аналогних телефонских
централа, довољног капацитета, којим ће се омогућити
неопходно укидање двојничких и инсталација
дигиталних (ISDN и HDSL) телефонских прикључака a
све у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела 246/57 К.О. Љуково се налази
у грађевинском реону насеља Љуково и према
Урбанистичко уређајној основи за насеље Љуково
намењена је за рад, односно налази се у зони мале
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привреде и радних површина.
Намена земљишта
Рад, односно зона мале привреде и радних површина.
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 пословнопроизводно- 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, ограда, бунари,
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно
решење) и сл.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
за зону мале привреде: индекс заузетости макс. 60%,
а индекс изграђености макс. 1,8; за радни комплекс:
индекс заузетости макс. 70%, а индекс изграђености
макс. 2,1 Дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност. Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+1+Пк
(приземље+спрат+поткровље), макс. 12м.
производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње.
складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+етажа), евентуално и више ако то захтева
технолошки процес производње,
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора
се обезбедити колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5
m. За задовољавање потреба противпожарне заштите
обезбедити колски прилаз ширине мин. 3,5 m са мин.
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки
прилаз је мин. ширине 1,0 m.
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 тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите. Међусобни размак
спободностојећих објеката је мин. половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Грађевинско земљиште, које је предмет овог
Програма, обухваћено је границама грађевинских
реона утврђених Генералним планом насеља Инђија,
плановима генералне регулације насеља Марадик,
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Јарковци и Стари Сланкамен, регулационим плановима
насеља Бешка, Нови Карловци, Чортановци и Нови
Сланкамен, уређајном основом насеља Љуково и
Просторним планом општине Инђија за остала насељена
места општине Инђија.
Грађевинско земљиште ће се отуђивати и давати
у закуп у складу са важећим законским прописима,
планском документацијом и овим Програмом. Изузетно
се може отуђити и дати у закуп и земљиште које није
обухваћено овим Програмом, под условом да се не
ремети извршење овог Програма, у том случају би
крајњи корисник сносио и додатне трошкове.
За реализацију активности обухваћених овим
Програмом, Скупштина општине Инђија даје сагласност
Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија,
која се односи на спровођење истих у оквиру Програма,
на непокретностима или деловима непокретности на
којима је Општине Инђија носилац права својине.
Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија,
у име Општине Инђија, има право да предузима све
прописане процедуре, покреће одговарајуће поступке и
радње у циљу реализације програма.
Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
стараће се о реализацији овог Програма, а Надзорни
одбор Дирекције ће пратити реализацију.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:46-53/2015-I
        П р е д с е д н и к,
Дана,30.децембра 2015. године
Инђија
    Александар Ковачевић с.р.
1049
На основу члана 6., а у вези акта Владе Републике
Србије из члана 4.став 1. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС”, број 68/15) 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 30. децембра 2015.године донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ  МАКСИМАЛНОГ БРОЈА
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА
СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Максималан број запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе општине Инђија
за календарску 2015. годину, на основу акта Владе
Републике Србије је 581.
2. У оквиру максималног броја запослених на
неодређено време из тачке 1. ове Одлуке, за сваки
организациони облик у систему локалне самоуправе
општине Инђија, одређује се максимални број
запослених и то у:
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Назив организационог облика Максималан број
запослених на неодређено време
(1). Скупштина општине
(2). Општинско веће
(3). Председник општине
(4). Општинска управа
116
(5). Правобранилаштво општине
Инђија
(6). Народна библиотека „Др
17
Ђорђе Натошевић“
(7).Предшколске Установе "Бошко
120
Буха" Инђија
(8). Установа Културни центар
7
Инђија
(9). Установа Спортски центар
14
(10).Центар за социјални рад
3
"ДУНАВ"
(11).Дирекција за изградњу
26
општине Инђија ЈП, Инђија
(12).Јавно комунално предузеће
73
„Водовод и канализација“ Инђија
ЈП
(13).Јавно комунално предузеће
135
„Комуналац“ Инђија ЈП
(14).Јавно
предузеће
за
36
дистрибуцију гаса „Ингас“ JП
Инђија
(15). Јавно предузеће за сакупљање
5
и одлагање отпада и одржавање
депонија „Ингрин“ Инђија
(16).Туристичка
организација
4
општине Инђија
(17).Пословно образовни центар
5
Инђија
(18).Агенција за ИТ, ГИС и
6
Комуникације Општине Инђија
(19). Агенција за економски развој
4
општине Инђија
(20).Агенција за рурални развој
3
општине Инђија
(21).Месна заједница Инђија
1
(22).Месна заједница Љуково
(23).Месна заједница Јарковци
(24).Месна заједница Марадик
1
(25). Месна заједница Чортановци
1
(26). Месна заједница Бешка
1
(27). Месна заједница Крчедин
1
(28).
Месна
заједница
Сланкаменачки Виногради,
(29). Месна заједница Стари
1
Сланкамен
(30). Месна заједница Нови
Сланкамен

Среда 30. децембар 2015.

(31). Месна
Карловци
Укупно

заједница

Нови

1
581

3. У оквиру максималног броја запослених
одређеног у тачки 2. ове одлуке, сваки организациони
облик може имати највише онолики број запослених на
неодређено време за који има обезбеђену масу средстава
за зараде.
4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:016-19/2015-I                                                                Председник
Дана,30.децембра2015.године                                                                                           
Инђија                                           Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 47. став 1. и 2. Правилника о
садржини, поступку и начину доношења програма
уређивања грађевинског земљишта (“Сл. гласник РС”,
бр. 27/2015) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута општине
Инђија- пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 30.децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СРЕДЊОРОЧНОГ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
за период  2016-2020. године
Члан 1.
Приступа се изради средњорочног програма
уређивања грађевинског земљишта на територији
општине Инђија за период 2016.-2020. године, са циљем
да се омогући просторно и временско усклађивање свих
активности на просторном развоју и изградњи општине
Инђија, како међусобно тако и са могућностима и
циљевима укупног развоја, утврђеним кроз просторне и
урбанистичке планове и развојне програме.
Члан 2.
Нацрт
Средњорочног
програма
уређивања
грађевинског земљишта на територији општине Инђија
за период 2016.-2020. године израдиће Дирекција за
изградњу општине Инђија ЈП, Инђија.
Члан 3.
Нацрт Програма објавиће се на интернет страници
јединице локалне самоуправе, са позивом свим
заинтересованим лицима да доставе коментаре у року
од десет дана.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:35-436/2015-I
Председник,
Дана:30.децембра 2015.године
Инђија
        Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 8. став 3. и став 4. Закона о
озакоњењу објекта („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 96/2015) 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 30.децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРАТНОСТИ  ОБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ
ОЗАКОЊЕЊА  ОБЈЕКАТА
			
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се максимална спратност
објеката који су предмет озакоњења према Закону о
озакоњењу објеката („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 96/2015).
Члан 2.
У смислу ове Одлуке, територија општине Инђија
обухваћена Просторним планом општине Инђија
(‘’Службени лист општине Инђија’’, број 7/2012),
представља једну урбанистичку зону.
Члан 3.
Предмет озакоњења може бити објекат који има
спратност прописану важећим планским документом, а
изузетно, предмет озакоњења може бити и објекат који
од дозвољене спратности прописане важећим планским
документом, има највише две етаже више.
Ако важећим планским документом није одређена
максимална спратност објекта, предмет озакоњења
може бити објекат са максимално четири спрата или три
спрата и поткровљем.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
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На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени
динарски износи, 125/14 - усклађени динарски износи и
95/15 - усклађени динарски износи) и члана 37. став 1.
тачка 3. и 26. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 30. децембра 2015. 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 и 16/13),у Тарифи локалних административних
такса, која је саставни део ове Одлуке, тарифни број 19.
20. 21. и 23. мења се и гласи:
„ТАРИФА
  ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 19.
За издавање информације о локацији ......................2.050,00
			

Тарифни број 20.
За издавање локацијских услова 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		
до 1.500,000,00 динара		
до 5.000,000,00 динара		
до 10.000,000,00 динара		
до 50.000,000,00 динара 		
преко 50.000.000,00 динара
а не мање од 3.390,00 динара

2%
1,5%
1,3%
0,7%
0,3%
0,15%

2. За остале објекте према бруто развијеној,
изграђеној површини свих етажа:
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА
- пословни простор		
70,00 дин/m2
- стамбени простор		
50,00 дин/m2
Број:35-437/2015-I
             Председник
- пратећи, економски
Дана: 30.децембра 2015.године
и други објекти		
30,00 дин/m2
И н ђ и ј а                            Александар Ковачевић,с.р.                                                                                                           
а не мање од 2.820,00 динара
3. За викенд објекте:
- до 30 m2			
- преко 30 m2		

4. 100,00 дин.
5. 480,00 дин.
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Тарифни број 21.
За издавање потврде за пројекат парцелације и
препарцелације плаћа се такса, и то:
до 4 катастарске парцеле ...............820,00 динара
за више од 4 катастарске парцеле
.....................2.050,00 динара.
За издавање потврде да је урбанистички пројекат
израђен у складу са планским документом плаћа се
такса 4.100,00 динара.
Тарифни број 23.
За Решење којим се одобрава изградња односно
извођење радова из члана 145. Закона о планирању и
изградњи плаћа се такса у износу од 820,00 динара.“
Члан 2 .
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општинe Инђија“, а
примењиваће се од 01. јануара 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:434-3/2015-I                                        Председник,
Дана:30.децембра 2015.године                                                                                               
Инђија
   Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14
– др.закон), члана 44, 45, 46. и 47. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, број 24/11) 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 30.децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о правима у социјалној заштити општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, 1/12, 5/13,
14/13, 16/13, 14/14 и 6/15) у члану 49, став 1. алинеја
прва речи: „двоје запослених“ замењују се речима:
„троје запослених“.
Члан 2.
Овлашћује се Општинска управа општине Инђија,
Одељење за правне и скупштинске послове да, након
ступања на снагу ове Одлуке, утврди пречишћен текст
Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија и
достави исти Службеном листу општине Инђија на објаву.
Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општинe Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:55-45/2015-I
                              Председник,
Дана:30.децембра 2015. године                                                                                          
Инђија                                 Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 – др. закон) 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 30.децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ
СТУДЕНАТА
Члан 1.  
У Одлуци о стипендирању студената („Службени
лист општина Срема“, број 24/07, 40/08, 33/09 и 42/09 и
„Службени лист општине Инђија“, број 2/14), у члану 2.
став 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. да су уписали једну од година академских студија
првог степена, мастер академске студије, као и студије
код којих је академски студијски програм организован
интегрисано у оквиру основних и мастер академских
студија, и то од друге до шесте године студија,“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 67-97/2015-I
  
   Председник,
Дана:30.децембра 2015. године                                             
Инђија
         Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 93.став1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије, број 129/2007), члана
37. став 1. тачка 23. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија, бр.9/2013) и члана
4. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број
11/04 и 2/05), и сагласности Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр.0151/2015-02-18 од 15.12.2015. године,
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О  ОДРЕЂИВАЊУ И УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
УЛИЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИНЂИЈА
I
Новоформираној улици у радној зони у насељеном
месту Инђија – локација 15, која обухвата парцеле
број:5900/3, 5948/3 и деo парцеле број 5942/4 к.о.
Инђија, утврђује се назив: „Индустријска 3“.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:015-6/2015-I
  П р е д с е д н и к,
Дана,30.децембра 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 93.став1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије, број
129/2007), члана 37. став 1. тачка 23. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија, бр.9/2013) и члана 4. Одлуке о утврђивању
назива улица и тргова на територији општине Инђија
(„Служени лист општина Срема“, број 11/04 и
2/05), и сагласности Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр.0151/2015-02-18 од 15.12.2015. године,
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О  ОДРЕЂИВАЊУ И УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
УЛИЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИНЂИЈА

Среда 30. децембар 2015

општине Инђија за 2016. годину.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине да са Привредним
друштвом за извођачке и продуцентске делатности,
маркетинг и услуге ИТАКА АРТ ЦЕНТАР ДОО
ИНЂИЈА закључи уговор о суфинансирању текућих
расхода и издатака за 2016. годину.
Члан 4.
Привредно друштво за извођачке и продуцентске
делатности, маркетинг и услуге ИТАКА АРТ ЦЕНТАР
ДОО ИНЂИЈА, дужно је да у року од 15 дана по
завршетку програма за који су додељена буџетска
средства, а најкасније до краја текуће године, поднесе
извештај о реализацији културног програма и достави
доказе о наменском коришћењу финансијских средстава
Скупштини општине Инђија.

I
Новоформираној улици у североисточној радној
зони – блок број 11 у насељеном месту Инђија, која
обухвата парцеле број: 7106/8, 7106/10, 7106/12 и 7107/5
к.о. Инђија, утврђује се назив „Стефана Немање.“

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

Број:40-1764/2015-I    
       П р е д с е д н и к,
Дана:30.децембра 2015. године                                             
Инђија
                     Александар Ковачевић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1058
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је

Број:015-7/2015-I
      П р е д с е д н и к,
Дана,30.децембра 2015. године
Инђија
   Александар Ковачевић,с.р.
1057
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07),
члана 77. став 1. Закона о култури („Сл.гласник РС“,
број 72/09) и члана 37. став 1 тачка 6. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
30.децембра 2015. године, донела је
О  Д  Л  У  К  У
О СУФИНАНСИРАЊУ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА  ИТАКА АРТ ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА
КАО ДРУГОГ СУБЈЕКТА У КУЛТУРИ
Члан 1.
Привредном друштву за извођачке и
продуцентске делатности, маркетинг и услуге ИТАКА
АРТ ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА Војводе Степе 40/А,
суфинансираће се текући расходи и издаци у 2016.
години, као другом субјекту у култури који својим
програмима трајније задовољава културне потребе
грађана на територији општине Инђија.
Члан 2.
Средства за суфинансирање текућих расхода и
издатака одобравају се, у зависности од стопе извршења
буџета, у износу до 3.000.000,00 динара (словима:
тримилионадинара), и иста су обезбеђена у буџету

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА  ЗА 2016. ГОДИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“  
јп ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм пословања за 2016.
годину Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“
јп Инђија броj: 2105/2, у тексту који је донео Надзорни
одбор овог Предузећа на седници одржаној 18.
децембра 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:23-61/2015-I-1  
       П р е д с е д н и к,
Дана,30.децембра 2015. године
Инђија
                  Александар Ковачевић,с.р.

Број 18, страна број 750

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

1059
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је

1061
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст(„Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА - 4 ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2015. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА

I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ребаланса
– 4 Програм пословања и финансијског плана за
2015. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Инђија ЈП Инђија, број:3937, који је
донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 17. децембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1723/2015-I-1  
      П р е д с е д н и к,
Дана, 30. децембра 2015. године
Инђија
          Александар Ковачевић,с.р.
1060
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА  ЗА 2016. ГОДИНУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА

I
Даје се сагласност на Програм пословања за 2016.
годину Дирекције за изградњу општине Инђија ј.п.
Инђија, који је донео Надзорни одбор овог Предузећа
на седници одржаној 21. децембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-62/2015-I-1  
П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
                   Aлександар Ковачевић,с.р.
1062
На основу члана 49. став 1. и 2. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12), члана 15.
став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија („Службени
лист општине Инђија“ бр.7/13) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.децембра 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“  ИНЂИЈА

I
Даје се сагласност на Програм пословања за 2016.
годину Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Инђија ЈП Инђија, број:3741, који је
донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 01. децембра 2015.године.

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити,
коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Инђија на седници одржаној
24.јуна 2015.године,број:2508, којом се врши расподела
добити по завршном рачуну за 2014.годину.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-57/2015-I-1  
        П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
                Александар Ковачевић,с.р.

Број: 40-1528/2015-I-1      
   Председник
Дана:30. децембра  2015. године
Инђија
         Александар Ковачевић,с.р.

Број 18, страна број 751

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015

1063
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.децембра 2015. године, донела је

1065
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст(„Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА
ЗА 2016.ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања за
2016. годину Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Инђија броj: 5318, који је донео Надзорни одбор овог
Предузећа на седници одржаној 30. новембра 2015.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-60/2015-I-1  
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
             Александар Ковачевић,с.р.
1064
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. 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 2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија „Ингрин“ Инђија за 2016. годину, броj:
332/2015, у тексту који је донео Надзорни одбор овог
Предузећа на седници одржаној 30. новембра 2015.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-56/2015-I-1  
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
            Александар Ковачевић,с.р.

I
Даје се сагласност на Финансијски план Предшколске
установе „Бошко Буха“ Инђија за 2016.годину број: 06370-3/2015-01, који је донео Управни одбор Предшколске
Установе „Бошко Буха“ Инђија на седници одржаној 10.
децембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:60-8/2015-I-1 		
П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
1066
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст(„Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ДУНАВ“ ИНЂИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План и програм рада Центра
за социјални рад „Дунав“ Инђија за 2016.годину, броj:
55100-147/2015, коју је донео Управни одбор Центра за
социјални рад „Дунав“ Инђија на седници одржаној 30.
новембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:551-5/2015-I-1  
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
          Александар Ковачевић,с.р.

Број 18, страна број 752

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

1067
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст(„Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је

1069
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2016.
ГОДИНУ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА  ЗА 2016.ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски
план Установе „Културни центар“ Инђија за 2016.годину
број: 673, који је донео Управни одбор ове Установе на
седници одржаној 1. децембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:022-15/2015-I-1  
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
             Александар Ковачевић,с.р.
1068
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст(„Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски
план Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија за 2016. годину, које је донео Управни одбор
Народне библиотеке на седници одржаној 17. децембра
2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1715/2015-I-1  
     П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
                  Александар Ковачевић,с.р.

I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада за
2016.годину Установе „Спортски центар“ Инђија,
броj: 249/2015, који је донео Управни одбор Установе
„Спортски центар“ Инђија на седници одржаној 01.
децембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1709/2015-I-1  
П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
И н ђ и ј а        
Aлександар Ковачевић,с.р.
1070
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. 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 2016. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Пројекцију финансијског плана,
односно расхода за средства пројектована у буџету
општине Инђија опредељена за делатност Дома здравља
„Др Милорад Мика Павловић“ Инђија у 2016. години
броj:01-2803/2, који је донео Управни одбор Дома здравља
на седници одржаној 22.децембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1765/2015-I
П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
          Александар Ковачевић,с.р.

Број 18, страна број 753

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015

1071
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је

1073
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.децембра 2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

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 2016. ГОДИНУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА „АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2016.
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 2016. годину броj:0-5/2015, који је донео директор
„Агенције за ИТ,ГИС и комуникације општине Инђија“
дана 23.новембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-50/2015-I-1  
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године  
Инђија
             Александар Ковачевић,с.р.
1072
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.децембра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ
ПЛАН  „АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2016.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Пословни план „Агенције за
економски развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2016.
годину броj: 99/2015, који је донео директор „Агенције
за економски развој општине Инђија“ дана 27. новембра
2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-4/2015-I-1  
     П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
             Александар Ковачевић,с.р.

I
Даје се сагласност на Програм пословања „Агенције
за рурални развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за
2016. годину броj: 156/2015, који је донео директор
„Агенције за рурални развој општине Инђија“ дана 24.
новембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-52/2015-I-1  
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
          Александар Ковачевић,с.р.
1074
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст(„Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке
организације општине Инђија за 2016.годину, број:
174/2015, који је донео Управни одбор Туристичке
организације општине Инђија на седници одржаној 30.
новембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:332-121/2015-I  
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
          Александар Ковачевић,с.р.

Број 18, страна број 754

Службени лист општина Инђија

1075
На основу члана 37. Статута општине Инђијапречишћен текст „Службени лист општине Инђија
бр.9/2013 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 30. децембра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ
ПЛАН
ЗА 2016. ГОДИНУ „ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ
ЦЕНТРА ИНЂИЈА“ Д.О.О. ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Пословни план за 2016. годину
„Пословно образовног центра Инђија“ д.о.о. Инђија,
који је донео директор „Пословно образовног центра
Инђија“ дана 20. новембра 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:022-14/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
             Александар Ковачевић,с.р.
1076
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, 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  НОВИ КАРЛОВЦИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Нови Карловци за 2016. годину, број: 98/2015,
који је донео Савет Месне заједнице Нови Карловци на
седници одржаној 25. новембра 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1720/2015-I-1
     П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.

Среда 30. децембар 2015.

1077
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, 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Љуково за 2016. годину,број: 183/2015, који
је донео Савет Месне заједнице Љуково на седници
одржаној 26. новембра 2015. године.		
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1624/2015-I-1
П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
1078
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, 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОРТАНОВЦИ ЗА
2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Чортановци за 2016. годину,број: 168, који је
донео Савет Месне заједнице Чортановци на седници
одржаној 25. новембра 2015. године, у тексту како је
дато у материјалу.		
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1635/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.

Број 18, страна број 755

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015

1079
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, 30. децембра 2015. године, донела је

1081
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, 30. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ
СЛАНКАМЕН ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРЧЕДИН ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице
Стари Сланкамен за 2016. годину, број: 01-114/2015 који је
донео Савет Месне заједнице Стари Сланкамен на седници
одржаној 27. новембра 2015. године.		

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Крчедин за 2016. годину, број: 341/2015, који
је донео Савет Месне заједнице Крчедин на седници
одржаној 1. децембра 2015. године.		

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-1639/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
              Александар Ковачевић,с.р.

Број:1636/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30.децембра 2015. године,
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.

1080
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, 30. децембра 2015. године, донела је

1082
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
30. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  СЛАНКАМЕНАЧКИ
ВИНОГРАДИ ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Сланкаменачки Виногради за 2015. годину,
број: 144/2015, који је донео Савет Месне заједнице
Сланкаменачки Виноградина седници одржаној 27.
новембра 2015. године.

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Бешка за 2016. годину, број: 370/2015, који
је донео Савет Месне заједнице Бешка на седници
одржаној 26. новембра 2015. године.		

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1637/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
		
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1638/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.

Број 18, страна број 756

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.
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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, 30. децембра 2015. године, донела је

1085
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, 30. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ СЛАНКАМЕН
ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ ЗА 2016.
ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице
Нови Сланкамен за 2016. годину, број: 01-79/2015, који је
донео Савет Месне заједнице Нови Сланкамен на седници
одржаној 19. новембра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број 40-1640/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30.децембра 2015. године,
Инђија
Aлександар Ковачевић,с.р.
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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, 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Инђија за 2016. годину,број: 323/2015, који
је донео Савет Месне заједнице Инђија на седници
одржаној 27. новембра 2015. године.		
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1641/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
   Александар Ковачевић,с.р.

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Јарковци за 2016. годину, број: 171/2015, који
је донео Савет Месне заједнице Јарковци на седници
одржаној 30. новембра 2015. године.		
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1642/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
   Александар Ковачевић,с.р.
1086
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, 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК ЗА 2016.
ГОДИНУ
I
		
Даје се сагласност на Финансијски
план Месне заједнице Марадик за 2016. годину, број:
125/2015, који је донео Савет Месне заједнице Марадик
на седници одржаној 1. децембра 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1710/2015-I-1
      П р е д с е д н и к,
Дана,30. децембра 2015. године,
Инђија
  Александар Ковачевић,с.р.

Број 18, страна број 757

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија- пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана:30.децембра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ
ОВЛАШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРОКА У
ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
ИНЂИЈА У 2016. ГОДИНИ
СА ЕЛЕМЕНТИМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
I
Даје се сагласност на План активности на реализацији
јавних овлашћења Црвеног крста Инђија и дистрибуцији
оброка у оквиру Народне кухиње Црвеног крста за 2016.
годину са елементима финансијског плана, број: 389,
који је донeо Управни одбор Црвеног крста Инђија на
седници одржаној 25.децембра 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1747/2015-I-1  
       П р е д с е д н и к
Дана,30. децембра 2015. године
Инђија
                 Александар Ковачевић,с.р.
1088
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 и 71/94) и члана 37.
став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЈЕДНОГ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Јелени Ђорђевић из Инђије, престаје мандат у
Управном одбору Народне библиотеке „Др Ђорђе
Натошевиоћ“ Инђија, по основу поднете оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-231/2015-I
      П р е д с е д н и к,
Дана:30.децембра 2015. године
И н ђ и ј а                            Александар Ковачевић,с.р.
1089
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 и 71/94) и члана 37.
став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013),

Среда 30. децембар 2015

Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Бранислава Танасић из Инђије, именује се из
реда запослених, за члана Упревног одбора Народне
библиотеке „Др Ђорђе Натошевиоћ“ Инђија.
II
Мандат именоване траје до истека мандата Управног
одбора Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-232/2015-I                               П р е д с е д н и к,
Дана:30.децембра 2015. године
И н ђ и ј а                            Александар Ковачевић,с.р.
1090
На основу члана 55. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење
и 68/15) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина
Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
I
Диана Ковачевић из Инђије, разрешава се дужности
члана Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе
Натошевић“ Инђија, која је у састав истог именована из
реда локалне самоуправе Решењем Скупштине општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
		
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-229/2015-I                               П р е д с е д н и к,
Дана,30.децембра 2015. године
Инђија
   Александар Ковачевић с.р.

Број 18, страна број 758

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

1091
На основу члана 55. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење
и 68/15) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина
Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30. децембра 2015. године, донела је

Инђије, именује се за вршипоца дужности директора ЈП
„Ингас“ Инђија, почев од 30.12.2015.године.
Мандат именоване у ставу 1.ове тачке, траје најдуже
6 месеци.

РЕШЕЊЕ

IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику РС“ и
„Службеном листу општине Инђија“.

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Милојко Катић из Инђије, именује се за члана
Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија, из реда локалне самоуправе.
II
Мандат именованог члана траје до истека мандата
Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-230/2015-I
      П р е д с е д н и к,
Дана,30.децембра 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
1092
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС,“ број119/12,116/13 и 44/14), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 37.став
1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број:9/13)
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 30.децембра 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНГАС“
ИНЂИЈА
I
Констатује се да је Добривије Суџум, директор ЈП
„Ингас“ Инђија, Одлуком Надзорног одбора ЈП „Ингас“
Инђија број:2143 од 28.12.2015.године, удаљен са рада
почев од 26.12.2015.године, због притвора који му је
одређен.
II
Дубравка Филиповић – дипломирани економиста из

III
Надзорни одбор ЈП „Игас“ Инђија закључиће са
именованом у тачки II овог Решења, уговор о раду за
период трајања мандата вршиоца дужности директора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-233/2015-I
      П р е д с е д н и к
Дана,30.децембра 2015. године,
Инђија
Aлександар Ковачевић,с.р.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
1093
На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу
објеката ( ‘’Службени гласник РС’’ број 96/2015), на
основу предлога грађевинске инспекције,
Начелник Општинске управе општине Инђија,
доноси:
ПРОГРАМ
ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ
ОБЈЕКАТА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
Члан 1.
Овим програмом утврђују се зоне, односно целине
пописа незаконито изграђених објеката за које није
поднет захтев за легализацију у складу са раније
важећим Законом којим је била уређена легализација
објеката на територији општине Инђија, а који је
видљив на сателитском снимку територије Републике
Србије из 2015. године.
Члан 2.
Попис незаконито изграђених објеката, врши ће се
по зонама и динамиком утврђеном у овом програму.
У циљу ефикаснијег спровођења пописа незаконито
изграђених објеката, образоваће се комисија за попис
незаконито изграђених објеката, као помоћно радно
тело.
Комисију из става 2. овог члана, образује Председник
општине, посебним решењем.
Члан 3.
На територији општине Инђија утврђују се зоне
пописа незаконито изграђених објеката, са планираним
временом потребним за попис објеката по зонама, која
подразумева и то :

Број 18, страна број 759

Редни
број
зоне
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015

ЗОНЕ ПОПИСА

ДИНАМИКА ПОПИСА

Месец /Година

Зона грађевинског реона насеља Марадик
Зона грађевинског реона насеља Нови
Сланкамен
Зона грађевинског реона насеља Крчедин
Зона грађевинског реона насеља Бешка
Зона грађевинског реона насеља Љуково
и Јарковци са викенд зоном
Зона грађевинског реона насеља Нови
Карловци
Зона насељеног реона насеља Чортановци
Зона грађевинског реона насеља Стари
Сланкамен и Сланкаменачки Виногради
Зона грађевинског реона насеља Инђија
Викенд зоне насеља Марадик и насеља
Чортановци
Викенд зона насеља Бешка и насеља
Крчедин
Викенд зона насеља Стари Сланкамен и
насеља Нови Сланкамен

25 радних дана
25 радних дана

Јануар, фебруар 2016. године
фебруар /март 2016. године

25 радних дана
35 радних дана
25 радних дана

Март/април 2016. године
Април/мај 2016. године
Јун 2016. године

25 радних дана

Јул 2016 године

20 радних дана
25 радних дана

Август 2016. године
Септембар 2016. године

90 радних дана
25 радних дана

Октобар 2016. године
Октобар 2016. године

25 радних дана

Новембар 2016. године

27 радних дана

Новембар 2016. године

Члан 4.
Грађевинска инспекција ће доносити појединачна решења о рушењу објекта за све незаконито изграђене објекте,
који су на попису, у року од 7 дана од дана пописа објеката сваке појединачне зоне, односно целине.
Грађевинска инспекција ће решења о рушењу објеката из става 1. овог члана доставити Одељењу за урабанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија као надлежном за
озакоњење објеката у року од 3 дана од дана доношења.
Члан 5.
Овај програм објавити у Службеном листу општине Инђија и на интернет страници Општине Инђија.
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 35-433/2015-IV
Дана: 25.12.2015. године

Начелник,
дипл. правник Милорад Божић,с.р.

Број 18, страна број 760

Службени лист општина Инђија

Среда 30. децембар 2015.

САДРЖАЈ
Бр. акта      Назив акта

          

                 Страна

(1045) Одлука о буџету општине Инђија за 2016. годину,

625

(1046) Програм развоја спорта
у општини Инђија за 2016-2019,			

662

(1047) Програм уређивања грађевинског земљишта
за 2016.годину,					

719

(1048) Програм отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта за 2016. годину,			

728

(1049) Одлукa о одређивању максималног броја
запослених на неодређено време
за сваки организациони облик у систему
локалне самоуправе општине Инђија за 2015. годину,

745

(1050) Одлукa о приступању изради
Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта

746

(1051) Одлукa о спратности објеката
у поступку озакоњења објеката				

747

(1052) Одлукa о измени Одлуке о локалним
административним таксама,				

747

(1053) Одлукa о измени Одлуке о правима
у социјалној заштити општине Инђија,			

748

(1054) Одлука о изменама Одлуке о
стипендирању студената,				

748

(1055) Одлукa о одређивању и утврђивању
назива улици у насељеном месту Инђија (‘’Индустријска 3’’),

748

(1056) Одлукa о одређивању и утврђивању
назива улици у насељеном месту Инђија (‘’Стефана Немање’’),

Бр. акта      Назив акта

          

                 Страна

(1066) Решењe о давању сагласности на
Програма рада Центра за социјални рад
„’Дунав’’ Инђија за 2016. годину 		

751

(1067) Решењe о давању сагласности на
План рада и финансијски план Установе
„Културни центар“ Инђија за 2016. годину 		

752

(1068) Решењe о давању сагласности на
Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија у 2016. години 		

752

(1069) Решењe о давању сагласности на
Годишњи програм рада за 2016. годину
Установе „Спортски центар“ Инђија 		

752

(1070) Решењe о давању сагласности на
Пројекцију финансијског плана, односно
расхода за средства пројектована у буџету
општине Инђија опредељена за делатност
Дома здравља у 2016.години 		

		

752

(1071) Решењe 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 2016.годину 		

		

753

(1072) Решењe о давању сагласности на
Пословни плана „Агенције за економски
развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2016. годину

753

749

(1073) Решењe о давању сагласности на
Програм пословања „Агенције за рурални развој
општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2016. годину

753

(1057) Одлука о суфинансирању текућих
расхода и издатака ИТАКА АРТ ЦЕНТРА
ДОО ИНЂИЈА као другог субјекта у култури,		

749

(1074) Решењe о давању сагласности на
Програм рада Туристичке организације
општине Инђија за 2016. годину

753

(1058) Решење о давању сагласности на
Програм пословања ЈП „Ингас“ Инђија за 2016. годину

749

(1059) Решењe о давању сагласности
на Одлуку о усвајању ребаланса
- 4 Програма пословања и финансијског плана
за 2015.годину ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија,

(1075) Решењe о давању сагласности на
Пословни план за 2016. годину
Пословно образовног центра д.о.о. Инђија

754

750

(1076) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Нови Карловци за 2016. годину

754

(1077) Решењe о давању сагласности на Финансисјки
плана Месне заједнице Љуково за 2016. годину,

754

(1078) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Чортановци за 2016. годину,

754

(1060) Решењe о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија ЈП, Инђија за 2016. годину 		

750

(1061) Решењe о давању сагласности на
Програм пословања Дирекције за изградњу
општине Инђија ЈП Инђија за 2016. годину 		

750

(1062) Решење о давању сагласности на
Одлуку о расподели добити ЈКП „Комуналац“ Инђија,

(1079) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Стари Сланкамен за 2016.годину,

755

750

1080) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Сланкаменачки Виногради
за 2016. Годину,					

755

(1081) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Крчедин за 2016. годину,		

755

(1082) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Бешка за 2016. годину		

755

(1083) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Нови Сланкамен за 2016. годину

756

(1084) Решењe о давању сагласности на Разматрање
Финансисјког плана Месне заједнице Инђија за 2016. годину

756

(1063) Решењe о давању сагласности на
Годишњи програм пословања ЈКП „Комуналац“
Инђија за 2016. годину 		
		
(1064) Решењe о давању сагласности на
Програм пословања Јавног предузећа за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија „ИНГРИН“ Инђија за 2016. годину, 		
(1065) Решењe о давању сагласности на
Финансијски план Предшколске установе „Бошко Буха“
Инђија за 2016. годину 		
		

751

751

751
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((1085) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Јарковци за 2016. годину,

756

(1086) Решењe о давању сагласности на Финансијски
план Месне заједнице Марадик за 2016. годину

756

(1087) Решење о давању сагласности на План
активности на реализацији јавних овлашћења
Црвеног крста Инђија и дистрибуцији оброка у оквиру
Народне кухиње Црвеног крста за 2016. годину
са елементима финансијског плана,

757

(1088) Решење о престанку мандата једном члану
Управног одбора Народне библиотеке
‘’Др Ђорђе Натошевић’’ Инђија

757

(1089) Решење о именовању једног члана Управног одбора
Народне библиотеке ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ Инђија,

757

(1090) Решење о разрешењу једног члана Школског одбора
Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија,

757

(1091) Решење о именовању једног члана Школског одбора
Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија,

758

(1092) Решење о именовању в.д. директора ЈП „Ингас“ Инђија.

758

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
(1093) Програм пописа незаконито изграђених објеката
на територији општине Инђија.
		

758
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