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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
508
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 83/14,
101/16, 47/18), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 40. став
1. тачка 2. Статута општине Инђија («Службени лист општине Инђија» 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 02.09.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Завршни рачун буџета општине Инђија за 2019. годину са следећим подацима:
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Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2019. год. (Образац 2) утврђен
је вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани)
у износу од 185.570.998,32 динара.
Суфицит из средстава буџета Општине износи
185.026.998,32 динара, суфицит подрачуна општине
износи 285.738,61 динара, суфицит индиректних
корисника износи 258.000,00 динара.
Члан 3.
Вишак прихода и примања – суфицит из члана
2. ове Одлуке преноси се у 2020. годину и распоредиће
се Одлуком о ребалансу буџета Општине Инђија за 2020.
годину.
Члан 4.
У Билансу стања на дан 31.12.2019. године
(Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од
5.974.018.000,00 динара и укупна пасива у износу од
5.974.018.000,00 динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и
финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2019. године (Образац 3), утврђени су укупни извори
финансирања у износу од 491.107.000,00 динара и
укупни издаци у износу од 948.638.000,00 динара.
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду
од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4)
салдо готовине на крају године износи 201.628.000,00
динара.
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду
од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац
5) укупна разлика између текућих прихода и примања
и извршених текућих расхода и издатака износи
211.239.000,00 динара (мањак новчаних прилива).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Завршни рачун буџета општине Инђија садржи:
1. Биланс стања на дан 31. децембра 2019. год;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01. јануара до 31.
децембра 2019. год.;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у
периоду 01. јануара до 31. децембра 2019. год.;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2019. год.;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2019. год.;
6. Извештај о извршењу буџета за период од 01. јануара
до 31. децембра 2019. године који садржи планиране
и остварене текуће приходе и примања – по изворима,
као и планиране текуће расходе и издатке по наменама

и корисницима, исказане у табеларном прегледу који је
саставни део ове Одлуке, као и образложење одступања
између одобрених средстава и извршења;
7. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и
страних као и извршених отплата кредита, усаглашених
са информацијама садржаним у извештајима о новчаним
токови
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве
9. Годишњи извештај о учинцима за период од 01.
јануара до 31. децембра 2019. год.;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима из тач. 1. до 9. овог члана
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 400-36/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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742
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732

716

714

713

712

711
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ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

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

742120

102.166.800,00

95.000.000,00

215.266.800,00

172.942.000,00

170.000.000,00

1.000.000,00

150.000,00

344.092.000,00

519.628.414,80

203.463.700,00

723.092.114,80

36.760.000,00

5.724.886,32

42.484.886,32

90.000.000,00

90.000.000,00

1.000.000,00

80.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

90.000.000,00

5.000.000,00

150.000,00

187.150.000,00

100.000,00

150.000.000,00

15.000.000,00

350.000.000,00

515.100.000,00

160.500.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

200.000.000,00

880.000.000,00

1.257.500.000,00

6

ПЛАН УКУПНИХ
ПРИХОДА

11.500.000,00
7.166.800,00

8.666.800,00

2.500.000,00

2.500.000,00

5

План додатних
прихода и прихода
индиректних
корисника

11.500.000,00

206.600.000,00

172.942.000,00

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

741590 Накнаде за заштиту животне средине

170.000.000,00

1.000.000,00

150.000,00

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

741510 Накнаде за коришћење природних добара

741150 Камате на средства буџета општина

344.092.000,00

519.628.414,80

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

200.963.700,00

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

720.592.114,80

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

733120 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа републике

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

36.760.000,00

5.724.886,32

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

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

42.484.886,32

90.000.000,00

716110 Комунална такса на фирму

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

90.000.000,00

1.000.000,00

714570 Општинске комуналне таксе

ДРУГИ ПОРЕЗИ

80.000.000,00

714560 Општинске и градске накнаде

1.000.000,00

10.000.000,00

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса

714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе

90.000.000,00

5.000.000,00

150.000,00

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714420 Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима

187.150.000,00

100.000,00

713610 Порез на акције на име и уделе

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

150.000.000,00

15.000.000,00

350.000.000,00

515.100.000,00

713420 Порез на капиталне трансакције

713310 Порез на наслеђе и поклон

713120 Порез на имовину

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

712110 Порез на фонд зарада

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

160.500.000,00

6.000.000,00

711180 Самодопринос

711190 Порез на друге приходе

1.000.000,00

10.000.000,00

711160 Порез на приходе од осигурања лица

711140 Порез на приходе од имовине

200.000.000,00

711120 Порез на приходе од самосталних делатности

1.257.500.000,00
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План
01.01 - 31.12.2019.

880.000.000,00

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Врста прихода

711110 Порез на зараде

2

Економска
класификација

БИЛАНС ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
У ПЕРИОДУ ОД 01. 01. ДО 31. 12. 2019. ГОДИНЕ

37.323.682,33

266.281,75

56.556.271,05

337.637,50

17.711.097,49

38.415.875,25

438.158,00

1.599.701,11

58.502.469,35

173.996.362,33

210.213.880,57

6.950,26

384.217.193,16

3.712.610,37

3.712.610,37

41.660.830,37

41.660.830,37

196.402,26

17.510.438,94

392.280,00

1.739.583,94

27.223.526,82

1.330.256,09

22.274,00

48.414.762,05

21.856,00

96.307.467,47

11.218.379,57

346.613.346,96

454.161.050,00

3.056,56

3.056,56

59.960.481,69

2.724.993,38

2.459.420,61

77.638.822,07

642.248.748,80

785.032.466,55

7

РЕАЛИЗАЦИЈА
01.01 - 31.12.2019.

5.139.000,00

5.139.000,00

1.505.000,00

1.505.000,00

8

42.462.682,33

266.281,75

61.695.271,05

337.637,50

17.711.097,49

38.415.875,25

438.158,00

1.599.701,11

58.502.469,35

173.996.362,33

211.718.880,57

6.950,26

385.722.193,16

3.712.610,37

3.712.610,37

41.660.830,37

41.660.830,37

196.402,26

17.510.438,94

392.280,00

1.739.583,94

27.223.526,82

1.330.256,09

22.274,00

48.414.762,05

21.856,00

96.307.467,47

11.218.379,57

346.613.346,96

454.161.050,00

3.056,56

3.056,56

59.960.481,69

2.724.993,38

0,00

2.459.420,61

77.638.822,07

642.248.748,80

785.032.466,55
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Реализација додатних
прихода и приходи РЕАЛИЗАЦИЈА
индиректних
УКУПНИХ ПРИХОДА
корисника

17,00

33,48

104,06

53,34

64,85

8,74

46,29

46,29

19,64

21,89

39,23

17,40

30,25

26,61

14,85

25,87

21,86

64,20

74,79

99,03

88,17

37,36

45,42

0,00

24,59

38,82

72,98

62,43

41,56

2,32

28,66

10,24

22,60

43,82

1.066,47

10

% реализације
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911

841

823

812

811

771

745

744

4.950.000,00

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

2

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1

41

Врста расхода

4

275.916.033,89

100.085,00

3.137.250,00

3
373.078.621,62

План додатних
расхода и расхода
индиректних
корисника

План расхода
01.01 - 31.12.2019.

276.016.118,89

376.215.871,62

5

ПЛАН УКУПНИХ
РАСХОДА

4.765.352.000,00

4.745.335.950,00

20.016.050,00

588.126.351,10

588.126.351,10

911450 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

588.126.351,10

588.126.351,10

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ

700.000.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

758.000.000,00

700.000.000,00

4.950.000,00

1.000.000,00

758.000.000,00

841150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

812150 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

71.739.847,78

71.739.847,78

399.250,00

399.250,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

6.450.000,00

10.000.000,00

17.950.000,00

1.500.000,00

100.000,00

100.000.000,00

811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

71.340.597,78

71.340.597,78

500.000,00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општина

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

ДОБРОВОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

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

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

744150

743920

6.450.000,00

10.000.000,00

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

17.950.000,00

100.000,00

100.000.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Економска
класификација

743

742350

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

742250 Таксе у корист нивоа општина

235.822.936,90

305.230.180,05

6

РЕАЛИЗАЦИЈА
01.01 - 31.12.2019.

2.357.886.561,30

468.126.351,10

468.126.351,10

19.111.012,70

19.111.012,70

273.905,32

273.905,32

18.530.015,23

18.530.015,23

0,00

0,00

433.534,48

4.951.250,00

14.199.783,01

19.584.567,49

18.966.306,97

2.368.888.561,30

468.126.351,10

468.126.351,10

19.111.012,70

19.111.012,70

3.596.000,00

3.596.000,00

273.905,32

273.905,32

225.000,00

225.000,00

18.697.015,23

18.697.015,23

370.000,00

370.000,00

7
95.000,00

356.000,00

235.917.936,90

305.586.180,05

8

Реализација додатних
расхода и расходи РЕАЛИЗАЦИЈА
индиректних
УКУПНИХ РАСХОДА
корисника

11.002.000,00

3.596.000,00

3.596.000,00

225.000,00

225.000,00

167.000,00

167.000,00

370.000,00

370.000,00

433.534,48

4.951.250,00

14.199.783,01

19.584.567,49

18.966.306,97

85,47

81,23

% реализације

49,71

79,60

79,60

2,52

2,73

72,65

72,65

8,06

8,06

7,50

7,50

26,06

26,06

74,00

74,00

28,90

76,76

142,00

109,11

18,97
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Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Дотације невладиним организацијама

Порези, обавезне таксе и казне

Новчане казне и пенали по решењу судова

Накнада штете

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Средства резерве

ОСНОВНА СРЕДСТВА

Зграде и грађевински објекти

Машине и опрема

Остале некретнине и опрема

Нематеријална имовина

ЗАЛИХЕ

Залихе робе за даљу продају

ПРИРОДНА ИМОВИНА

Земљиште

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Набавка домаће финансијске имовине

472

48

481

482

483

485

49

499

51

511

512

513

515

52

523

54

541

62

621

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

1

ОПИС

УКУПНО:

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Пратећи трошкови задуживања

444

47

Отплата домаћих камата

441

Остале дотације и трансфери

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

44

465

Амортизација некретнина и опреме

431

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

43

464

Материјал

426

Трансфери осталим новоима власти

Текуће поправке и одржавање

425

463

Специјализоване услуге

424

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Услуге по уговору

423

Субвенције предузећима

Трошкови путовања

422

46

Стални трошкови

421

454

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

42

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.

Награде запосленима и остали посебни расходи

416

СУБВЕНЦИЈЕ

Накнаде трошкова за запослене

415

45

Социјална давања запосленима

414

451

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

412
413

22.870.000,00

0,00

22.870.000,00

10.803.993,94

1.599.701,11

158.849.323,12
7411

74

48.414.762,05
495.824.936,93

785.032.466,55
714
712+713+716+719

1.329.272.165,53

1.897.049.599,83

6

Средства из буџета

10.743.000,00

0,00

0,00

1.583.000,00

1.583.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711

5

2.569.381.499,48

37.868.944,20

37.868.944,20

0,00

0,00

474.398,91

1.249.800,00

80.226.537,90

826.935.912,15

908.886.648,96

523.450,00

9.533.191,82

3.187.903,39

144.724.361,23

157.968.906,44

169.060.217,25

169.060.217,25

22.758.676,17

90.681.792,69

156.012.885,19

269.453.354,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.975.000,00

8.000,00

5.159.000,00

670.000,00

109.000,00

575.000,00

8.496.000,00

225.000,00

16.000,00
20.000,00

1.874.068.681,81

4

4.765.352.000,00

100.000,00

100.000,00

76.130.001,00

76.130.001,00

2.270.000,00

2.270.000,00

3.902.002,00

13.050.001,00

159.061.502,20

1.620.683.786,20

1.796.697.291,40

22.595.452,40

22.595.452,40

10.000.000,00

80.113.000,00

10.340.200,00

190.295.000,00

290.748.200,00

371.980.003,00

371.980.003,00

32.040.057,00

100.000.000,00

245.417.652,05

377.457.709,05

109.554.365,72

120.358.359,66

7.597,49

4.136.181,32

4.143.778,81

42.751.753,29

17.947.302,58

314.260.056,91

123.771.554,65

5.757.674,73

91.922.767,90

596.411.110,06

12.959.656,49

6.818.533,20

6.648.242,60

40.386.333,13
2.594.477,73

71

3

20.016.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.270.000,00

2.270.000,00

400.000,00

0,00

300.000,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

11.800,00

0,00

0,00

11.800,00

176.818.028,00

199.688.028,00

1.001.000,00

8.771.000,00

9.772.000,00

350.000,00

350.000,00

94.646.201,00

47.522.233,00

748.495.253,80

179.142.755,00

9.154.000,00

162.387.000,73

1.241.347.443,53

19.361.001,00

11.704.400,00

16.949.200,00

47.345.151,73
4.840.000,00

7

Економска
класификација
2

4.745.335.950,00

100.000,00

100.000,00

76.130.001,00

76.130.001,00

0,00

0,00

3.502.002,00

13.050.001,00

158.761.502,20

1.620.683.786,20

1.795.997.291,40

22.595.452,40

22.595.452,40

10.000.000,00

80.113.000,00

10.298.200,00

190.295.000,00

290.706.200,00

371.980.003,00

371.980.003,00

32.028.257,00

100.000.000,00

245.417.652,05

377.445.909,05

0,00

0,00

199.688.028,00
176.818.028,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

3.486.000,00

80.000,00

7.690.000,00

1.114.000,00

320.000,00

1.015.000,00

13.705.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

17.165,00
20.000,00

1.001.000,00

8.771.000,00

9.772.000,00

200.000,00

200.000,00

91.160.201,00

47.442.233,00

740.805.253,80

178.028.755,00

8.834.000,00

161.372.000,73

1.227.642.443,53

19.361.001,00

11.704.400,00

13.949.200,00

47.327.986,73
4.820.000,00

2.580.124.499,48

37.868.944,20

37.868.944,20

1.583.000,00

1.583.000,00

774.398,91

1.249.800,00

80.226.537,90

826.935.912,15

909.186.648,96

523.450,00

9.533.191,82

3.195.903,39

144.724.361,23

157.976.906,44

169.060.217,25

169.060.217,25

22.758.676,17

90.681.792,69

156.012.885,19

269.453.354,05

10.803.993,94

109.554.365,72

120.358.359,66

7.597,49

4.136.181,32

4.143.778,81

44.726.753,29

17.955.302,58

319.419.056,91

124.441.554,65

5.866.674,73

92.497.767,90

604.907.110,06

12.959.656,49

6.818.533,20

6.873.242,60

40.402.333,13
2.614.477,73

54,14

49,74

49,74

69,74

69,74

19,85

9,58

50,44

51,02

50,60

5,23

11,90

30,91

76,05

54,33

45,45

45,45

71,03

90,68

63,57

71,39

47,24

61,96

60,27

0,76

47,16

42,40

47,26

37,78

42,67

69,47

64,09

56,96

48,73

66,94

58,26

40,55

85,34
54,02
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912
61
611
6113+6114
6111+6112+6115+6116
+6117+6118+6119

2. Примања од иностраног задуживања

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

1. Отплата главнице домаћим кредиторима

1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

1101

1102

1501

1502

0101

1

2

3

4

5

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

НАЗИВ ПРОГРАМА

9111+9112+9115+9116
+9117+9118+9119

1.2. Задуживање код осталих кредитора

244.474.827,00

17.215.500,00

123.407.609,00

322.486.633,20

22.748.002,00

План расхода
01.01 - 31.12.2019.

612

9113+9114

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и пословних банака

План додатних
расхода и расхода
индиректних
корисника

ПЛАН УКУПНИХ
РАСХОДА

РЕАЛИЗАЦИЈА
01.01 - 31.12.2019.

100.000,00

244.474.827,00

17.315.500,00

123.407.609,00

322.486.633,20

22.748.002,00

105.320.088,70

7.214.580,61

60.541.364,32

161.731.154,97

7.985.991,91

0,00

92-62

0,00

91.000,00

0,00

0,00

0,00

105.320.088,70

7.305.580,61

60.541.364,32

161.731.154,97

7.985.991,91

Реализација додатних
расхода и расходи РЕАЛИЗАЦИЈА
индиректних
УКУПНИХ РАСХОДА
корисника

468.126.351,10

468.126.351,10

468.126.351,10

468.126.351,10

0,00

62

92

-680.530.821,95
-683.074.899,65

-683.074.899,65

30.801.965,01

4632

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

125.210.920,18

4631

(7+8)-(4+5)

157.976.906,44

48+49

948.638.593,16

169.060.217,25

47

5

4.143.778,81
120.358.359,66

45

604.907.110,06

44

305.586.180,05

42

911

ШИФРА ПРОГРАМА

22.980.918,02
2.580.124.499,48
1.631.485.906,32

91

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

3.712.610,37
385.722.193,16

41

1. Примања од домаћих задуживања

ПРОГРАМ

56.902.768,24

4

8

733

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

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

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

772

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
4. Донације
5. Трансфери
Капитални приходи - примања од продаје нефинансијске имовине
II. УКУПНИ РАСХОДИ
731+732

7415

- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

43,08

42,19

49,06

50,15

35,11

% реализације
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I

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

Глава

Раздео

Функционална
класификација

160

110

3

Програм

2101

4

5

Програмска
активност

2101-0001

2101-0001

0501

2101

0602

1301

1201

1801

0901

2003

2002

2001

0701

171.619.002,00
61.253.651,05
226.000.000,00
137.400.000,00
173.741.691,00
297.073.678,00
588.574.898,95

171.619.002,00
61.253.651,05
226.000.000,00
137.400.000,00
157.825.641,00
297.073.678,00
588.574.898,95

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

423

424

426

465

481

8

9

10

11

12

20.016.050,00

29.477.224,00

29.477.224,00

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

29.477.224,00

29.477.224,00

Приходи из буџета

372.054,00

150.000,00

300.000,00

20.000.000,00

200.000,00

1.910.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

541.620,00

3.153.550,00

29.477.228,00

12

ПЛАН УКУПНИХ
РАСХОДА

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

11

План додатних
расхода и расхода
индиректних
корисника

2.500.000,00

372.054,00

150.000,00

300.000,00

20.000.000,00

200.000,00

1.910.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

541.620,00

3.153.550,00

29.477.228,00

10

План расхода
01.01 - 31.12.2019.

4.765.352.000,00

109.793.113,00

109.793.113,00
4.745.335.950,00

97.641.850,00

97.641.850,00

2.500.000,00

Дотације невладиним организацијама-политичке странке

Остале дотације и трансфери

Материјал

Трошкови путовања

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

416

415

5

Социјална давања запосленима

422

414

4

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

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

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

6

413

3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

9

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

7

411

412

1

8

2

01

7

6

Врста расхода

У К У П Н О

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

15.916.050,00

436.423.291,00

432.423.291,00

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

4.000.000,00

69.697.478,80
1.665.700.775,00

69.697.478,80

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

1.665.700.775,00

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција

0401

Извори

7

Економска
класификација

6
32.798.936,51

23.020.293,81

23.020.293,81

868.106,81

316.303,51

68.600,00

147.600,00

17.277.828,77

136.987,03

1.025.258,27

18.629,52

180.251,44

436.359,26

2.544.369,20

23.020.293,81

13

РЕАЛИЗАЦИЈА
01.01 - 31.12.2019.

2.569.381.499,48

61.917.456,28

74.703.076,14

273.673.052,09

161.638.814,76

118.383.415,46

90.881.792,69

111.448.992,16

41.906.365,60

105.526.596,62

267.313.892,74

886.395.927,92

32.798.936,51

2.580.124.499,48

61.917.456,28

74.703.076,14

273.673.052,09

161.638.814,76

126.408.415,46

90.881.792,69

111.448.992,16

41.906.365,60

105.526.596,62

269.940.892,74

886.395.927,92

14

23.020.293,81

23.020.293,81

868.106,81

316.303,51

68.600,00

147.600,00

17.277.828,77

136.987,03

1.025.258,27

18.629,52

180.251,44

0,00

436.359,26

2.544.369,20

23.020.293,81

15

Реализација додатних
расхода и расходи РЕАЛИЗАЦИЈА
индиректних
УКУПНИХ РАСХОДА
корисника

10.743.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.025.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.627.000,00

0,00

0,00

16

78,10

78,10

34,72

85,02

45,73

49,20

86,39

68,49

53,68

18,63

90,13

0,00

80,57

80,68

78,10

% реализације

54,14

56,39

76,51

46,50

54,41

72,76

66,14

49,31

68,41

61,49

61,85

53,21

47,06
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IV

III

II

110

110

2101

2101

0602

2101-0002

2101-0002

0602-0004

423

426

15

16

465

27

Функционисање извршних органа

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

Остале дотације и трансфери

07

465

39

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

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

Функционисање извршних органа

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004

Остале дотације и трансфери

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

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

Општинско/градско правобранилаштво

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Приходи из буџета

426

38

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0,00

5.318.070,00

5.318.070,00

8.250.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

8.250.000,00

58.914.622,00

59.914.622,00

59.914.622,00
58.914.622,00

792.252,00

1.500.000,00

2.000.000,00

30.000.000,00

4.500.000,00

4.000.000,00

8.800.000,00

100.000,00

300.000,00

50.000,00

1.152.860,00

6.719.510,00

792.252,00

1.500.000,00

2.000.000,00

30.000.000,00

4.500.000,00

4.000.000,00

8.800.000,00

100.000,00

300.000,00

50.000,00

1.152.860,00

6.719.510,00

59.914.622,00

5.318.070,00

5.318.070,00

59.914.622,00

408.870,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

594.720,00

3.464.480,00

408.870,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

594.720,00

3.464.480,00

5.318.070,00

4,00

5.318.070,00

4,00

4,00

Приходи из буџета

1,00

4,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Материјал

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

01

423

424

36

422

35

37

416

421

33

34

415

426

26

414

423

25

32

422

24

31

421

23

413

416

22

30

415

21

411

414

20

412

413

19

28

412

18

29

411

17

01

421

14

01

416

13

7.919.423,46

43.763.358,87

43.763.358,87

561.652,19

295.296,40

1.789.854,00

25.041.315,76

3.638.719,56

261.356,25

6.400.750,55

59.894,90

174.428,11

17.000,00

794.798,56

4.728.292,59

43.763.358,87

3.848.276,79

3.848.276,79

320.354,63

65.478,00

23.760,00

33.413,84

37.404,36

57.700,00

484.586,85

2.825.579,11

3.848.276,79

7.919.423,46

43.763.358,87

43.763.358,87

561.652,19

295.296,40

1.789.854,00

25.041.315,76

3.638.719,56

261.356,25

6.400.750,55

59.894,90

174.428,11

17.000,00

794.798,56

4.728.292,59

43.763.358,87

3.848.276,79

3.848.276,79

320.354,63

65.478,00

23.760,00

33.413,84

37.404,36

57.700,00

484.586,85

2.825.579,11

3.848.276,79

95,99

74,28

73,04

70,89

19,69

89,49

83,47

80,86

6,53

72,74

59,89

58,14

34,00

68,94

70,37

73,04

72,36

72,36

78,35

18,71

47,52

66,83

46,76

57,70

81,48

81,56

72,36
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V

0602

620

0602-0003

0602-0001

0602

0602

130

170

130

110

426

441

444

465

482

483

485

511

512

515

541

621

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

424

511

67/А

68

1,00
2,00

1,00
2,00

1,00

2.838.265,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

1,00

2.838.265,00

4.052.235,20

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција зграде Месне заједнице у Старом Сланкамену

Трансфери од других нивоа власти

07

4.052.235,20

6.890.500,20

6.890.500,20

Приходи из буџета

6.890.500,20

6.890.500,20

6.550.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

6.550.000,00

50.000,00
6.550.000,00

50.000,00

6.500.000,00

1.000,00

361.007.148,73

6.550.000,00

6.500.000,00

1.000,00

361.007.148,73

100.000,00
478.708.148,73

100.000,00

21.480.000,00

700.000,00

25.100.000,00

32.730.000,00

10.000.000,00

77.700.000,00

478.708.148,73

21.480.000,00

700.000,00

25.100.000,00

32.730.000,00

10.000.000,00

77.700.000,00

1.200.000,00

13.260.250,00

13.260.250,00
1.200.000,00

500.000,00

1.000.000,00

33.900.000,00

21.200.000,00

500.000,00

1.000.000,00

33.900.000,00

21.200.000,00

26.800.000,00

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Модернизација рада Скупштине општине Инђија

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0003

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Сервисирање јавног дуга

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

01

512

444

66

01

441

65

67

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

Набавка домаће финансијске имовине

Земљиште

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

26.800.000,00

31.100.000,00

478.708.148,73

425

52

Специјализоване услуге

31.100.000,00

2.000.000,00

478.708.148,73

424

51

Услуге по уговору

2.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

423

50

Трошкови путовања

117.700.000,00

422

49

36.492.058,73

2.000.000,00

36.492.058,73

2.000.000,00

Стални трошкови

117.700.000,00

421

48

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

416

47

3.200.000,00

3.200.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

4.600.000,00

Накнаде трошкова за запослене

4.600.000,00

1.500.000,00

Трансфери од других нивоа власти

415

46

Социјална давања запосленима

1.500.000,00

19.346.100,00

112.799.740,00

13

414

45

Накнаде у натури

19.346.100,00

112.799.740,00

07

413

44

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Опште услуге

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

412

43

ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

518.549.657,93

8.250.000,00

8.250.000,00

518.549.657,93

8.250.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

8.250.000,00

2.250.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

2.250.000,00

Услуге по уговору

Награде запосленима и остали посебни расходи

01

411

42

423

41

01

416

40

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

2.837.264,64

3.600.000,00

6.437.264,64

6.437.264,64

2.938.284,60

2.938.284,60

2.938.284,60

220.880.212,20

25.215.478,95

195.664.733,25

220.880.212,20

0,00

3.589.520,00

0,00

7.189.613,23

2.321.937,00

523.450,00

9.481.511,12

424.225,68

9.780.281,32

7.597,49

417.082,73

18.175.388,86

6.630.909,20

11.136.663,89

25.566.475,29

986.496,82

17.633.050,50

563.822,00

2.603.540,41

3.277.737,91

715.239,20

14.580.772,59

85.274.896,96

248.339.894,94

7.919.423,46

7.919.423,46

5.806.070,08

2.113.353,38

2.837.264,64

3.600.000,00

6.437.264,64

6.437.264,64

2.938.284,60

2.938.284,60

2.938.284,60

220.880.212,20

25.215.478,95

195.664.733,25

220.880.212,20

0,00

3.589.520,00

7.189.613,23

2.321.937,00

523.450,00

9.481.511,12

424.225,68

9.780.281,32

7.597,49

417.082,73

18.175.388,86

6.630.909,20

11.136.663,89

25.566.475,29

986.496,82

17.633.050,50

563.822,00

2.603.540,41

3.277.737,91

715.239,20

14.580.772,59

85.274.896,96

248.339.894,94

7.919.423,46

7.919.423,46

5.806.070,08

2.113.353,38

99,96

88,84

93,42

93,42

44,86

44,86

45,20

46,14

21,42

54,20

46,14

0,00

16,71

28,64

7,09

5,23

12,20

35,35

73,76

1,52

41,71

53,61

31,28

41,55

82,21

49,32

48,32

28,19

81,36

71,26

47,68

75,37

75,60

47,89

95,99

95,99

96,77

93,93
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0602

620

950

950

950

950

950

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

620

940

0602

620

79

78

77

76

75

01

01

01

01

511

423

472

423

423

1.801.000,00
1.801.000,00

1.801.000,00
1.801.000,00

Зграде и грађевински објекти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Успостављање истраживачког центра Милутин Миланковић у
Старом Сланкамену

Образовање које није дефинисано нивоом

1,00

1,00
1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1,00

1,00

Услуге по уговору - Набавка паник тастера

ПРОЈЕКАТ - Набавка паник тастера

Образовање које није дефинисано нивоом

1,00

1,00
1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1,00

1,00

Спортске стипендије

ПРОЈЕКАТ - СТИПЕНДИЈЕ ЗА СПОРТИСТЕ

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.600.000,00

Услуге по уговору - Поклони за истакнуте ученике и спортисте

ПРОЈЕКАТ- ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ

Образовање које није дефинисано нивоом

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

Приходи из буџета

3.600.000,00

3.600.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

19.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00
19.500.000,00

1.000.000,00

19.500.000,00

1.000.000,00

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

ПРОЈЕКАТ - ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ

Образовање које није дефинисано нивоом

Трансфери од других нивоа власти

07

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-путни трошкови студената

Студентске стипендије

ПРОЈЕКАТ - ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА

19.500.000,00

2,00

Високо образовање

2,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

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

Приходи из буџета

472

74

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

2,00

ПРОЈЕКАТ - Бесповратно суфинансирање активности на уређењу фасада
зграда
Услуге по уговору

2,00

2,00

Приходи из буџета

1,00

2,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

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

Приходи из буџета

01

472

511

72

73

424

423

71/А

01

01

512

70

71

511

69

01

01

28.800,00

28.800,00

28.800,00

3.555.000,00

3.555.000,00

28.800,00

3.555.000,00

3.555.000,00

425.206,00

14.075.127,50

14.500.333,50

425.206,00

14.075.127,50

3.555.000,00

3.555.000,00

425.206,00

14.075.127,50

14.500.333,50

425.206,00

14.075.127,50

1,60

1,60

98,75

98,75

98,75

42,52

72,18

70,73

42,52

72,18
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1102

1102

1102

620

620

560

1102-0002

1102-0004

1102

1101

1101-0004

1101-0001

560

560

620

620

1101

511

84/Б1

424

511

85

85А

01

424

84/А1

01

511

84/Б

424

424

01

01

200.000,00

200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

600.001,00

600.000,00

1,00

600.001,00

600.000,00

1,00

6.200.000,00

6.200.000,00

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка Проте
Радослава Марковића

6.200.000,00

6.200.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Чортановцима

6.200.000,00

6.000.000,00
6.200.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0004

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Марадику

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

Зоохигијена

12.500.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

57.952.594,63

57.952.594,63

92.047.405,37

150.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

92.047.405,37

150.000.000,00

13

Специјализоване услуге - Услуге одржавања природних површина

322.486.633,20

Приходи из буџета

424

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Одржавање јавних зелених површина

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

322.486.633,20

3.800.000,00

3.800.000,00

УКУПНО ПРОJEKAT

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

3.800.000,00

2,00

2,00

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

2,00

2,00

1,00

1,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0004

1,00

1,00

1.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

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

Стамбена подршка

1.500.000,00

17.448.000,00

01

01

424

84/А

84

83

82

511

81

01

511

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Трансфери од других нивоа власти

07

17.448.000,00

18.948.000,00

18.948.000,00

Приходи из буџета

18.948.000,00

18.948.000,00

22.748.002,00

1.000,00

1.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001

22.748.002,00

1.000,00

1.800.000,00

Специјализоване услуге - планска документација

Развој заједнице

Просторно и урбанистичко планирање

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

01

424

80/А

80

Донације од међународних организација

06

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Приходи из буџета

01

4.603.494,99

4.603.494,99

4.603.494,99

72.448.086,95

57.952.594,63

14.495.492,32

72.448.086,95

161.731.154,97

2.767.548,31

2.767.548,31

2.767.548,31

5.218.443,60

5.218.443,60

5.218.443,60

7.985.991,91

28.800,00

4.603.494,99

4.603.494,99

4.603.494,99

72.448.086,95

57.952.594,63

14.495.492,32

72.448.086,95

161.731.154,97

2.767.548,31

2.767.548,31

2.767.548,31

5.218.443,60

5.218.443,60

5.218.443,60

7.985.991,91

28.800,00

36,83

36,83

36,83

48,30

100,00

15,75

48,30

50,15

72,83

72,83

72,83

29,91

27,54

27,54

35,11

2.880,00
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1102

1102

560

560

630

560

1102

1102

1102

1102

1102

1102

560

560

1102

560

511

93/А1

93

92

91

90

4.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

28.303.721,93

28.303.721,93

25.389.007,00

25.389.007,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

14.217.843,92

14.217.843,92

Трансфери од других нивоа власти

11.171.163,08

25.389.007,00

07

11.171.163,08

Приходи из буџета

25.389.007,00

0,00

01

Зграде и грађевински објекти

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

0,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Постројење за припрему воде

Водоснабдевање

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

4.000.000,00

1.500.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

1.500.000,00

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.500.000,00

1.500.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА

1.500.000,00

10.000.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

10.000.000,00

600.001,00

600.001,00

ПРОЈЕКАТ Извођење радова на реконструкцији уређења паркова по
пројектној документацији

600.001,00

600.001,00

Трансфери од других нивоа власти

511

1,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

511

1,00
600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка код
железничке станице

600.001,00

600.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

07

511

512

424

1,00
600.001,00

600.000,00

600.001,00

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1,00

1.095.000,00

1.095.000,00

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

1.095.000,00

1.095.000,00

600.000,00

495.000,00

600.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

495.000,00

600.001,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

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

01

01

01

01

423

511

88А

89

424

88

01

424

87

87А

01

511

86А

01

424

86

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

8.351.692,35

17.901.460,30

12.517.269,31

5.384.190,99

17.901.460,30

495.000,00

495.000,00

495.000,00

8.351.692,35

17.901.460,30

12.517.269,31

5.384.190,99

17.901.460,30

495.000,00

495.000,00

495.000,00

29,51

70,51

88,04

48,20

70,51

45,21

45,21

100,00
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620

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

103

01

511

511

102

511

511

424

01

01

01

01

511

101/А

101

100

99

01

511

511

98

424

97

01

01

511

200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00
2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Учешће у изградњи продужетака НН мреже у Калакачи Бешка

1,00
2,00

Приходи из буџета

1,00
1,00

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1,00

100.000,00

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

100.000,00
100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

100.000,00
100.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња колектора фекалне канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

3.746.701,00

3.746.701,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

3.746.701,00

3.746.701,00

3.746.701,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

3.746.701,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња кућних прикључака фекалне канализације Бешка

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

2.460.000,00

2.460.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације на уређењу просторија месне
заједнице Стари Сланкамен
Зграде и грађевински објекти

2.460.000,00

2.260.000,00

2.460.000,00

2.260.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

748.000,00

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

748.000,00

748.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

748.000,00

748.000,00

Приходи из буџета

748.000,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на продужетку водоводне мреже у улици
Мике Антића у Бешки
Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ- Извођење радова на продужетку водоводне мреже у улици Змај
Јовина у ИНђији
Зграде и грађевински објекти

01

2,00

511

1,00

2,00

96/А

96

95

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

07

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

94

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

01

424

93/А

Развој заједнице

28.303.721,93

28.303.721,93

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

8.774.153,80
19.529.568,13

Трансфери од других нивоа власти

07

8.774.153,80
19.529.568,13

Приходи из буџета

01

3.746.700,01

3.746.700,01

3.746.700,01

1.859.736,35

1.859.736,35

1.859.736,35

8.351.692,35

5.762.667,72

2.589.024,63

3.746.700,01

3.746.700,01

3.746.700,01

1.859.736,35

1.859.736,35

1.859.736,35

8.351.692,35

5.762.667,72

2.589.024,63

100,00

100,00

100,00

75,60

75,60

82,29

29,51

29,51

29,51
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620

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

110/Б

110/А

110

109

108

01

424

1,00

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

"ИНЂИЈА ПУТ" ИНЂИЈА

Развој заједнице

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Препарцелација за локацију 15

0,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
0,00

Трансфери од осталих нивоа власти

1,00
1,00

07

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Нивелација земњишта - ископ хумуса са утоваром и
транспортом у индустријској зони Локација 15, Инђија

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за уређење комплекса пијаце у
Бешки

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1.200.000,00

1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор над изградњом колектора фекалне
канализације за потребе индустријске зоне Бешка
Зграде и грађевински објекти

1.200.000,00

1.200.000,00

Приходи из буџета

1.200.000,00

11.000.416,27

11.000.416,27

1.200.000,00

1.943.763,79

3.636.652,48

5.420.000,00

1.943.763,79

3.636.652,48

5.420.000,00

200.000,00
10.800.416,27

Приходи из буџета

511

511

511

511

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

200.000,00
10.800.416,27

01

01

01

01

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од осталих нивоа власти

07

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

1,00

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

1,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

424

107

511

2,00

01

1,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

106/А

106

1,00

1,00

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

1,00

1,00

Примања од домаћих задуживања

10

1,00

01

1,00
1,00

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

105

4.500.000,00

4.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција градске пијаце у Инђији

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције градске
пијаце у Инђији
Зграде и грађевински објекти

1,00

Зграде и грађевински објекти

424

01

511

104/А

104

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

7.721.793,66

1.943.763,79

846.444,34

4.931.585,53

7.639.793,66

82.000,00

4.498.800,00

4.498.800,00

4.498.800,00

7.721.793,66

1.943.763,79

846.444,34

4.931.585,53

7.639.793,66

82.000,00

4.498.800,00

4.498.800,00

4.498.800,00

70,20

100,00

23,28

90,99

70,74

41,00

99,97

99,97

99,97
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950

487

160

1501

1501-0001

1501-0001

1501-0001

1102

1102

1102

1102

1102-0001

444

512

114

115

122

121

120

01

01

01

451

423

511

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

Високо образовање

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

12.700.000,00

12.700.000,00

12.700.000,00

12.700.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

Извори финансирања за функцију 487:

12.700.000,00

12.700.000,00

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

Остале делатности

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

123.407.609,00

Услуге по уговору - Регионална развојна агенција Срем

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

123.407.609,00

240.000,00

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

240.000,00

240.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

240.000,00

240.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

240.000,00

2,00

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

0,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2,00

0,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

1,00

07

2,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

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

15.962.000,00

15.962.000,00

15.962.000,00

15.962.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

15.960.000,00

1.000,00

1.000,00

15.960.000,00

1.000,00

1.000,00

5.060.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила - ПАУК

5.060.000,00

5.060.000,00

5.060.000,00

Приходи из буџета

4.200.000,00

4.200.000,00

10.000,00

850.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

10.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

850.000,00

29.881.767,00

29.881.767,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка камиона кипера и камиона смећара

29.881.767,00

29.881.767,00

6.453.600,00

23.428.167,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001

6.453.600,00

23.428.167,00

Приходи из буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

01

511

119

512

118

424

444

117

118/А

441

116

01

441

113

01

451

112

01

424

111

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

12.699.991,64

12.699.991,64

12.699.991,64

60.541.364,32

15.960.000,00

15.960.000,00

15.960.000,00

4.843.377,96

4.843.377,96

4.062.563,97

780.813,99

19.301.012,40

19.301.012,40

19.301.012,40

12.699.991,64

12.699.991,64

12.699.991,64

60.541.364,32

15.960.000,00

15.960.000,00

15.960.000,00

4.843.377,96

4.843.377,96

4.062.563,97

780.813,99

19.301.012,40

19.301.012,40

19.301.012,40

100,00

100,00

100,00

49,06

99,99

99,99

100,00

95,72

95,72

96,73

91,86

64,59

64,59

82,38
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490

490

490

490

490

160

490

1501

1501

1501

1501

1501

1501

1501

1501-0003

01

511

424

131

132

423

130

454

423

01

01

01

454

129

128

127

01

424

481

125/А1

126

481

01

01

481

600.000,00

5.000.000,00

6.500.000,00

1,00

1,00
1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1,00

1,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Дунавско село "Риверленд"

6.500.000,00

5.300.000,00
6.500.000,00

6.500.000,00

Приходи из буџета

5.300.000,00

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

Специјализоване услуге

Услуге по уговору - Израда софтвера, програмска презентација Општине Инђија

Услуге по уговору - Торбе за ђаке прваке

ПРОЈЕКАТ - Промоција општине Инђија

Економски послови некласификовани на другом месту

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

13.370.000,00

ПРОЈЕКАТ - СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Субвенције приватним предузећима

Економски послови некласификовани на другом месту

13.370.000,00

13.370.000,00

13.370.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

13.370.000,00

13.370.000,00

Субвенције приватним предузећима

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Економски послови некласификовани на другом месту

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда геомеханичког елабората земљишта на локацији 15 у
Инђији

65.000,00

65.000,00

65.000,00

25.000,00

Приходи из буџета

65.000,00

40.000,00

25.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

40.000,00

10.530.000,00

Дотације невладиним организацијама - "Будућност коју сами стварамо"

ПРОЈЕКАТ - Центар за заштиту потрошача - образовни потрошач Инђија суфинасирање пројеката
Дотације невладиним организацијама - "Основе енергетске ефикасности"

10.530.000,00

10.530.000,00

10.530.000,00

Приходи из буџета

10.530.000,00

10.530.000,00

1.000.000,00

10.461.603,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

Дотације невладиним организацијама

ПРОЈЕКАТ - КОНКУРС ЗА ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Трансфери од других нивоа власти

125/А

125

Приходи из буџета

10.461.603,00

2.000.000,00
11.461.603,00

2.000.000,00
11.461.603,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0003

07

451

124/А

9.461.603,00

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

9.461.603,00

8.115.000,00

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

Економски послови некласификовани на другом месту

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

8.115.000,00

8.115.000,00

8.115.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

Приходи из буџета

8.115.000,00

8.115.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

01

451

01

451

124

123

2.929.347,00

2.929.347,00

2.330.614,60

598.732,40

4.944.001,22

4.944.001,22

4.944.001,22

2.545.910,51

2.545.910,51

2.545.910,51

25.000,00

25.000,00

25.000,00

9.552.018,50

9.552.018,50

9.552.018,50

7.557.652,04

7.557.652,04

7.557.652,04

5.900.876,41

5.900.876,41

5.900.876,41

2.929.347,00

2.929.347,00

2.330.614,60

598.732,40

4.944.001,22

4.944.001,22

4.944.001,22

2.545.910,51

2.545.910,51

2.545.910,51

25.000,00

25.000,00

25.000,00

9.552.018,50

9.552.018,50

9.552.018,50

7.557.652,04

7.557.652,04

7.557.652,04

5.900.876,41

5.900.876,41

5.900.876,41

45,07

45,07

43,97

99,79

98,88

98,88

98,88

19,04

19,04

19,04

38,46

38,46

100,00

90,71

90,71

90,71

72,24

65,94

79,88

72,72

72,72

72,72
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2

473

620

474

1502

1501

1501

1501

1501

1501

1501

1501

1501

511

511

138

139

423

140

141

01

01

424

423

423

140/В

424

140/А

140/Б

01

424

139/А

01

424

137/А

01

100.000,00

13

200.000,00

200.000,00

150.000,00

1,00

2.500.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Туристичка организација општине Инђија

ТУРИЗАМ

17.315.500,00

2.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

17.215.500,00

2.500.000,00

2.500.000,00

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

2.500.000,00

2.500.000,00

Приходи из буџета

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

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

1,00

6.150.000,00

6.150.000,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка канцеларијске опреме за зграду суда у Инђији

6.150.000,00

6.150.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

150.000,00

6.515.000,00

6.515.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

6.515.000,00

6.315.000,00

6.515.000,00

6.315.000,00

3,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција зграде суда
у Инђији

3,00

3,00

Приходи из буџета

1,00

3,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

19.556.052,03

1,00

1,00

1,00

19.556.052,03

Зграде и грађевински објекти - прва фаза

Зграде и грађевински објекти - пројектна документација

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Изградња царинског складишта

Развој заједнице

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

07

0,00

10.344.947,97

10.344.947,97

Трансфери од других нивоа власти

01
0,00

1.707.000,00
29.901.000,00

6.294.000,00

21.900.000,00

29.901.000,00

Машине и опрема

6.294.000,00

21.900.000,00

Приходи из буџета

512

137

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге-пројекти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

511
1.707.000,00

424

136

0,00

ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

1,00

0,00

07

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАД ИНКУБАТОРА ЗА ИНОВАТИВНЕ STARTUP КОМПАНИЈЕ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања

Приходи из буџета

472

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања

ПРОЈЕКАТ - "ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

01

01

472

135

134

133

Вишенаменски развојни пројекти

7.214.580,61

6.368.682,00

6.368.682,00

6.308.682,00

60.000,00

1.706.760,00

1.706.760,00

1.706.760,00

6.311.125,00

6.311.125,00

6.311.125,00

91.000,00

7.305.580,61

6.368.682,00

6.368.682,00

6.308.682,00

60.000,00

1.706.760,00

1.706.760,00

1.706.760,00

6.311.125,00

6.311.125,00

6.311.125,00

42,19

97,75

97,75

99,90

30,00

16,50

5,71

99,99

78,89

78,89

78,89
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421

0101

0101-0001

1502

1502-0002

1502-0001

415

421

422

423

425

426

465

482

483

512

515

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

523

163

Залихе робе за даљу продају

Машине и опрема

Трансфери од других нивоа власти

1.000.000,00

1.000.000,00

3.750.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00
3.750.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

300.000,00

1.750.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

300.000,00

1.750.000,00

244.474.827,00

Материјал

07

426

169

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге - противградна заштита

Приходи из буџета

425

168

01

424

167

Пољопривреда

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

244.474.827,00

17.315.500,00

17.215.500,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2

7.951.000,00

7.951.000,00

3.951.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

100.000,00

1.000,00
7.800.000,00

4.000.000,00

3.951.000,00

7.800.000,00

150.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Остале некретнине и опрема

1.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

513

166

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

165

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА

3.371.000,00

90.000,00

3.281.000,00

90.000,00

3.081.000,00

70.000,00

1.000,00

156.000,00

50.000,00

850.000,00

1.744.000,00

500.000,00

5.993.500,00

10.000,00

5.983.500,00

200.000,00

90.000,00

70.000,00

6.000,00

14.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00
50.000,00
140.000,00
175.000,00
200.000,00
600.000,00
40.000,00
35.000,00
398.300,00
50.000,00
20.000,00
90.000,00
1.000,00

604.200,00

3.540.000,00

200.000,00

3.081.000,00

1.000,00

150.000,00

50.000,00

850.000,00

1.730.000,00

500.000,00

5.983.500,00

5.983.500,00

1.000,00

90.000,00

20.000,00

45.000,00

398.300,00

35.000,00

40.000,00

600.000,00

200.000,00

170.000,00

140.000,00

50.000,00

604.200,00
50.000,00

3.540.000,00

01

424

164

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

Трансфери од других нивоа власти

512

162

Материјал

07

426

161

Текуће поправке и одржавање

Сопствени приходи

425

160

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Приходи из буџета

424

159

Стални трошкови

04

423

158

01

421

157

Промоција туристичке понуде

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Сопствени приходи

414

145

Накнаде у натури

Приходи из буџета

413

144

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

04

412

143

01

411

142

Управљање развојем туризма

817.178,04

817.178,04

817.178,04

105.320.088,70

7.214.580,61

2.584.627,65

200.000,00

2.384.627,65

14.879,04

29.500,00

666.580,24

1.467.596,37

406.072,00

4.629.952,96

4.629.952,96

88.548,20

13.430,00

208.750,62

22.597,00

30.780,00

518.058,50

89.389,60

149.608,09

126.478,99

489.423,57
39.106,80

2.853.781,59

0,00

91.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

24.000,00

24.000,00

1.000,00

5.000,00

14.000,00

4.000,00

817.178,04

817.178,04

817.178,04

105.320.088,70

7.305.580,61

2.651.627,65

200.000,00

67.000,00

2.384.627,65

67.000,00

14.879,04

29.500,00

666.580,24

1.467.596,37

406.072,00

4.653.952,96

24.000,00

4.629.952,96

88.548,20

0,00

14.430,00

208.750,62

27.597,00

30.780,00

532.058,50

89.389,60

153.608,09

126.478,99

39.106,80

489.423,57

2.853.781,59

21,79

17,20

46,70

43,08

42,19

78,66

100,00

74,44

77,40

95,71

9,54

59,00

78,42

84,15

81,21

77,65

240,00

77,38

98,39

0,00

28,86

52,41

78,85

76,95

88,68

44,69

87,78

90,34

78,21

81,00

80,62
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421

560

421

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101-0001

0101-0002

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

179

178

01

424

424

1,00
1,00

1,00
1,00

38.700.000,00
38.700.000,00

38.700.000,00
38.700.000,00

Специјализоване услуге

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

1,00

1,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Узорковање земљишта

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

13.332.000,00

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

13.332.000,00

13.332.000,00

13.332.000,00

Приходи из буџета

10.332.000,00

10.332.000,00

3.000.000,00

39.750.000,00

14.500.000,00

2.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.000.000,00

39.750.000,00

14.500.000,00

2.700.000,00

Машине и опрема

Материјал

01

424

512

176

177

426

175

01

Трансфери од других нивоа власти

07

ПРОЈЕКАТ - Организовање пољочуварске службе

Приходи из буџета

01

56.950.000,00

56.950.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

400.000,00
1.900.000,00
54.650.000,00

400.000,00
1.900.000,00

56.500.000,00

10.000.000,00

54.650.000,00

Зграде и грађевински објекти

56.500.000,00

10.000.000,00

Земљиште

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

511
541

174/А

174

424

ПРОЈЕКАТ - Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски путеви

Трансфери од других нивоа власти

13

66.500.000,00

66.500.000,00

07

66.500.000,00

66.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

8.000.000,00

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

Пољопривреда

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Приходи из буџета

424

8.742.825,00
34.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

34.000.000,00

8.742.825,00

8.742.825,00
42.742.825,00

8.742.825,00

34.000.000,00

42.742.825,00

34.000.000,00

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

Заштита животне средине некласификована на другом месту

01

01

482

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

173/А

173

172

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

13

451

171

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

01

451

170

Пољопривреда

Мере подршке руралном развоју

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

133.400,00

133.400,00

133.400,00

10.332.000,00

10.332.000,00

10.332.000,00

34.699.424,20

83.000,00

34.782.424,20

34.279.424,20

420.000,00

83.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.720.112,11

2.720.112,11

2.720.112,11

31.514.055,90

7.520.918,45

39.034.974,35

7.520.918,45

31.514.055,90

133.400,00

133.400,00

133.400,00

10.332.000,00

10.332.000,00

10.332.000,00

34.699.424,20

83.000,00

34.782.424,20

34.279.424,20

420.000,00

83.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.720.112,11

2.720.112,11

2.720.112,11

31.514.055,90

7.520.918,45

39.034.974,35

7.520.918,45

31.514.055,90

2,22

2,22

2,22

77,50

77,50

100,00

87,29

0,57

61,08

62,73

22,11

20,75

17,70

15,04

15,04

34,00

34,00

34,00

92,69

86,02

91,33

86,02

92,69

Број 23, страна број  713                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

560

510

560

620

0401

0401

0401

0401-0005

0401-0003

0401-0004

0101

0101

184

Трансфери од других нивоа власти

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

07

13

5.760.000,00

0,00

0,00

5.760.000,00

0,00

0,00

5.760.000,00

5.760.000,00

Приходи из буџета

5.760.000,00

5.760.000,00

945.641,90

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

01

511

945.641,90

1.345.641,90

2.291.283,80
1.345.641,90

2.291.283,80

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

Трансфери од других нивоа власти

07

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

100.000,00

2.191.283,80

9.657.750,00

100.000,00

2.191.283,80

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - АКТИВНОСТ УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА С
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

183/Б

9.657.750,00

9.657.750,00

9.657.750,00

Приходи из буџета

9.657.750,00

9.657.750,00

42.000.000,00

0,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005

42.000.000,00

0,00

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

Управљање отпадом

Управљање комуналним отпадом

01

424

01

424

183/А

183

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

Приходи из буџета

42.000.000,00

42.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0003

2.000.000,00
40.000.000,00

40.000.000,00

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

Услуге по уговору - Буџетски фонд за заштиту животне средине

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Заштита природе

2.000.000,00

9.988.436,00

9.988.436,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

9.988.436,00

9.988.436,00

69.697.478,80

9.988.436,00

9.988.436,00

69.697.478,80

7.500.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге -Фактурисање

Управљање отпадним водама

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Развој заједнице

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

7.500.000,00

7.500.000,00

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

ПРОЈЕКАТ - Подстицаји за земљорадничке и пољопривредне задруге у
2019 години

1,00

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

38.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

38.700.000,00

Специјализоване услуге

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

Приходи из буџета

01

424

182

424

451

423

01

07

01

424

181

180

179/Б

179/А

01

1.674.000,00

1.674.000,00

1.674.000,00

472.820,95

472.820,95

945.641,90

945.641,90

8.567.730,69

8.567.730,69

8.567.730,69

15.539.347,20

15.539.347,20

15.539.347,20

6.072.216,72

6.072.216,72

6.072.216,72

32.798.936,51

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.674.000,00

1.674.000,00

1.674.000,00

472.820,95

472.820,95

945.641,90

945.641,90

8.567.730,69

8.567.730,69

8.567.730,69

15.539.347,20

15.539.347,20

15.539.347,20

6.072.216,72

6.072.216,72

6.072.216,72

32.798.936,51

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

29,06

29,06

29,06

50,00

35,14

41,27

43,15

88,71

88,71

88,71

37,00

37,00

38,85

60,79

60,79

60,79

47,06

100,00

100,00

100,00
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620

0701

0701

0701

0701

0401

0401

0401

0401

0401

0401

0401

192

191/А1

191/А

191

190

189

188

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ -Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Михаила Пупина у Инђији
Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

1,00
1,00
0,00

1,00
1,00
0,00

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Специјализоване услуге - Видео надзор

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка ватрогасног возила

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.665.700.775,00

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка булдожера за потребе ЈП Ингрин

1.665.700.775,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

1,00

07

424

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Занатлијска трећи део у Инђији
Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

07

512

512

424

511

511

1,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

01

01

01

01

01

01

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

2,00

511

1,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

1,00

07

1,00

1,00

1,00

Зграде и грађевински објекти

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња атмосферске канализације у Војвођанској и улици
Соње Маринковић
Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног решења одвођења атмосферских вода
насељених места Инђија
Зграде и грађевински објекти

2,00
2,00

1,00

2,00

Приходи из буџета

2,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

Зграде и грађевински објекти

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

01

424

187

01

511

186/А

186

511

185

01

424

184/А

4.672.800,00

4.672.800,00

4.672.800,00

886.395.927,92

4.672.800,00

4.672.800,00

4.672.800,00

886.395.927,92

77,88

77,88

77,88

53,21
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620

620

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701-0002

0701

0701

203

202

201

200

01

01

01

01

511

511

511

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова државног пута II реда -126 - лево скретање
за Гумапласт
Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

10.200.000,00

10.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

10.200.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

Приходи из буџета

10.200.000,00

1,00

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

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

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

0,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

07

511

1,00

0,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

79.920.000,00

79.920.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

79.920.000,00

79.520.000,00

79.920.000,00

79.520.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

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

400.000,00

212.634.809,00

212.634.809,00

400.000,00

212.634.809,00

212.634.809,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

Развој заједнице

13.845.000,00

198.789.809,00

13.845.000,00

198.789.809,00

1.000,00

6.119.000,00

Приходи из буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

1.000,00

01

511

511

198

199

424

197/А

01

451

197

01

424

196

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Развој заједнице

Трансфери од других нивоа власти

07

6.120.000,00

6.120.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.119.000,00

6.000.000,00

120.000,00

0,00

1,00

6.000.000,00

120.000,00

0,00

Машине и опрема

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

512

195

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА

01

424

Трансфери од других нивоа власти

07

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1,00

1,00

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

01

424

194

193

2.837.000,00

2.837.000,00

2.837.000,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

91.062.413,50

91.062.413,50

91.062.413,50

2.837.000,00

2.837.000,00

2.837.000,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

91.062.413,50

91.062.413,50

91.062.413,50

27,81

27,81

27,81

0,07

0,07

0,07

42,83

42,83

45,81
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

1,00

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

511

424

511

212/A

213

01

424

212

01

01

24.533.185,10
24.533.185,10

24.533.185,10
24.533.185,10

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

300.000,00
24.233.185,10

24.233.185,10

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

300.000,00

16.150.000,00

16.150.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

16.150.000,00

320.000,00
15.830.000,00
16.150.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

320.000,00
15.830.000,00

1,00

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

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

1,00

Приходи из буџета

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

56.838.924,40

56.838.924,40

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

29.999.462,20

1.200.000,00
55.638.924,40
26.839.462,20

29.999.462,20
26.839.462,20

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1.200.000,00
55.638.924,40

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација улице Краља Петра првог у Бешки

1,00

1,00

Приходи из буџета

Трансфери од осталих нивоа власти

511

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

07

211/А

211

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у
центру Бешке
Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

511

1,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

650.000,00

650.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

650.000,00

650.000,00

650.000,00

Приходи из буџета

650.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана превентивних мера о повременим и
привременим градилиштима
Специјализоване услуге

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

01

424

511

511

511

424

424

210

01

01

01

01

01

1,00

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

0,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

0,00

Трансфери од осталих нивоа власти

1,00

07

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

1,00

01

511

209/А

209

208

207

206

205

204

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

51.840,00

51.840,00

51.840,00

653.000,00

653.000,00

83.000,00
570.000,00

9.018.134,80

8.934.804,80

83.330,00

83.330,00
8.934.804,80

633.000,00

633.000,00

633.000,00

51.840,00

51.840,00

51.840,00

653.000,00

653.000,00

570.000,00

83.000,00

9.018.134,80

8.934.804,80

83.330,00

8.934.804,80

83.330,00

633.000,00

633.000,00

633.000,00

0,21

0,21

0,21

4,04

4,04

3,60

25,94

15,87

33,29

0,28

16,06

6,94

97,38

97,38

97,38
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

511

216

223

222

221

220

219

01

01

01

01

01

511

511

511

511

511

511

511

217

218

424

216/A

01

424

215/А

01

511

215

511

424

01

01

214/А

214

200.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

120.000,00

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације проширења коловоза у улици
Соње Маринковић у Инђији
Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације проширења коловоза у улици
Фрушкогорска у Новом Сланкамену
Зграде и грађевински објекти

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за време
извођења радова

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

500.000,00

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

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације марине у Старом Сланкамену

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

3.934.916,03

3.934.916,03

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

3.934.916,03

3.934.916,03

3.814.916,03

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3.814.916,03

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

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

120.000,00

32.200.000,00

32.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

200.000,00
32.000.000,00
32.200.000,00

200.000,00
32.000.000,00
32.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

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

15.500.000,00

15.300.000,00

15.500.000,00

15.300.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

1,00

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

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

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

165.000,00

160.760,00

83.000,00
77.760,00
160.760,00

15.447.077,10

15.447.077,10

15.282.077,10

165.000,00

160.760,00

77.760,00
160.760,00

83.000,00

15.447.077,10

15.447.077,10

15.282.077,10

0,50

0,24
0,50

41,50

99,66

99,66

99,88

82,50
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

233

232

231

230

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

01

01

01

01

511

511

511

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у Блоку
44 у Инђији - Ламела
Зграде и грађевински објекти

1,00
1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у улици Краља Петра

1,00

1,00

1,00

55.201.000,00

55.201.000,00

1,00

1.000,00

55.200.000,00

200.000,00
55.001.000,00

1.000,00

55.200.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

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

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од осталих нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00
55.001.000,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација коловоза улице 1. Новембра у Љукову

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

07

511

1,00

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

Приходи из буџета

511

1,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

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

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Остале некретнине и опрема

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка опреме за посебна паркиралишта

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

1,00

1,00

Приходи из буџета

01

229

511

511

511

513

511

424

01

01

01

01

01

228/А

228

227

226

225

224

01

83.000,00

83.000,00

83.000,00

83.000,00

83.000,00

83.000,00

0,15

0,15

41,50
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

511

241/Б

01

424

241/А

40.200.000,00

40.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња пута Нови Карловци -Крчедин

40.200.000,00

40.200.000,00

200.000,00
40.000.000,00

28.265.000,00

27.165.000,00

165.000,00
28.100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
40.000.000,00

28.265.000,00

1.100.000,00

27.165.000,00

165.000,00
28.100.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - Уређење путева у викенд насељима цементном
стабилизацијом

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

241

01

424

240/А

566.750.301,10

566.750.301,10

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Појачано одржавање (рехабилитација) Голубиначке улице у
Инђији

468.126.351,10

468.126.351,10

98.623.950,00

Примања од домаћих задуживања

98.623.950,00

1.100.000,00
565.650.301,10

10

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1.100.000,00
565.650.301,10

35.700.000,00

35.700.000,00

ПРОЈЕКАТ - Асфалтирање улица по насељеним местима општине Инђија

35.700.000,00

35.700.000,00

Приходи из буџета

511

240

700.000,00
35.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

35.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

700.000,00

6.908.095,20

6.908.095,20

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

6.908.095,20

6.908.095,20

200.000,00
6.708.095,20

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

424

511

239

239/А

424

238/А

01

511

238

01

424

237/А
200.000,00
6.708.095,20

2,00

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

1,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

Трансфери од осталих нивоа власти

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

1,00

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

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

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

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

7.270.000,00

7.270.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

7.270.000,00

200.000,00
7.070.000,00

7.270.000,00

200.000,00
7.070.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

424

511

237

01

01

511

236/А

236

235

511

234

01

424

233/А

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

26.893.072,19

26.893.072,19

165.000,00
26.728.072,19

472.235.381,35

468.126.333,18

4.109.048,17

972.910,00
471.262.471,35

6.477.440,40

6.477.440,40

6.477.440,40

489.600,00

489.600,00

489.600,00

26.893.072,19

26.893.072,19

26.728.072,19

165.000,00

472.235.381,35

468.126.333,18

4.109.048,17

471.262.471,35

972.910,00

6.477.440,40

6.477.440,40

6.477.440,40

489.600,00

489.600,00

489.600,00

95,15

99,00

95,12

100,00

83,32

100,00

4,17

83,31

88,45

93,77

93,77

96,56

6,73

6,73

6,93
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

251

01

01

511

511

511

249

250

424

248/А

01

3.906.584,11

3.906.584,11

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

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

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

2,00

2,00

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

2,00

2,00

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

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

3.705.408,51

3.705.408,51

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

0,00

13

0,00

201.175,60

200.000,00
3.706.584,11

Трансфери од других нивоа власти

201.175,60

200.000,00
3.706.584,11

07

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

1.800.000,00

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

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.800.000,00

Приходи из буџета

01

424

511

248

01

247/А

247

56.907.774,72

56.907.774,72

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

19.042.166,91

19.042.166,91

37.865.607,81

200.000,00
56.707.774,72

Трансфери од других нивоа власти

37.865.607,81

200.000,00
56.707.774,72

07

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

246

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације дуж
саобраћајнице С3

01

424

154.830.135,34

154.830.135,34

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

16.122.484,57
138.707.650,77

154.830.135,34

Трансфери од других нивоа власти

16.122.484,57
138.707.650,77

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

154.830.135,34

500.000,00

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута на деоници Банстол - Хотел Норцев

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

500.000,00

6.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Набавка вибро плоча са алатом

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

07

511

512

424

01

01

01

1,00

ПРОЈЕКАТ - Теренска и лабораторијска испитивања код изградње и
асфалтирања путева

0,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

0,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

1,00

07

Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

511

01

245/А

245

244

243

242

3.706.584,11

3.705.408,51

1.175,60

3.706.584,11

151.200,00

151.200,00

151.200,00

154.446.328,60

138.707.650,77

15.738.677,83

154.446.328,60

5.995.536,00

5.995.536,00

5.995.536,00

3.706.584,11

3.705.408,51

1.175,60

3.706.584,11

151.200,00

151.200,00

151.200,00

154.446.328,60

138.707.650,77

15.738.677,83

154.446.328,60

5.995.536,00

5.995.536,00

5.995.536,00

94,88

100,00

100,00

0,27

0,00

0,40

0,27

0,00

99,75

100,00

97,62

99,75

99,93

99,93

99,93
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

260

259

258

257

256

255

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

01

07

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мреже Каменова улица у Инђији

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

511

0,00
1,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1,00
0,00

Приходи из буџета

01

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња прикључног вода 20КV Каменова улица 500 м у
Инђији
Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

511

0,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
0,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

07

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

511

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Каменова у Инђији

0,00

0,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

07

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ- Реконструкција СТС Дунавска у Бешки

50.000,00
100.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

01

511

Трансфери од других нивоа власти

07

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

01

Зграде и грађевински објекти

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

1,00

1,00

511

1,00

0,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

07

1,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

Приходи из буџета

01

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција /замена постојеће СТС "Крчевина"

2,00

511

0,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2,00

0,00

2,00

1,00
1,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

254

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

8.000.000,00
16.200.000,00

8.000.000,00

8.200.000,00

200.000,00
16.000.000,00

16.200.000,00

8.200.000,00

200.000,00
16.000.000,00

01

424

253/А

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

1,00

1,00

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

1,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

01

424

511

253

01

252/А

252

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

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ
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620

0701-0004

0701-0002

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

269

268

267

266

265

01

01

01

01

01

424

511

511

511

511

511

264

01

424
200.000,00

1,00

Јавни градски и приградски превоз путника

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

Специјализоване услуге - одржавање путних прелаза

Развој заједнице

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

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

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Новог
Сланкамена до Сурдука

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

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

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

800.000,00

800.000,00

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

800.000,00

800.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00

1,00

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

0,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

0,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

07

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мреже Новосадска улица у Инђији

90.000,00
180.000,00

180.000,00

90.000,00

180.000,00

90.000,00

90.000,00

180.000,00

01

511

Трансфери од других нивоа власти

07

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

01

Зграде и грађевински објекти

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

1,00

511

0,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

0,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00

1,00

07

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Новосадска у Инђији

1,00

Приходи из буџета

511

1,00

01

263/А

263

262

261

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

7.969.687,84

7.969.687,84

7.969.687,84

7.969.687,84

7.969.687,84

7.969.687,84

79,70

79,70

79,70
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3

911

360

620

2001

2001-0001

0701

0701-0002

426

512

273

416

421

285

286

424

425

426

431

441

444

465

482

483

511

512

513

515

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

422

415

284

423

414

283

287

413

282

288

411

412

512

279

280

511

278/A

281

424

426

278

423

276

277

416

421

274

275

01

424

472

272

01

01

271

270

4.000.000,00

164.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001

Нематеријална имовина

Остале некретнине и опрема

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ПУ "Бошко Буха"

Предшколско образовање

Функционисање предшколских установа

650.000,00

4.150.000,00

800.000,00
285.173.291,00

1.000.000,00

20.200.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

600.000,00

13.876.500,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

38.150.000,00

12.000.000,00

800.000,00
4.000.000,00

2.500.000,00

5.497.600,00

750.000,00

24.760.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

5.780.000,00

2.840.000,00

20.827.553,73

281.173.291,00

1.000.000,00

20.200.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

600.000,00

13.876.500,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

35.650.000,00

12.000.000,00

3.500.000,00

5.497.600,00

750.000,00

23.910.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

5.780.000,00

2.840.000,00

20.827.553,73

850.000,00

432.423.291,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

121.441.637,27

436.423.291,00

20.500.000,00

121.441.637,27

17.866.002,00

20.500.000,00

Приходи из буџета

8.966.000,00
17.866.002,00

11.599.998,00

1,00

1.700.000,00

4.500.000,00

1.729.000,00

1,00

971.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

1,00

1.700.000,00

4.500.000,00

1.729.000,00

1,00

971.000,00

11.872.523,00

11.872.523,00

20.500.000,00
20.500.000,00

5.800.000,00

1.176.500,00

4.896.023,00

5.800.000,00

7.900.000,00

6.800.000,00

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

ПРОЈЕКАТ - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

Машине и опрема

Материјал

Специјализоване услуге

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

164.000.000,00

164.000.000,00

164.000.000,00
164.000.000,00

164.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0004

Приходи из буџета

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Јавни превоз

Развој заједнице

205.939.483,94

309.492,00

13.203.536,00

350.000,00

26.986,81

19.404,00

9.358.709,25

20.302.145,85

7.432.299,02

1.783.973,80

2.021.243,04

471.140,46

6.853.481,15

875.141,24

3.422.217,54

2.288.691,21

1.608.887,73

19.854.810,09

115.757.324,75

267.313.892,74

14.031.847,97

14.031.847,97

8.965.926,00

95.044,80

2.981.640,00

1.039.870,31

949.366,86

9.353.540,00

9.353.540,00

3.281.040,00

1.176.500,00

4.896.000,00

59.972.684,06

59.972.684,06

59.972.684,06

2.627.000,00

1.491.000,00

678.000,00

458.000,00

2.627.000,00

208.566.483,94

309.492,00

13.203.536,00

350.000,00

26.986,81

19.404,00

9.358.709,25

21.793.145,85

7.432.299,02

2.461.973,80

2.021.243,04

471.140,46

7.311.481,15

875.141,24

3.422.217,54

2.288.691,21

1.608.887,73

19.854.810,09

115.757.324,75

269.940.892,74

14.031.847,97

14.031.847,97

8.965.926,00

95.044,80

2.981.640,00

1.039.870,31

949.366,86

9.353.540,00

9.353.540,00

3.281.040,00

1.176.500,00

4.896.000,00

59.972.684,06

59.972.684,06

59.972.684,06

73,14

38,69

65,36

29,17

1,23

3,23

67,44

57,12

61,94

59,32

36,77

62,82

29,53

54,70

48,89

39,60

56,65

95,33

95,32

61,85

78,54

78,54

100,00

5,59

66,26

60,14

0,00

97,77

78,78

78,78

56,57

100,00

100,00

36,57

36,57

36,57
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912

620

2002

2002-0001

2001

2001

2001

2001

2001

511

302

307

306

01

463

511

200.000,00

4.970.000,00
73.291.970,00
3.490.000,00
5.070.000,00
3.870.000,00
16.255.000,00

5.070.000,00
3.870.000,00
16.255.000,00

423 Услуге по уговору

424 Специјализоване услуге

425 Текуће поправке и одржавање

426 Материјал

13.374.030,00
270.000,00
171.619.000,00

13.374.030,00
270.000,00
171.619.000,00

512 Машине и опрема

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001

515 Нематеријална имовина

800.000,00
16.170.000,00

800.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

16.170.000,00

402.000,00

402.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

11.620.000,00

11.620.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

421 Стални трошкови

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

3.490.000,00

18.480.000,00

18.480.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

4.970.000,00

2.166.000,00

2.166.000,00

414 Социјална давања запосленима

73.291.970,00

1.390.000,00

1.390.000,00

422 Трошкови путовања

171.619.000,00

171.619.000,00

171.619.002,00

413 Накнаде у натури

Трансфери осталим нивоима власти

Основно образовање

Функционисање основних школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

171.619.002,00

300.000,00

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

300.000,00

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за доградњу вртића у Новом
Сланкамену

8.200.000,00

8.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

8.000.000,00
8.200.000,00

8.000.000,00
8.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

305

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

424
200.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

2.600.000,00

7.350.000,00

ПРОЈЕКАТ - Школица живота - заједно за детињство - Вртић Љуково

7.350.000,00

7.350.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
7.150.000,00

7.350.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00
7.150.000,00

132.800.000,00

132.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића на објекту Невен у Инђији

132.800.000,00

200.000,00
132.600.000,00

285.173.291,00

132.800.000,00

200.000,00
132.600.000,00

281.173.291,00

1.500.000,00

15.500.000,00

268.173.291,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

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

304/А

01

01

511

511

303

304

424

302/А

01

424

301/А

01

4.000.000,00

УКУПНО за главу 3

Развој заједнице

1.500.000,00

2.500.000,00

Родитељски динар за ваннаставне активности

16

13.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

268.173.291,00

Приходи из буџета

01

105.526.596,62

79.379,62

9.869.211,61

12.885.838,68

196.196,50

74.058,68

8.185.931,48

12.163.605,79

1.969.986,07

2.986.814,39

1.725.096,88

36.213.651,14

2.962.304,06

14.626.358,85

840.480,22

747.682,65

105.526.596,62

105.526.596,62

6.487.948,80

6.487.948,80

6.487.948,80

498.960,00

498.960,00

498.960,00

54.387.500,00

54.387.500,00

54.387.500,00

205.939.483,94

10.291.604,27

195.647.879,67

2.627.000,00

2.627.000,00

105.526.596,62

79.379,62

9.869.211,61

12.885.838,68

196.196,50

74.058,68

8.185.931,48

12.163.605,79

1.969.986,07

2.986.814,39

1.725.096,88

36.213.651,14

2.962.304,06

14.626.358,85

840.480,22

747.682,65

105.526.596,62

105.526.596,62

6.487.948,80

6.487.948,80

6.487.948,80

498.960,00

498.960,00

498.960,00

54.387.500,00

54.387.500,00

54.387.500,00

208.566.483,94

10.291.604,27

195.647.879,67

61,49

29,40

73,79

79,69

24,52

18,42

70,45

74,83

50,90

58,91

49,43

49,41

59,60

79,15

38,80

53,79

61,49

61,49

79,12

79,12

81,10

19,19

19,19

19,19

40,95

40,95

41,02

73,14

66,40

72,96
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160

920

920

620

0901

2003

0901-0001

2003

2003-0001

2002

312/A

312

311

7.120.000,00
3.620.000,00
4.777.000,00
235.000,00
465.000,00
300.000,00
5.540.000,00
300.000,00
56.370.000,00

7.120.000,00
3.620.000,00
4.777.000,00
235.000,00
465.000,00
300.000,00
5.540.000,00
300.000,00
56.370.000,00

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

1.177.080,00
1.487.790,25

1.177.080,00
1.487.790,25

512 Машине и опрема

01

01

423

16.200.000,00
16.200.000,00

16.200.000,00
16.200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

500.000,00
500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00
500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

Приходи из буџета

Услуге по уговору - Бесплатна правна помоћ

Приходи из буџета

16.200.000,00

16.200.000,00

Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне организације

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

226.000.000,00

4.883.651,05

4.883.651,05
226.000.000,00

3.395.860,80

3.395.860,80

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0,00

0,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

3.706.571,05

3.706.571,05

511 Зграде и грађевински објекти

Трансфери од других нивоа власти

4.883.651,05

4.883.651,05

Трансфери осталим нивоима власти

ПРОЈЕКАТ - ТШ Михајло Пупин Инђија - Инвестиционо одржавање
фискултурне сале

Средње образовање

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001

515 Нематеријална имовина

512 Машине и опрема

07

481

0,00

3.130.000,00

3.130.000,00

423 Услуге по уговору

Приходи из буџета

463

1.170.000,00

1.170.000,00

422 Трошкови путовања

56.370.000,00

18.800.000,00

18.800.000,00

56.370.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

421 Стални трошкови

8.389.000,00

8.389.000,00

325.000,00
1.099.000,00

325.000,00
1.099.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

56.370.000,00

56.370.000,00

61.253.651,05

414 Социјална давања запосленима

413 Накнаде у натури

Трансфери осталим нивоима власти

Средње образовање

Функционисање средњих школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

61.253.651,05

2,00

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

171.619.000,00

2,00

1,00

1,00

171.619.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција објекта ОШ Душан Јерковић (дворац
Пеачевић)

Приходи из буџета

01

01

463

511

309

310

423

308

01

01

6.507.677,17

6.507.677,17

6.507.677,17

111.448.992,16

3.670.340,40

3.364.225,20

306.115,20

3.670.340,40

38.236.025,20

38.236.025,20

195.456,08

4.001.410,22

85.044,80

3.262.521,65

2.811.748,60

6.164.400,00

1.863.554,32

800.350,10

9.417.788,89

812.942,45

7.992.209,01

582.744,06

245.855,02

38.236.025,20

41.906.365,60

105.526.596,62

6.507.677,17

6.507.677,17

6.507.677,17

111.448.992,16

3.670.340,40

306.115,20

3.670.340,40

38.236.025,20

38.236.025,20

195.456,08

4.001.410,22

85.044,80

3.262.521,65

2.811.748,60

6.164.400,00

1.863.554,32

800.350,10

9.417.788,89

812.942,45

7.992.209,01

582.744,06

245.855,02

38.236.025,20

41.906.365,60

105.526.596,62

40,17

40,17

40,17

49,31

75,16

20,58

75,16

67,83

67,83

65,15

72,23

36,19

68,30

77,67

86,58

59,54

68,41

50,09

73,90

95,27

53,02

75,65

67,83

68,41

61,49
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060

070

010

090

160

0901-0002

0901-0001

0901-0001

0901

0901-0001

0901

0901-0005

320

5.000.000,00

5.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

01

Трансфери од других нивоа власти

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

5.137.624,14

17.862.375,86

26.760.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002

5.137.624,14

17.862.375,86

26.760.000,00

1.300.000,00

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај

Становање

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Донације од међународних организација

06

1.300.000,00

51.060.000,00

51.060.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

1.300.000,00
49.760.000,00

49.760.000,00

1.300.000,00

200.000,00

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

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка помоћ

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Приходи из буџета

200.000,00

200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

16.370.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР

Болест и инвалидност

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

16.370.000,00

16.370.000,00

16.370.000,00

Приходи из буџета

16.370.000,00

16.370.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

44.295.000,00

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

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ

44.295.000,00

44.295.000,00

44.295.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

Приходи из буџета

31.750.000,00

31.750.000,00

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

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

Социјална заштита некласификована на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

12.545.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

12.545.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Накнаде из буџета за становање и живот

ПРОЈЕКАТ - Домски смештај ученика и студената

07

472

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

472

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

Приходи из буџета

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст

01

472

472

319

01

01

472

318

317

316/А

472

316

472

463

01

01

01

481

315

314

313

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

420.151,07

420.151,07

420.151,07

807.802,00

690.786,02

1.498.588,02

807.802,00

690.786,02

153.319,75

153.319,75

153.319,75

11.907.335,60

11.907.335,60

11.907.335,60

33.621.581,43

33.621.581,43

25.041.658,46

8.579.922,97

4.987.321,10

4.987.321,10

4.987.321,10

420.151,07

420.151,07

420.151,07

807.802,00

690.786,02

1.498.588,02

807.802,00

690.786,02

153.319,75

153.319,75

153.319,75

11.907.335,60

11.907.335,60

11.907.335,60

33.621.581,43

33.621.581,43

25.041.658,46

8.579.922,97

4.987.321,10

4.987.321,10

4.987.321,10

84,03

84,03

84,03

4,52

53,14

2,93

1,62

53,14

76,66

76,66

76,66

72,74

72,74

72,74

75,90

75,90

78,87

68,39

99,75

99,75

99,75
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090

040

040

040

070

0901

0901

0901

0901

0901

0901-0006

0901-0005

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006

421

423

424

334

335

336

13

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ
Стални трошкови

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

58.751,68
6.274.000,00

58.751,68
6.274.000,00

0,00

3.107.000,00

07

0,00

3.107.000,00

Трансфери од других нивоа власти

06

500.000,00
3.108.248,32

500.000,00

1.068.000,00
3.108.248,32

Машине и опрема

1.068.000,00

1.000,00
4.705.000,00

Донације од међународних организација

512

333/А

Специјализоване услуге

1.000,00
4.705.000,00

915.324,38

9.444.675,62

Приходи из буџета

424

333

Услуге по уговору

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

915.324,38

9.444.675,62

10.360.000,00

10.360.000,00

Трансфери од других нивоа власти

10.360.000,00

10.360.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Социјална заштита некласификована на другом месту

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -Финансирање вантелесне оплодње

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Породица и деца

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

2.058.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

ПРОЈЕКАТ - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

Породица и деца

2.058.000,00

54.382.000,00

56.440.000,00

56.440.000,00
54.382.000,00

3.200.000,00

13.100.000,00

3.200.000,00

13.100.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

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

14.300.000,00

14.300.000,00

01

423

332

472

421

13

07

01

472

331

330

329

01

472

472

327

328

472

326

1.640.000,00
17.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Треће дете

Трансфери од других нивоа власти

472

325

1.640.000,00
17.000.000,00

6.800.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете

07

472

324

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

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

Приходи из буџета

472

323

Породица и деца

Подршка деци и породици са децом

Програмска активност 0006 (ПА 0006)

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

Приходи из буџета

6.800.000,00

6.800.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња

некласификована на другом месту

01

472

01

472

322

321

Социјална помоћ угроженом становништву

Подршка реализацији програма Црвеног крста

3.097.996,23

3.097.996,23

245.412,50

504.300,00

2.348.283,73

5.618.544,97

5.618.544,97

5.618.544,97

750.000,00

750.000,00

750.000,00

1.789.787,07

1.789.787,07

1.789.787,07

2.058.000,00

32.303.841,14

34.361.841,14

6.057.474,23

3.855.802,05

9.940.476,33

12.923.785,00

1.584.303,53

6.734.848,61

6.734.848,61

6.734.848,61

3.097.996,23

3.097.996,23

245.412,50

504.300,00

2.348.283,73

5.618.544,97

5.618.544,97

5.618.544,97

750.000,00

750.000,00

750.000,00

1.789.787,07

1.789.787,07

1.789.787,07

2.058.000,00

32.303.841,14

34.361.841,14

6.057.474,23

3.855.802,05

9.940.476,33

12.923.785,00

1.584.303,53

6.734.848,61

6.734.848,61

6.734.848,61

49,38

99,67

49,08

47,22

49,91

59,49

54,23

54,23

75,00

75,00

75,00

44,74

44,74

44,74

100,00

59,40

60,88

46,24

53,55

69,51

76,02

96,60

99,04

99,04

99,04
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4

1201-0001

1801

620

820

1801

620

1801-0003

1801-0001

1801

1201

1801

620

721

0901

411

412

413

414

415

416

421

344

346

347

348

349

350

511

343

345

424

342/А

01

Трансфери од других нивоа власти

07

15.916.050,00

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић"

1.270.000,00

950.000,00

600.000,00

1.000.000,00

2.095.000,00
100.000,00

40.000,00

800.000,00

173.741.691,00

157.825.641,00

Услуге културе

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1.310.000,00

950.000,00

600.000,00

1.800.000,00

2.095.000,00
100.000,00

12.170.000,00

6.700.000,00

6.700.000,00

12.170.000,00

6.700.000,00

6.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

200.000,00
6.500.000,00

1.000,00

399.000,00

1.000,00

399.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
6.500.000,00

Специјализоване услуге

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

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

200.000,00
200.000,00

30.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција амбуланте у
Бешки

30.000.000,00

30.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила за Дом здравља

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1803-0003

100.000.000,00

Услуге по уговору

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001

Приходи из буџета

100.000.000,00

100.000.000,00

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Здравство

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Опште медицинске услуге

137.400.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

137.400.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ИЗБЕГЛА И ПРОГНАНА ЛИЦА

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200,00

200,00
1.000,00

200,00

200,00
1.000,00

Приходи из буџета

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

Материјал

01

511

342

512

423

424

01

01

01

464

511

341/А

341

340

339

01

482

338/А

426

338

01

337

681.695,32

698.787,08

274.670,00

1.945.019,26
68.488,00

11.341.220,54

118.383.415,46

200.000,00

200.000,00

200.000,00

90.681.792,69

90.681.792,69

90.681.792,69

90.881.792,69

13.000,00

225.000,00

8.025.000,00

694.695,32

698.787,08

274.670,00

225.000,00

68.488,00

1.945.019,26

11.341.220,54

126.408.415,46

200.000,00

200.000,00

200.000,00

90.681.792,69

90.681.792,69

90.681.792,69

90.881.792,69

53,03

73,56

45,78

68,49

92,84

93,19

72,76

50,00

50,13

100,00

90,68

90,68

90,68

66,14
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5

1201-0001

1201-0002

444

465

482

512

356

357

358

359

Машине и опрема

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће донације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

УКУПНО за главу 4

Сопствени приходи

Трансфери од других нивоа власти

Примања од продаје нефинансијске имовине

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

07

09

08

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Приходи из буџета

01

Залихе робе за даљу продају

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће дотације и трансфери

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Установа Културни центар

04

523

483

378

381

482

377

512

465

376

515

431

375

379

426

380

425

422

370

374

421

369

373

416

368

423

415

367

424

414

366

371

413

365

372

411

412

363

Трансфери од других нивоа власти

07

364

Сопствени приходи

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Приходи из буџета

Нематеријална имовина

01

515

362

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

04

423

424

360

361

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Сопствени приходи

441

355

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Приходи из буџета

426

354

01

425

353

Специјализоване услуге

Трошкови путовања

04

422

424

351

352

31.814.438,00

31.814.438,00

500.000,00

1.100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.023.681,00

810.000,00

3.050.000,00

3.580.000,00

3.360.000,00

440.000,00

5.300.000,00

670.000,00

340.000,00

1.140.000,00

130.000,00

1.488.933,00

8.681.824,00

26.786.200,00

9.866.050,00

41.680.488,00

500.000,00

4.950.000,00
500.000,00

2.200.000,00
4.950.000,00

2.216.050,00

31.814.438,00

2.200.000,00

500.000,00

1.400.000,00

100.000,00

117.000,00

1.035.481,00

150.000,00

1.540.000,00

3.080.000,00

6.580.000,00

4.060.000,00

710.000,00

5.420.000,00

670.000,00

340.000,00

3.340.000,00

150.000,00

1.506.098,00

8.781.909,00

28.736.200,00

2.200.000,00

2.216.050,00

2.200.000,00

300.000,00

17.000,00

11.800,00

150.000,00

730.000,00

30.000,00

3.000.000,00

700.000,00

270.000,00

120.000,00

2.200.000,00

20.000,00

17.165,00

100.085,00

1.950.000,00

3.670.000,00

820.000,00

2.850.000,00

820.000,00

2.550.000,00

1.400.000,00

340.000,00

1.930.000,00

25.066.200,00

25.066.200,00

900.000,00

40.000,00

1.431.200,00

200.000,00

300.000,00

1.170.000,00

1.200.000,00

500.000,00

300.000,00

300.000,00

820.000,00

400.000,00

40.000,00

380.000,00

1.130.000,00

1.130.000,00

20.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00

2.550.000,00

1.000.000,00

300.000,00

1.550.000,00

23.936.200,00

23.936.200,00

900.000,00

20.000,00

1.431.200,00

200.000,00

300.000,00

1.000.000,00

1.150.000,00

500.000,00

250.000,00

19.010,00

18.490.277,86

18.490.277,86

311.389,00

683.061,05

612.491,52

293.352,80

2.873.490,25

1.461.282,34

168.500,00

2.381.231,55

189.873,44

167.837,86

727.133,93

88.056,00

1.249.324,47

7.283.253,65

19.461.668,69

1.214.085,20

28.000,00

1.186.085,20

164.906,91

159.600,00

889.578,29

18.247.583,49

18.247.583,49

445.605,02

1.153.872,12

496.816,95

794.667,20

327.732,00

2.676.000,00

2.676.000,00

1.516.000,00

7.000,00

389.000,00

431.000,00

102.000,00

100.000,00

20.000,00

16.000,00

95.000,00

875.000,00

525.000,00

525.000,00

300.000,00

225.000,00

350.000,00

350.000,00

90.000,00

8.000,00

7.000,00

7.000,00

26.010,00

21.166.277,86

2.676.000,00

18.490.277,86

1.516.000,00

311.389,00

7.000,00

683.061,05

1.001.491,52

293.352,80

2.873.490,25

1.892.282,34

270.500,00

2.481.231,55

189.873,44

167.837,86

727.133,93

108.056,00

1.265.324,47

7.378.253,65

20.336.668,69

1.739.085,20

28.000,00

525.000,00

1.186.085,20

464.906,91

159.600,00

1.114.578,29

18.597.583,49

350.000,00

18.247.583,49

445.605,02

1.153.872,12

586.816,95

802.667,20

334.732,00

8,67

50,78

120,76

58,12

68,91

22,24

5,98

65,97

65,03

9,52

43,67

46,61

38,10

45,78

28,34

49,36

21,77

72,04

84,01

84,02

70,77

47,39

9,33

64,02

46,51

33,21

46,94

57,75

74,19

72,80

49,51

80,62

50,16

66,89

66,95
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840

860

1201-0004

1201-0003

1201-0002

1201

1201

1201

1201

1201

1201-0002

390

389

388/А

01

01

01

01

481

481

515

515

515

387

388

425

01

01

454

386

385/А

01

454

426

384

385

424

383

01
07
04

423

382
1.270.000,00

50.144.438,00

УКУПНО за главу 5

20.000,00

1.290.000,00

4.000.000,00

1,00

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

16.000.000,00
16.000.000,00

16.000.000,00
16.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Приходи из буџета

16.000.000,00

16.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице

Верске и друге услуге заједнице

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

Приходи из буџета

15.000.000,00

15.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти у области културе

Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1,00

1,00

Нематеријална имовина

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СКУЛПТУРЕ НА ТРГУ СЛОБОДЕ

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.001.000,00

2.001.000,00

2.001.000,00
2.001.000,00

501.000,00

1.500.000,00

501.000,00

1.500.000,00

Нематеријална имовина

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 2

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

Нематеријална имовина

Текуће поправке и одржавање

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

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

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

64.110.488,00

22.430.000,00

22.430.000,00

280.000,00

20.860.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

13.966.050,00

4.100.000,00
4.100.000,00

80.000,00

4.000.000,00

Субвенције предузећима

ПРОЈЕКАТ - СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДРУГИХ
СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ

18.330.000,00

17.330.000,00
1.000.000,00

200.000,00

16.860.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Сопствени приходи

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

759.350,00

15.999.970,00

15.999.970,00

15.999.970,00

12.242.165,72

12.242.165,72

12.242.165,72

598.000,00

598.000,00

598.000,00

3.314.082,21

3.314.082,21

3.314.082,21

33.894.645,85

15.404.367,99

15.404.367,99

28.374,00

14.616.643,99

7.150.000,00

4.474.000,00
4.474.000,00

4.474.000,00

759.350,00

15.999.970,00

15.999.970,00

15.999.970,00

12.242.165,72

12.242.165,72

12.242.165,72

598.000,00

598.000,00

598.000,00

3.314.082,21

3.314.082,21

3.314.082,21

41.044.645,85

4.474.000,00
19.878.367,99

15.404.367,99

28.374,00

19.090.643,99

100,00

100,00

100,00

81,61

81,61

81,61

29,89

29,89

39,87

82,85

82,85

82,85

64,02

88,62

68,68

10,13

91,52

58,86
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*

810

810

810

860

860

1301

1301-0005

1301-0004

1301-0001

1201

Специјализоване услуге - Летњи музички фестивал

424

424

424

424

395

396

396/А

397

405/А

405

01

01

511

421

30.000,00

30.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Прибављање монтажно-демонтажног спортског објекта

5.500.000,00

5.500.000,00
5.500.000,00

5.500.000,00

675.750,00

705.750,00

705.750,00
675.750,00

65.000,00

12.000,00

628.750,00

65.000,00

12.000,00

628.750,00

13.000.000,00

Приходи из буџета

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа клизалишта

Услуге рекреације и спорта

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005

Машине и опрема

07

512

404

Материјал

Услуге по уговору

Услуге рекреације и спорта

Спровођење омладинске политике

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

13.000.000,00

13.000.000,00

Приходи из буџета

13.000.000,00

13.000.000,00

125.000.000,00

13.000.000,00

5.000.000,00
125.000.000,00

5.000.000,00
125.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00

125.000.000,00

30.000.000,00

90.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004

01

426

403

15.394.001,00

15.394.001,00
297.073.678,00

15.394.001,00

15.394.001,00

297.073.678,00

4.000.000,00

5.760.000,00

1,00

1.350.000,00

1.164.000,00

1.220.000,00

4.000.000,00

5.760.000,00

1,00

1.350.000,00

1.164.000,00

1.220.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Установа
Спортски центар

Услуге рекреације и спорта

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001

Дотације невладиним организацијама - превоз спортиста

Дотације невладиним организацијама - инвестиције

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортисти

Услуге рекреације и спорта

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Специјализоване услуге - Остале манифестације од значаја за Општину Инђија

Специјализоване услуге - Лига шампиона - Најјачи човек Србије 2019

Специјализоване услуге - Градска слава Општине Инђија - Духови

Приходи из буџета

423

402

01

481

400

451

481

399

401

481

398

01

Специјализоване услуге - Игре без граница

424

394

Специјализоване услуге - Дан ослобођења у Првом светском рату

Специјализоване услуге - Дан ослобођења Инђије

424

393

ПРОЈЕКАТ - Општинске културне манифестације

1.900.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

1.900.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004

Приходи из буџета

28.000.000,00

28.000.000,00

Услуге по уговору - Информисање

другом месту

424

01

01

423

392

391

Рекреација, култура и вере некласификоване на

1.488.000,00

1.488.000,00

1.488.000,00

399.999,20

30.000,00

429.999,20

63.850,00

11.400,00

354.749,20

11.325.616,21

11.325.616,21

11.325.616,21

94.542.101,93

94.542.101,93

5.000.000,00

89.542.101,93

161.638.814,76

9.930.315,00

9.930.315,00

246.965,00

5.760.000,00

1.162.440,00

1.161.234,00

1.599.676,00

22.942.567,99

22.942.567,99

22.942.567,99

0,00

1.488.000,00

1.488.000,00

1.488.000,00

399.999,20

30.000,00

429.999,20

63.850,00

11.400,00

354.749,20

11.325.616,21

11.325.616,21

11.325.616,21

99.542.101,93

94.542.101,93

5.000.000,00

89.542.101,93

161.638.814,76

9.930.315,00

9.930.315,00

246.965,00

5.760.000,00

1.162.440,00

1.161.234,00

1.599.676,00

22.942.567,99

22.942.567,99

22.942.567,99

27,05

27,05

27,05

59,19

100,00

60,93

98,23

95,00

56,42

87,12

87,12

87,12

79,63

75,63

100,00

99,49

54,41

64,51

64,51

6,17

100,00

99,87

95,18

84,19

81,94

81,94

81,94
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620

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301-0004

414

413

412

01

01

01

511

511

5.280.000,00
5.280.000,00

5.280.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.280.000,00
5.280.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

5.280.000,00

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Уређење градског базена

1.000.000,00
1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

1,00

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

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције стадиона
Хајдук у Бешки

3,00

511

0,00

3,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

3,00

1,00

0,00

3,00

1,00

1,00
1,00

Трансфери од осталих нивоа власти

Земљиште

1,00
1,00

07

541

411

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

511

410

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске хале у Бешки прва фаза

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

30.001.000,00

30.001.000,00

600.000,00

1.000,00

30.000.000,00

30.001.000,00

1.000,00

30.000.000,00

01

424

01

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

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

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

30.001.000,00

69.434.084,00

69.434.084,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004

Развој заједнице

69.434.084,00

61.000.000,00

69.434.084,00

61.000.000,00

Приходи из буџета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

8.434.084,00

48.000,00

48.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

8.434.084,00

48.000,00

48.000,00

Развој заједнице

48.000,00

48.000,00

Приходи из буџета

Материјал

07

424

40.000,00

Приходи из буџета

409/А

409

40.000,00

40.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - "Млади у акцији"

40.000,00

40.000,00

13.000.000,00

40.000,00

13.000.000,00

Приходи из буџета

Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ - "Покрени се"

01

511

451

408

424

426

407

01

01

01

423

406

405/В

405/Б

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.720.004,40

4.720.004,40

4.720.004,40

824.628,00

824.628,00

824.628,00

259.200,00

259.200,00

259.200,00

5.784.000,00

5.784.000,00

5.784.000,00

29.706.721,47

29.706.721,47

25.535.255,07

4.171.466,40

48.000,00

48.000,00

48.000,00

4.720.004,40

4.720.004,40

4.720.004,40

824.628,00

824.628,00

824.628,00

259.200,00

259.200,00

259.200,00

5.784.000,00

5.784.000,00

5.784.000,00

29.706.721,47

29.706.721,47

25.535.255,07

4.171.466,40

48.000,00

48.000,00

48.000,00

89,39

89,39

89,39

82,46

82,46

82,46

43,20

43,20

43,20

19,28

19,28

19,28

42,78

42,78

41,86

49,46

100,00

100,00

100,00
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1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

423

424

424/Б

512

424

424/A

511

01

424

423

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ - СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - PARAINSPIRED

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

800.000,00

1.800.000,00

1.050.000,00

1.800.000,00

1.050.000,00

19.900.000,00

19.900.000,00

19.900.000,00
19.900.000,00

3.500.000,00

15.600.000,00
3.500.000,00

15.600.000,00

800.000,00

4.644.992,00

4.644.992,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

2.644.992,00

2.644.992,00

Трансфери од других нивоа власти

2.000.000,00

4.644.992,00

07

2.000.000,00

4.644.992,00

Приходи из буџета

01

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Спортски терен у Бешки

3.828.840,00

3.828.840,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

511

2.000.000,00

2.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

0,00

13

0,00

Трансфери од других нивоа власти

1.828.840,00

3.828.840,00

07

1.828.840,00

3.828.840,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Санација отвореног школског терена у ОШ "Бранко
Радичевић" у Марадику
Зграде и грађевински објекти

01

511

2,00

422/А

422/А1

422

0,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2,00

1,00
1,00

0,00

2,00

1,00
1,00

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

Приходи из буџета

424

421

01

420/А

2,00

ПРОЈЕКАТ - Завршетак изградње спортске хале у Инђији - ПАРТЕРНО
УРЕЂЕЊЕ

0,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2,00

0,00

2,00

1,00
1,00

Трансфери од других нивоа власти

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

420

ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске сале у Инђији - IV фаза

01

424

2,00

419/А

0,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2,00

0,00

1,00

1,00

Трансфери од других нивоа власти

2,00

1,00

1,00

Машине и опрема

07

512

2,00

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

Приходи из буџета

511

419

2,00

2,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

2,00

1,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

1,00

2.091.000,00

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

2.091.000,00

2.091.000,00

2.091.000,00

2.091.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.091.000,00

Приходи из буџета

01

418

512

417

511

511

01

01

416

415

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

867.335,22

313.063,26

2.375.400,00

2.375.400,00

1.697.400,00

678.000,00

3.309.105,82

2.644.992,00

664.113,82

3.309.105,82

3.828.837,54

2.000.000,00

1.828.837,54

3.828.837,54

1.816.801,71

1.816.801,71

1.816.801,71

867.335,22

313.063,26

2.375.400,00

2.375.400,00

1.697.400,00

678.000,00

3.309.105,82

2.644.992,00

664.113,82

3.309.105,82

3.828.837,54

2.000.000,00

1.828.837,54

3.828.837,54

1.816.801,71

1.816.801,71

1.816.801,71

48,19

29,82

11,94

11,94

48,50

4,35

71,24

100,00

33,21

71,24

100,00

100,00

100,00

86,89

86,89

86,89
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1

160

160

160

0602

0602-0002

0602

0602

0602

0602

0602

0602-0010

0602-0009

432

431

430

429

428

427

426

425

424/В

01

01

01

01

01

01

01

411

511

511

511

511

472

499

499

Донације од међународних организација

06

20.795.452,40
20.795.452,40

20.795.452,40
20.795.452,40

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

180.000,00

300.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за реконструкцију Ловачког
дома у Љукову
Зграде и грађевински објекти

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Функционисање месних заједница

3.945.292,62

3.945.292,62

300.000,00

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

300.000,00

180.000,00

180.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

180.000,00

180.000,00

Приходи из буџета

180.000,00

4.740.000,00

4.740.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за гасификацију објекта Дома
културе у Новим Карловцима
Зграде и грађевински објекти

4.740.000,00

4.740.000,00

Приходи из буџета

4.740.000,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.740.000,00

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Текуће одржавње фасаде и просторија амбуланте у Новим
Карловцима
Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Санација крова на објекту Дома културе у Новим Карловцима

Приходи из буџета

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

Приходи из буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

Стална резерва

Стална буџетска резерва

Програмска активност 0010 (ПА 0010)

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Приходи из буџета

20.795.452,40

20.795.452,40

64.707.171,02

2.900.000,00

100.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009

64.707.171,02

2.900.000,00

100.000,00

150.000,00
3.000.000,00

150.000,00
3.000.000,00

Текућа резерва

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Машине и опрема

01

512

3.214.218,51

3.626.028,00

3.626.028,00

3.626.028,00

21.484.880,36

1.172.481,94

7.916,54

1.180.398,48

3.214.218,51

3.626.028,00

3.626.028,00

3.626.028,00

21.484.880,36

1.172.481,94

7.916,54

1.180.398,48

81,47

76,50

76,50

76,50

33,20

40,43

7,92

39,35
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620

920

640

620

620

0501

0501

0501

0501-0001

415

416

421

422

423

424

425

426

441

444

465

482

483

511

512

435

435A

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

456

01

01

513

454

511

463

424

453

455

421

452

01

01

511

512

450

451

511

449

01

414

434

01

412

433

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

УКУПНО за главу 1

85.250.000,00

85.250.000,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

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

46.000,00

46.000,00

108.000,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

108.000,00

1,00

1,00

511 Зграде и грађевински објекти

Развој заједнице

1,00

1,00

Трансфери осталим нивоима власти

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

Средње образовање

4.250.000,00
85.250.000,00

4.250.000,00
85.250.000,00

1.000.000,00

80.000.000,00

109.793.113,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

80.000.000,00

109.793.113,00

36.891.716,62

36.891.716,62

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0501-0001

Остале некретнине и опрема

Специјализоване услуге

Стални трошкови

УЛИЧНА РАСВЕТА

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

1,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1,00

1,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ

4.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

32.891.715,62

32.891.715,62

ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ

32.891.715,62

32.891.715,62

2.166.000,00

160.000,00

93.000,00

333.000,00

465.150,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

2.166.000,00

160.000,00

93.000,00

333.000,00

465.150,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00
40.000,00

2.055.000,00

8.152.233,00

795.500,00

8.303.200,00

444.000,00

4.218.740,00

200.000,00

144.400,00

679.200,00

677.000,00

2.055.000,00

8.152.233,00

795.500,00

8.303.200,00

444.000,00

4.218.740,00

200.000,00

144.400,00

679.200,00

677.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

62.000,00

61.005.456,62

61.005.456,62

1.249.800,00

59.755.656,62

61.917.456,28

17.858.852,36

473.190,60

473.190,60

473.190,60

17.385.661,76

17.385.661,76

1.089.638,74

24.693,89

10.731,60

375.691,48

1.338.740,87

2.137.794,36

387.069,38

5.478.047,32

214.017,42

2.312.616,42

143.303,67

107.859,62

551.238,48

62.000,00

61.005.456,62

61.005.456,62

1.249.800,00

59.755.656,62

61.917.456,28

17.858.852,36

473.190,60

473.190,60

473.190,60

17.385.661,76

17.385.661,76

1.089.638,74

0,00

24.693,89

10.731,60

375.691,48

1.338.740,87

2.137.794,36

387.069,38

5.478.047,32

214.017,42

2.312.616,42

143.303,67

107.859,62

551.238,48

57,41

71,56

71,56

29,41

74,69

56,39

48,41

11,83

11,83

23,66

52,86

52,86

50,31

0,00

26,55

3,22

80,77

65,15

26,22

48,66

65,98

48,20

54,82

71,65

74,70

81,42
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0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

465

464

463

462

461/A

461

460

459

458

457

01

01

01

01

01

01

511

511

511

511

511

511

Трансфери од осталих нивоа власти

07

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Н.
Сланкамена до Сурдука
Зграде и грађевински објекти

1,00
1,00

1,00
1,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне трафо станице (СТС) Новосадска

1,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне трафо станице (СТС) Каменова улица

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

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

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у парку Данице Јовановић у Бешки

1,00

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

9.572.968,00
23.435.104,00

23.435.104,00

13.862.136,00

23.435.104,00

9.572.968,00

13.862.136,00

23.435.104,00

849.999,66
1.000.000,00

849.999,66

150.000,34

1.000.000,00

1.000.000,00

150.000,34

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Бешка
Зграде и грађевински објекти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

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

01

511

Трансфери од осталих нивоа власти

07

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

01

1.000.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Инђија - Локација 15
Зграде и грађевински објекти

0,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

0,00

Трансфери од осталих нивоа власти

511

1,00

Приходи из буџета

1,00

1,00

ПРОЈЕКАТ - Санација јавног осветљења у насељеном месту Јарковци у
општини Инђија
Зграде и грађевински објекти

1,00

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

07

511

511

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

108.000,00

108.000,00

0,00
62.000,00

0,00
62.000,00

01

01

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од осталих нивоа власти

07

849.999,66

849.999,66

849.999,66

62.000,00

62.000,00

849.999,66

849.999,66

849.999,66

62.000,00

62.000,00

85,00

100,00

85,00

57,41

100,00
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32.768.000,00
337.711.015,45

32.768.000,00

ИЗВОР 06 - Донације од међународних организација

4.700.000,00
500.000,00
4.950.000,00

333.011.015,45
0,00
0,00

ИЗВОР 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица

ИЗВОР 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине

УКУПНО ПО ИЗВОРИМА

1.500.000,00

20.016.050,00

0,00
4.745.335.950,00

4.765.352.000,00

397.537.379,96
1.500.000,00

397.537.379,96

ИЗВОР 13 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

ИЗВОР 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности

468.126.352,10

468.126.352,10

4.950.000,00

500.000,00

ИЗВОР 10 - Примања од домаћих задуживања

ИЗВОР 07 - Трансфери од других нивоа власти

8.366.050,00

0,00

ИЗВОР 01 - Приходи из буџета

8.366.050,00

3.513.893.202,49

4.765.352.000,00

0,00

20.016.050,00

3.513.893.202,49

4.745.335.950,00

ИЗВОР 04 - Сопствени приходи буџетских корисника

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

УКУПНО РАСХОДИ

2.569.381.499,48

0,00

187.803.698,38

468.126.333,18

0,00

0,00

200.987.246,23

1.201.281,94

1.711.262.939,75

2.569.381.499,48

10.743.000,00

2.627.000,00

8.116.000,00

10.743.000,00

2.580.124.499,48

2.627.000,00

187.803.698,38

468.126.333,18

0,00

0,00

200.987.246,23

1.201.281,94

8.116.000,00

1.711.262.939,75

2.580.124.499,48

54,14
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1102

1101

1

Програм

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

Повећање покривености територије
планском и урбанистичком
документацијом
Планско управљање стамбеном
подрком

Планирање, уређење и коришћење
простора у локалној заједници

4

Циљ

Зоохигијена

1102-0004

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у
Марадику

Одржавање јавних зелених
површина

Динамика уређења јавних зелених
површина

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

Повећање покривености територије
комуналним делатностима одржавања
јавних зелених површина, одржавање
чистоће на јавним површинама јавне
намене и зоохигијене

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

Број корисника стамбене подршке

Усвојен просторни план града/општине

5
Проценат покривености територије
урбанистичком планском
документацијом

Индикатор

Адекватан квалитет пружених услуга
уређења и одржавања јавних зелених
површина

Управљање/одржавање јавним Адекватно управбљање јавним
осветљењем
осветљењем

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1102-0002

1102-0001

Стамбена подршка

1101-0004

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

Просторно и урбанистичко
планирање

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3

Назив

1101-0001

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат
2

6.200.000

12.500.000

150.000.000

29.881.767

322.486.633

3.800.000

2

18.948.000

22.748.002

6

Укупно планирана
средства

РАСХОДИ ИСКАЗАНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ- ПОСЕБАН ДЕО ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

0

4.603.495

72.448.087

19.301.012

161.731.155

2.767.548

0

5.218.444

7.985.992

Укупна
реализација од
01.01. до
31.12.2019. год
8

0,00

36,83

48,30

64,59

50,15

72,83

0,00

27,54

35,11

% реализације
9
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6.200.000

600.001

1.095.000

600.001

600.001

10.000.000

1.500.000

4.000.000

1

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у
Чортановцима

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка Проте Радослава
Марковића

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

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

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне
документације за уређење
парка код железничке станице

ПРОЈЕКАТ Извођење радова
на реконструкцији уређења
паркова по пројектној
документацији

ПРОЈЕКАТ - ЧИПОВАЊЕ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И
МАЧАКА

ПРОЈЕКАТ - НАБАВКА
ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПРОЈЕКАТ - Постројење за
припрему воде

0

0

0

0

0

0

495.000

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,21

0,00

0,00

Број 23, страна број  740                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

2

1

748.000

2.460.000

1

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

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

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

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

28.303.722

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

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

25.389.007

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

0

1.859.736

0

0

0

8.351.692

17.901.460

0,00

75,60

0,00

0,00

0,00

29,51

70,51
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2

1

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
градске пијаце у Инђији

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

4.500.000

1

ПРОЈЕКАТ - Учешће у
изградњи продужетака НН
мреже у Калакачи Бешка

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације реконструкције
градске пијаце у Инђији

2

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

100.000

1

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

ПРОЈЕКАТ - Изградња
колектора фекалне
канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

3.746.701

ПРОЈЕКАТ - Изградња кућних
прикључака фекалне
канализације Бешка

0

0

4.498.800

0

0

0

0

3.746.700

0,00

0,00

99,97

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
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1

1

1

5.060.000

15.962.000

2

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за уређење
комплекса пијаце у Бешки

ПРОЈЕКАТ - Нивелација
земњишта - ископ хумуса са
утоваром и транспортом у
индустријској зони Локација 15,
Инђија

ПРОЈЕКАТ - Набавка камиона
кипера и камиона смећара

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила ПАУК

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

1.200.000

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

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

11.000.416

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

0

15.960.000

4.843.378

0

0

0

7.721.794

0,00

99,99

95,72

0,00

0,00

0,00

70,20
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1501

1501-0003

5.000.000

6.500.000

ПРОЈЕКАТ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА
КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ПРОЈЕКАТ - Промоција
општине Инђија

13.370.000

600.000

ПРОЈЕКАТ - Израда
геомеханичког елабората
земљишта на локацији 15 у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - ПОДСТИЦАЈИ ЗА
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

10.530.000

65.000

11.461.603

22.815.000

123.407.609

ПРОЈЕКАТ - КОНКУРС ЗА
ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТ - Центар за
заштиту потрошача образовни потрошач Инђија суфинасирање пројеката

Подршка економском развоју и Подстицаји општине за развој
промоцији предузетништва
предузетништва

1501-0001

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

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

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

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

Повећање запослености на
територији општине

600.000

ПРОЈЕКАТ - Препарцелација
за локацију 15

Програм 3. Локални
економски развој

240.000

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

2.929.347

4.944.001

2.545.911

0

9.552.019

25.000

7.557.652

18.600.868

60.541.364

0

0

45,07

98,88

19,04

0,00

90,71

38,46

65,94

81,53

49,06

0,00

0,00
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1502

1502-0001

Управљање развојем туризма

Програм 4. Развој туризма

ПРОЈЕКАТ - Израда 3Д модела
рекламних плаката и брошура
за потребе инвестиција
предвиђених програмом
Проценат повећања укупног броја
гостију
Проценат реализације програма развоја
Повећање квалитета туристичке понуде
туризма општине у односу на годишњи
и услуге
план
Повећање прихода од туризма

5.993.500

17.315.500

2.500.000,00

1,00

6.150.000,00

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

ПРОЈЕКАТ - Набавка
канцеларијске опреме за
зграду суда у Инђији

6.515.000,00

3,00

29.901.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција зграде суда у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња
царинског складишта

ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКТИ

1

8.000.000

ПРОЈЕКАТ - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

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

1

ПРОЈЕКАТ - Дунавско село
"Риверленд"

4.653.953

7.305.581

0,00

0,00

0,00

6.368.682,00

0,00

1.706.760

0

6.311.125

0

77,65

42,19

0,00

0,00

0,00

97,75

0,00

5,71

0,00

78,89

0,00
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0101

1

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

6.000.000

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

1

13.332.000

ПРОЈЕКАТ - Организовање
пољочуварске службе

ПРОЈЕКАТ - Узорковање
земљишта

56.950.000

ПРОЈЕКАТ - Уређење
пољопривредне
инфраструктуре-атарски
путеви

Унапређење руралног развоја

0101-0002

66.500.000

42.742.825

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

Мере подршке руралном
развоју

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

12.750.000

Број учесника едукација

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

244.474.827

7.951.000

3.371.000

0101-0001

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

Коришћење пољопривредних
површина у односу на укупне
пољопривредне површине

ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ
НАСЕЉА

Промоција туристичке понуде

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

1502-0002

0

0

133.400

10.332.000

34.782.424

10.000.000

39.034.974

3.537.290

105.320.089

0

2.651.628

0,00

0,00

2,22

77,50

61,08

15,04

91,33

27,74

43,08

0,00

78,66
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0401

0401-0005

0401-0004

0401-0003

1

5.760.000

9.657.750

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног
решења одвођења
атмосферских вода насељених
места Инђија

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

2

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

9.988.436

42.000.000

69.697.479

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

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

Управљање комуналним
отпадом

Проценат територије под заштитом III
категорије
Проценат територије под заштитом III
категорије
Број интервенција на канализационој
мрежи

7.500.000

ПРОЈЕКАТ - Подстицаји за
земљорадничке и
пољопривредне задруге у 2019
години

Програм 6. Заштита животне
Унапређење заштите природе
средине
Унапређење заштите природних
Заштита природе
вредности
Адекватан квалитет пружених услуга
Управљање отпадним водама
одвођења отпадних вода

38.700.000

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

0

0

1.674.000

8.567.731

6.072.217

15.539.347

32.798.937

7.500.000

0

0,00

0,00

29,06

88,71

60,79

37,00

47,06

100,00

0,00
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0701

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

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

Јавни градски и приградски
превоз путника

0701-0002

0701-0004

ПРОЈЕКАТ - Набавка
ватрогасног возила

ПРОЈЕКАТ - Набавка
булдожера за потребе ЈП
Ингрин

Повећање безбедности учесника у
саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

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

Просечна старост возила јавног
превоза

Дужина хоризонталне саобраћајне
сигнализације ( у км)

1

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

Број повређених људи

1

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

1

6.000.000

164.000.000

243.134.809

1.665.700.775

1

2.291.284

1

ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног
решења атмосферске
канализације насеља Инђија слив 3

ПРОЈЕКАТ - АКТИВНОСТ
УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ
ДЕПОНИЈА С
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

2

ПРОЈЕКАТ - Изградња
атмосферске канализације у
Војвођанској и улици Соње
Маринковић

0

4.672.800

59.972.684

108.385.641

886.395.928

0

945.642

0

0

0

0

0,00

77,88

36,57

44,58

53,21

0,00

41,27

0,00

0,00

0,00

0,00
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1

10.200.000

1

1

1

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

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

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

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
пута Л18 Нови Сланкамен Сурдук

79.920.000

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

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

6.120.000

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА

1

1

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
У ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА

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

1

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР
НА РАСКРСНИЦИ

0

0

0

2.837.000

0

0

54.000

0

0

0

0,00

0,00

0,00

27,81

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00
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1

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

1

16.150.000

24.533.185

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације саобраћајница у
индустријској зони Бешка

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

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

56.838.924

1

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

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација
улице Краља Петра првог у
Бешки

1

650.000

4.000.000

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

ПРОЈЕКАТ - Израда Плана
превентивних мера о
повременим и привременим
градилиштима

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

51.840

653.000

0

9.018.135

0

0

0

633.000

0

0,21

4,04

0,00

15,87

0,00

0,00

0,00

97,38

0,00
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1

15.500.000

32.200.000

3.934.916

1

1

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

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

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

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

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

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

0

0

0

160.760

15.447.077

0

0,00

0,00

0,00

0,50

99,66

0,00
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1

500.000

1

1

1

1

1

1

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

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације марине у
Старом Сланкамену

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

ПРОЈЕКАТ - Израда пројеката
техничке регулације
саобраћаја за време извођења
радова

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

ПРОЈЕКАТ - Набавка опреме
за посебна паркиралишта

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1

1

7.270.000

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

ПРОЈЕКАТ - Изградња
паркинга у Блоку 44 у Инђији Ламела

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

1

1

ПРОЈЕКАТ - Изградња
паркинга у улици Краља Петра

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

1

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

1

55.201.000

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација
коловоза улице 1. Новембра у
Љукову

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

1

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

0

0

489.600

0

0

0

0

83.000

0

0,00

0,00

6,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00
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566.750.301

28.265.000

ПРОЈЕКАТ - Асфалтирање
улица по насељеним местима
општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Појачано
одржавање (рехабилитација)
Голубиначке улице у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Уређење путева у
викенд насељима цементном
стабилизацијом

40.200.000

1

35.700.000

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

ПРОЈЕКАТ - Изградња пута
Нови Карловци -Крчедин

6.908.095

2

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

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

0

0

26.893.072

472.235.381

0

6.477.440

0

0,00

0,00

95,15

83,32

0,00

93,77

0,00
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154.830.135

56.907.775

1.800.000

3.906.584

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
пута на деоници Банстол Хотел Норцев

ПРОЈЕКАТ - Изградња
саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж
саобраћајнице С3

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

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

2

500.000

ПРОЈЕКАТ - Набавка вибро
плоча са алатом

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

6.000.000

ПРОЈЕКАТ - Теренска и
лабораторијска испитивања
код изградње и асфалтирања
путева

0

3.706.584

0

151.200

154.446.329

0

5.995.536

0,00

94,88

0,00

0,27

99,75

0,00

99,93
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2

1

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

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
/замена постојеће СТС
"Крчевина"

1

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

16.200.000

1

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

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

1

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

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС
Новосадска у Инђији

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

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

1

800.000

1

1

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН
мреже Каменова улица у
Инђији

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН
мреже Новосадска улица у
Инђији

1

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

180.000

1

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС
Каменова у Инђији

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

1

100.000

ПРОЈЕКАТ- Реконструкција
СТС Дунавска у Бешки

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2001

2001-0001

132.800.000

7.350.000

2.600.000

8.200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића
на објекту Невен у Инђији

ПРОЈЕКАТ - Школица живота заједно за детињство - Вртић
Љуково

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

285.173.291

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

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

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

436.423.291

20.500.000

ПРОЈЕКАТ - ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ

Проценат уписане деце у односу на
број укупно пријављење деце

1

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

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем

1

ПРОЈЕКАТ Учешће у изградњи
средњенапонског далековода
од Новог Сланкамена до
Сурдука

Програм 8. Предшколско
васпитање

1

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

6.487.948,80

498.960

0

54.387.500

208.566.484

269.940.893

14.031.848

0

0

0

79,12

19,19

0,00

40,95

73,14

61,85

68,45

0,00

0,00

0,00
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0901

2003

2002

Подршка деци и породици са
децом

0901-0005

0901-0006

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ

56.440.000

Социјално деловање - олакшавање
људске патње пружањем неопходне
Подршка реализацији програма ургентне помоћи лицима у невољи ,
Број волонтера Црвеног крста
Црвеног крста
развијањем солидарности међу људима
, организовањем различитих облика
помоћи
Унапређење услуга социјалне заштите
за децу и породицу

11.800.000

Обезбеђење услуге смештаја

Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја

Број корисника услуга

Просечан број дана по кориснику услуге

16.370.000

500.000

111.755.000

0901-0002

Број корисника једнократне новчане
помоћи у односу на укупан број грађана

Унапређење заштите сиромашних

Једнократне помоћи и други
облици помоћи

226.000.000

4.883.651

56.370.000

61.253.651

0901-0001

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

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

2

171.619.000

171.619.002

Повећање доступности и права
социјалне заштите

ПРОЈЕКАТ - ТШ Михајло
Пупин Инђија - Инвестиционо
одржавање фискултурне сале

функционисање средњих
школа

Програм 10. Средње
образовање и васпитање

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
објекта ОШ Душан Јерковић
(дворац Пеачевић)

Унапређење квалитета образовања и
васпитања у основним школама

Функционисање основних
школа

Обухават деце основним
образовањем ( разложено према
полу)
Број учесника који похађају
вананаставне активности у односу на
укупан број учесника

300.000,00

Програм 11. Социјална и
дечја заштита

2003-0001

2002-0001

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

Програм 9. Основно
образовање и васпитање

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације за доградњу
вртића у Новом Сланкамену

11.907.336

34.361.841

11.722.170

420.151

41.781.166

111.448.992

3.670.340

38.236.025

41.906.366

0

105.526.597

105.526.597

0,00

72,74

60,88

99,34

84,03

37,39

49,31

75,16

67,83

68,41

0,00

61,49

61,49

0,00
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1801

6.274.000

1.000

500.000

6.000.000

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

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ

Услуге по уговору - Бесплатна
правна помоћ

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА
ИЗБЕГЛА И ПРОГНАНА ЛИЦА

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

Спровођење активности из
области друштвене бриге за
јавно здравље

1801-0003

Стварање услова за очување и
унапређење здравља становништва

Број обраћања саветнику за заштите
права пацијената

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

1801-0001

300.000

100.000.000

137.400.000

10.360.000

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Покривеност становништва
примарном здравственом заштитом

1.000.000

ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Унапређење здравља становништва

4.000.000

ПРОЈЕКАТ - БЕСПЛАТНЕ
УЖИНЕ

Програм 12. Здравствена
заштита

1.000.000

ПРОЈЕКАТ - Домски смештај
ученика и студената

0

90.681.793

90.881.793

0

0

0

3.097.996

5.618.545

750.000

1.789.787

0

0,00

90,68

66,14

0,00

0,00

0,00

49,38

54,23

75,00

44,74

0,00
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1201

Остваривање и унапређивање Повећана понуда квалитетних медијских
Број различитих тематских типова
јавног интереса у области
садржаја из области друштвеног живота
програма за боље информисање
јавног информисања
локалне заједнице

1201-0004

1

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА 2

500.000

2.001.000

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА

ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКТА ЗА СНИМАЊЕ
ДУГОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА
"СВЕТОЗАРЈЕ СРПСКО"

4.000.000

ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У
КУЛТУРИ

28.000.000

16.000.000

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

Унапређење презентације културног
наслеђа

Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа

1201-0003

41.100.000

Унапређење разноврсности културне
понуде

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

1201-0002

66.746.688

Број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране општине

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

Обезбеђење редовног функционисања
установа културе

Функционисање локалних
установа културе

1201-0001

173.741.691

6.700.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и извођење
радова на реконструкцији
објекта здравствене станице у
Новом Сланкамену
Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су
одржани

400.000

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације и
реконструкција амбуланте у
Бешки

Програм 13. Развој културе и
Подстицање развоја културе
информисања

30.000.000

ПРОЈЕКАТ - Набавка возила за
Дом здравља

0

0

598.000

3.314.082

22.942.568

15.999.970

33.859.619

39.763.861

126.408.415

0

200.000

0

0,00

0,00

29,89

82,85

81,94

100,00

82,38

59,57

72,76

0,00

50,00

0,00
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1301

1301-0005

1301-0004

1301-0001

125.000.000
82.434.084

Број програма омасовљења женског
спорта
Степен искоришћености капацитета
установа

3

30.001.000

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

ПРОЈЕКАТ - Изградња
спортске хале у Бешки прва
фаза

13.000.000

ПРОЈЕКАТ - Прибављање
монтажно-демонтажног
спортског објекта

600.000

5.500.000

ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа
клизалишта

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

3.000.000

705.750

297.073.678

Број чланова спортских организација
и удружења

15.394.001

1

ПРОЈЕКАТ - СОЦИЈАЛНА
ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ
ПАРАСПОРТ - PARAINSPIRED

Спровођење омладинске
политике

Обезбеђење услова за бављење
Програм 14. Развој спорта и
спортом свих грађана и грађанки
омладине
општине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и Унапређење рекреативног спорта
савезима
Функционисање локалних
Обезбеђивање услова за рад установа
спортских установа
из области спорта

ПРОЈЕКАТ - Општинске
културне манифестације

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
СКУЛПТУРЕ НА ТРГУ
СЛОБОДЕ

0

259.200

5.784.000

0

1.488.000

1.180.398

429.999

41.032.338

94.542.102

161.638.815

9.930.315

0

0,00

43,20

19,28

0,00

27,05

39,35

60,93

49,78

75,63

54,41

64,51

0,00
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2

2

ПРОЈЕКАТ - Изградња
спортске сале у Инђији - IV
фаза

ПРОЈЕКАТ - Завршетак
изградње спортске хале у
Инђији - ПАРТЕРНО
УРЕЂЕЊЕ

19.900.000

2

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

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

2

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

4.644.992

2.091.000

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

ПРОЈЕКАТ - Спортски терен у
Бешки

5.280.000

ПРОЈЕКАТ - Уређење градског
базена

3.828.840

1.000.000

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

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

1

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне
документације реконструкције
стадиона Хајдук у Бешки

2.375.400

3.309.106

3.828.838

0

0

0

0

1.816.802

4.720.004

824.628

0

11,94

71,24

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,89

89,39

82,46

0,00
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0602

32.891.716

5.318.070

Број иницијатива/ предлога месних
заједница према општини у вези са
питањима од интереса за локално
становништво
Број решених предмета у односу на
укупан број предмета на годишњем
нивоу

Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног становништва
деловањем месних заједница
Заштита имовинских права и интереса
општине

Функционисање месних
заједница

Општинско/градско
правобранилаштво

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Сервисирање јавног дуга

0602-0002

0602-0004

0602-0009
0602-0010
0602-0003

2

1

2

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

ПРОЈЕКАТ - Бесповратно
суфинансирање активности на
уређењу фасада зграда

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

20.500.000

2

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција
зграде Месне заједнице у
Старом Сланкамену

ПРОЈЕКАТ - ПОБОЉШАЊЕ
СТАНДАРДА СТУДЕНАТА

6.890.500

ПРОЈЕКАТ - Модернизација
рада Скупштине општине
Инђија

20.795.452
1.800.000
6.550.000

478.708.149

Број решених предмета по запосленом

Функционисање управе

Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

0602-0001

588.574.899

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

48.000

ПРОЈЕКАТ - "Млади у акцији"

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе

40.000

ПРОЈЕКАТ - "Покрени се"

14.500.334

0

0

0

0

6.437.265

0
0
2.938.285

3.848.277

17.385.662

220.880.212

273.673.052

48.000

70,73

0,00

0,00

0,00

0,00

93,42

0,00
0,00
44,86

72,36

52,86

46,14

46,50

100,00

0,00
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4.740.000

180.000

300.000

4.000.000

1

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

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке
документације за
реконструкцију Ловачког дома у
Љукову

ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМАЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА
ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ

1

ПРОЈЕКАТ - Санација крова
на објекту Дома културе у
Новим Карловцима

ПРОЈЕКАТ - Текуће одржавње
фасаде и просторија
амбуланте у Новим
Карловцима

1

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

1.801.000

1

ПРОЈЕКАТ - Набавка паник
тастера

ПРОЈЕКАТ - Успостављање
истраживачког центра Милутин
Миланковић у Старом
Сланкамену

1

500.000

ПРОЈЕКАТ- ПОКЛОНИ ЗА
ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И
СПОРТИСТЕ

ПРОЈЕКАТ - СТИПЕНДИЈЕ ЗА
СПОРТИСТЕ

3.600.000

ПРОЈЕКАТ - ПОКЛОНИ ЗА
ВУКОВЦЕ

0

473.191

0

0

3.626.028

0

0

28.800

0

0

0

3.555.000

0,00

11,83

0,00

0,00

76,50

0,00

0,00

1,60

0,00

0,00

0,00

98,75

Број 23, страна број  765                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

0501

2101

0501-0001

1.000.000

23.435.104

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

1

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

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

1

108.000

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

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

1

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

Постојање локалне одлуке о енергетској
ефикасности
85.250.000

Функционисање система енергетског
менаџмента

68.164.622

Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности и
употреба обновљивих извора
енергије

Број усвојених аката

29.477.228

109.793.113

Функционисање извршних органа

Функционисање извршних
органа

2101-0002

Број усвојених аката

97.641.850

Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије

Функционисање локалне скупштине

Функционисање Скупштине

Ефикасно и ефективно
функционисање органа политичког
система локалне самоуправе

2101-0001

Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе

0

850.000

0

0

62.000

0

61.005.457

61.917.456

51.682.782

23.020.294

74.703.076

0,00

85,00

0,00

0,00

57,41

0,00

71,56

56,39

75,82

78,10

76,51
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1

1

1

1

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне
трафо станице (СТС) Каменова
улица

ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне
трафо станице (СТС)
Новосадска

ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне
расвете у парку Данице
Јовановић у Бешки

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

4.765.352.000

1

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

УКУПНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

1

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

2.580.124.499

0

0

0

0

0

0

54,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1101

Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности
Комуналне делатности

0001

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

1101

Шифра
програмске
активнпсти /
пројекта

Назив програма

ИНЂИЈА

Шифра
програма

ЈЛС:

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

6.200,0
6.200,0

0,0
0,0

25.389,0

20.000,0

4.000,0

1.500,0

20.000,0

600,0

600,0

600,0

25.389,0

0,0

4.000,0

1.500,0

10.000,0

600,0

600,0

1.095,0

600,0

12.500,0

10.000,0

600,0

29.880,0
150.000,0

3.800,0

0,0

18.948,0

Текући буџет
за 2019

25.527,0
134.000,0

3.800,0

168.614,0

15.600,0

Усвојен буџет
за 2019

Израда пројектне документације за уређење парка са
десне стране Новосадске улице у смеру ка Новом
Саду
Израда пројектне документације за уређење парка
код железничке станице
Извођење радова на реконструкцији уређења паркова
по пројектној документацији
ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА
НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Постројење за припрему воде

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

Израде пројектне и техничке документације и
рушење станова број 6,8 и 10 у Железничкој улици у
Инђији
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одржавање гробаља и погребне услуге
Производња и дистрибуција топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће
Остале комуналне услуге
Изградња капеле у Марадику
Изградња капеле у Чортановцима
Израда пројектне документације за уређење парка
Проте Радослава Марковића

Социјално становање

Управљање грађевинским земљиштем

Спровођење урбанистичких и просторних планова

Просторно и урбанистичко планирање

Назив програмске активнпсти / пројекта

17.901,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

495,0

0,0

0,0
0,0

4.603,0

19.301,0
72.448,0

2.768,0

0,0

5.218,0

70,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,21

0,00

0,00
0,00

36,82

64,60
48,30

72,84

27,54

у 000 динара
Проценат
извршења у
Извршење у
односу на
2019
текући буџет

Број 23, страна број  768                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

П93А1

П97
П98
П99
П100
П101
П102
П103
П104

П106

П107

П110
П110A

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности

Програм 2. Комуналне делатности
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1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102
1102

П110Б
П113

П109

П108

П105

П96

П95

П94

Програм 2. Комуналне делатности

1102

Учешће у изградњи продужетака НН мреже у
Калакачи Бешка
Израда пројектне документације реконструкције
градске пијаце у Инђији
Реконструкција градске пијаце у Инђији
Израда пројектне документације за изградњу
фекалне канализације у насељима општине Инђија
(Бешка трећа фаза, Нови Карловци, Нови Сланкамен
и Стари Сланкамен)
Извођење радова на опремању индустријске зоне
Локација 15 - друга фаза (пут, вода и фекална
канализација дуж саобраћајнице С-2) - фаза изградње
фекалне канализације дуж десног крака
Стручни надзор над изградњом водоводне мреже и
фекалне канализације дуж саобраћајнице С2
Стручни надзор над изградњом колектора фекалне
канализације за потребе индустријске зоне Бешка
Израда техничке документације за уређење
комплекса пијаце у Бешки
Нивелација земњишта - ископ хумуса са утоваром и
транспортом у индустријској зони Локација 15,
Инђија
Препарцелација за локацију 15
Набавка камиона кипера и камиона смећара

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

0,0
5.060,0

0,0

600,0

500,0

1.200,0

22.400,0

5.000,0

210.000,0

4.500,0

1.950,0

21.860,0

100,0

1.000,0

Израда техничке документације изградње фекалне
канализације (Крчедин, Марадик, Нови Карловци,
Нови Сланкамен и Стари Сланкамен)
Изградња колектора фекалне канализације за
потребе индустријске зоне Бешка

11.550,0

Изградња кућних прикључака фекалне канализације
Бешка

500,0

1.854,0

Извођење радова на продужетку водоводне мреже у
улици Мике Антића у Бешки
Израда техничке документације на уређењу
просторија месне заједнице Стари Сланкамен

748,0

2.380,0

0,0

3.075,0

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

Изградња водовода дуж саобраћајнице С1 у радној
зони Локација 15 КО Инђија у дужини 600 м
ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног
цевовода, батерија бунара Б-23, Б-24, Б-25 и
полагање напојног вода за све три батерије на
катастарским парцелама број 7510/16,
7510/20,7510/24 и 7710/14 К.О . Инђија-Фаза
IV/сабирни цевовод, напојни вод и бушење и
Извођење радова на продужетку водоводне мреже у
улици Змај Јовина у Инђији

600,0
5.060,0

0,0

0,0

0,0

1.200,0

11.001,0

0,0

0,0

4.500,0

0,0

0,0

100,0

0,0

3.747,0

0,0

2.460,0

748,0

0,0

28.304,0

0,0

0,0
4.844,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.723,0

0,0

0,0

4.499,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.747,0

0,0

1.860,0

0,0

0,0

8.352,0

0,0

0,00
95,73

0,00

70,20

99,98

0,00

100,00

75,61

0,00

29,51
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1102

25.365,0

240,0

8.140,0

17.200,0

"Уређење каналске мреже у функцији одводњавања
на подручју општине Инђија"
"Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски
путеви"
Организовање пољочуварске службе

Мере подршке руралном развоју

13.000,0

54.250,0

66.500,0

42.742,0

Мере активне политике запошљавања
Подстицаји за развој предузетништва
9.462,0
КОНКУРС ЗА ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
10.000,0
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Центар за заштиту потрошача - образовни потрошач
0,0
Инђија - суфинасирање пројеката
Израда геомеханичког елабората земљишта на
600,0
локацији 15 у Инђији
ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
13.370,0
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА
5.000,0
ЗА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Промоција општине Инђија
12.500,0
Дунавско село "Риверленд"
500,0
"ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА" 8.000,0
ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАД ИНКУБАТОРА ЗА
3.000,0
ИНОВАТИВНЕ START-UP КОМПАНИЈЕ
РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
29.901,0
ПРОЈЕКАТ - Изградња царинског складишта
51.000,0
Изградња царинског складишта
0,0
Израда пројектне документације и реконструкција
11.440,0
зграде суда у Инђији
Инвестициони радови на текућем одржавању зграде
суда у Инђији - молерско фарбарски, електро и
0,0
подополагачки радови
Набавка канцеларијске опреме за зграду суда у
0,0
Инђији
Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за
2.500,0
потребе инвестиција предвиђених програмом
6.820,0
Управљање развојем туризма
8.770,0
Промоција туристичке понуде
„Реконструкција келтског насеља“
5.550,0
Подршка за спровођење пољопривредне политике у
22.750,0
локалној заједници

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Набавка возила - ПАУК
Изградња фекалне канализације дуж саобраћајнице
С1 у радној зони Локација 15 КО Инђија у дужини
600 м
Израда техничке документације за уградњу
инсталација и опреме у ЦС фекалне канализације у
С3 Локација 15 КО Инђија

13.332,0

56.950,0

66.500,0

42.742,0

12.750,0

10.332,0

34.783,0

10.000,0

39.035,0

3.537,0

0,0
4.628,0
2.586,0
0,0

2.500,0

0,0

0,0

6.368,0

1.707,0
0,0
0,0

0,0

2.929,0
0,0
6.311,0

4.944,0

2.546,0

0,0

26,0

9.552,0

7.558,0

18.601,0

0,0

0,0

15.960,0

5.984,0
3.281,0
7.951,0

0,0

6.150,0

6.515,0

29.901,0
0,0
0,0

0,0

6.500,0
0,0
8.000,0

5.000,0

13.370,0

600,0

65,0

10.530,0

11.462,0

22.814,0

240,0

0,0

15.962,0

77,50

61,08

15,04

91,33

27,74

77,34
78,82
0,00

0,00

0,00

97,74

5,71

78,89

45,06

98,88

19,04

0,00

40,00

90,71

65,94

81,53

0,00

99,99
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Заштита животне средине
Заштита животне средине
Заштита животне средине
Заштита животне средине
Заштита животне средине
Заштита животне средине
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Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

0101

П177

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

0101

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Управљање саобраћајем

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације
атмосферске канализације у улици Занатлијска трећи
део у Инђији
ПРОЈЕКАТ -Израда пројектне документације
атмосферске канализације у улици Михаила Пупина
у Инђији
ПРОЈЕКАТ - Израда претходне студије
оправданости за пречишћавање отпадних вода у
индустријској зони у Инђији

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

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ,
ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ
НЕСАНИТАРНЕ ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ СМЕТЛИШТА У ИНЂИЈИ
ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на изградњи
атмосферске канализације у улицама Иве Андрића и
Расадничка у Бешки
ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног решења одвођења
атмосферских вода насељених места Инђија
ПРОЈЕКАТ - Изградња атмосферске канализације у
Војвођанској и улици Соње Маринковић

ПРОЈЕКАТ - АКТИВНОСТ УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ
ДЕПОНИЈА С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Услуге премера и идентификације катастарских
парцела пољопривредног земљишта у државној
својини
Узорковање земљишта
Израда техничке документацијесистема за
наводњавање у Општини Инђија (6000 ха)
подсистеми (Нови Сланкамен 2300 ха и Стари
Сланкамен 3700 ха)
Припремни радови на привођењу земљишта намени,
Индустријска зона, локација 3 у Бешки (култивисање
локације и уклањање парлога, геодетско
обележавање и увођење у посед)
ПРОЈЕКАТ - Подстицаји за земљорадничке и
пољопривредне задруге у 2019 години
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада

227.643,0

3.000,0

600,0

600,0

500,0

22.330,0

2.000,0

600,0

5.760,0

0,0

42.000,0
8.484,0
8.707,0

0,0

0,0

4.500,0

4.200,0

6.000,0

243.135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.760,0

2.292,0

42.000,0
9.988,0
9.658,0

7.500,0

0,0

38.700,0

0,0

6.000,0

108.384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.674,0

946,0

15.539,0
6.072,0
8.568,0

7.500,0

0,0

0,0

0,0

134,0

44,58

29,06

41,27

37,00
60,79
88,71

100,00

0,00

2,23
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0701

0701

0701

П206

П205

П204

0701

0701

0701

0701

П203

П200

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

П199

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

0701

П197/A

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж
државног пута IIА-126 у Инђији - од Гумапласта до
Оутлета
ПРОЈЕКАТ - Извођење радова државног пута II
реда -126 - лево скретање за Гумапласт
ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута Л18 Нови
Сланкамен - Сурдук
ПРОЈЕКАТ - Израда Плана техничке регулације
саобраћаја за насељена места општине Инђија
ПРОЈЕКАТ - Израда Плана превентивних мера о
повременим и привременим градилиштима
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације
упарених аутобуских стајалишта са нишама, у
коридору државног пута у улици Цара Душана у
Марадику
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
изградњу кружног тока у центру Бешке
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
изградњу кружног тока у Новом Сланкамену раскрсница улица Цара Душана, Фрушкогорска и
Дунавска
ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација улице Краља Петра
првог у Бешки

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

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
реконструкција Трга Слободе у центру Инђије
(фонтана)
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
изградња пешачке стазе до Лесног профила
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
изградња упарених аутобуских стајалишта у Инђији,
у улици Цара Душана

47.464,0

600,0

500,0

500,0

600,0

4.000,0

5.000,0

4.380,0

14.000,0

10.200,0

3.592,0

2.820,0

77.520,0

6.120,0

56.838,0

0,0

0,0

0,0

650,0

4.000,0

0,0

0,0

0,0

10.200,0

0,0

0,0

79.920,0

6.120,0

0,0

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА
4.700,0

П193
П194

0,0

3.500,0

0,0

ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ

0,0

ПРОЈЕКАТ - Набавка ватрогасног возила

П191/A1

6.000,0

164.000,0

П192

0,0

144.000,0

ПРОЈЕКАТ - Набавка булдожера за потребе ЈП Ингрин

Јавни градски и приградски превоз путника

Управљање јавним паркиралиштима

П191/A

0004

0003
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Програм 7. Организација саобраћаја и
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Програм 7. Организација саобраћаја и
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

9.018,0

0,0

0,0

0,0

633,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.837,0

0,0

0,0

54,0

0,0

0,0

0,0

4.673,0

59.973,0

15,87

97,38

0,00

27,81

0,07

0,00

77,88

36,57
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701
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Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

0701

0701

ПРОЈЕКАТ - Набавка опреме за посебна
паркиралишта
ПРОЈЕКАТ- Стручни надзор над изградњом
сервисне саобраћајнице у североисточној радној зони
деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

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

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
изградња аутобуских стајалишта у улици Цара
Душана у Крчедину
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације
проширења коловоза у улици Соње Маринковић у
Инђији
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације
проширења коловоза у улици Фрушкогорска у Новом
Сланкамену
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације
марине у Старом Сланкамену
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
изградњу пешачких семафора на државном путу II А
- 100 кроз насељено место Инђија
ПРОЈЕКАТ - Израда пројеката техничке регулације
саобраћаја за време извођења радова

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

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације
саобраћајница у индустријској зони Бешка
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
уређење ужег дела центра насеља Крчедин
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације,
изградња и реконструкција тротоара у насељу Нови
Карловци
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
реконструкцију раскрснице улица Лукачева (ДП
другог реда), Главне и Челенске у насељу Нови
Карловци
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
реконструкција пута од Виле "Станковић" у
Чортановцима до Дунава
ПРОЈЕКАТ - Реконструкцију слободног профила у
постојећој регулацији дела улице Цара Душана у
насељу Нови Сланкамен, деоница раскрснице са
улицом Вука Караџића до раскрснице са улицом
Светосавском

100,0

500,0

1.000,0

500,0

500,0

500,0

1.000,0

600,0

3.480,0

2.060,0

27.000,0

15.300,0

4.200,0

20.340,0

12.250,0

360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

3.935,0

32.200,0

15.500,0

0,0

24.533,0

16.150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

161,0

15.447,0

0,0

52,0

653,0

0,0

0,00

0,00

0,50

99,66

0,21

4,04
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П228

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

0701

П227

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

500,0
154.857,0

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута на деоници
Банстол - Хотел Норцев

6.000,0

1.001,0

0,0

25.960,0

473.800,0

25.000,0

6.230,0

35.700,0

804,0

4.000,0

5.500,0

5.000,0

600,0

1.050,0

500,0

47.464,0

15.600,0

7.603,0

ПРОЈЕКАТ - Набавка вибро плоча са алатом

ПРОЈЕКАТ - Теренска и лабораторијска испитивања
код изградње и асфалтирања путева

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
изградња пешачке стазе у целој дужини у улици Н.
Тесле у Љукову
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
изградња пешачке стазе у улици 1. Новембра до Н.
Тесле у Љукову
ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација коловоза улице 1.
Новембра у Љукову
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
изградњу паркинга у улици Краља Петра
ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у улици Краља
Петра
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
изградњу паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела
ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у Блоку 44 у
Инђији - Ламела
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи саобраћајнице са
пратећом инфраструктуром и јавном расветом у
Улици Нова 2 Инђија - прва фаза
ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице у Улици Нова
3 - Блок 44 у Инђији
ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајног прикључка
Улице Нове 3 на државни пут другог реда бр. 100 у
Инђији
ПРОЈЕКАТ - Појачано одржавање коловоза ДП
другог реда рег. пут број Р-109 од км 10+662,15 до
км 10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)
ПРОЈЕКАТ- Израда пројектне документације и
изградња пешачке стазе од градског базена до
"Бразде" у Инђији
ПРОЈЕКАТ - Санација, поправка и извођење радова
на пешачким стазама - тротоарима по насељеним
местима општине Инђија
ПРОЈЕКАТ - Асфалтирање улица по насељеним
местима општине Инђија
ПРОЈЕКАТ - Појачано одржавање (рехабилитација)
Голубиначке улице у Инђији
ПРОЈЕКАТ - Уређење путева у викенд насељима
цементном стабилизацијом
ПРОЈЕКАТ - Изградња пута Нови Карловци Крчедин

154.830,0

500,0

6.000,0

0,0

40.200,0

28.266,0

566.749,0

35.700,0

6.908,0

0,0

0,0

0,0

7.270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55.201,0

0,0

0,0

154.446,0

0,0

5.995,0

0,0

0,0

26.893,0

472.235,0

0,0

6.477,0

0,0

0,0

0,0

490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83,0

0,0

0,0

99,75

0,00

99,92

0,00

95,14

83,32

0,00

93,76

6,74

0,15
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П250
П251

П252

П252A

П253A

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
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саобраћајна инфраструктура

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

П260

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

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Каменова у Инђији

П258
П259

ПРОЈЕКАТ- Реконструкција СТС Дунавска у Бешки

1.500,0

900,0

1.800,0

4.000,0

100,0

2.000,0

100,0

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи кабловског вода 20KV
са постојећег "20KV Бешка - Крчедин" далековода у
дужини од цца. 500 м као и изградњу МБТС 20/0,4
KV у радној зони Бешка Локација 3
ПРОЈЕКАТ - Реконструкција /замена постојеће СТС
"Крчевина"
ПРОЈЕКАТ - Измештање постојеће КТЦ "Дом
културе у центру Бешка"

16.000,0

600,0

500,0

600,0

4.285,0

17.308,0

1.800,0

56.708,0

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

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж саобраћајнице С3
ПРОЈЕКАТ - Стручни надзор над изградњом
саобраћајнице С2 и фекалне канализације дуж
саобраћајнице С3
ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С1 и С2 (II
фаза) у радној зони бр. 15 у Инђији са
хидротехничком инфраструктуром - Пројекат
водоводне мреже (II фаза - С2)
ПРОЈЕКАТ - Изградња ВН кабла у радној зони
Локација 15 у коридору саобраћајнице С3 у дужини
од 1300 м (до раскрснице С2 и С3 ) у Инђији са
хидротехничком инфраструктуром - Пројекат
водоводне мреже (II фаза - С2)
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за
изградњу пешачке стазе од улице Каменова до
Монуса са леве стране до А 126
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
изградњу пешачких семафора на државном путу II А100 кроз насељено место Инђија
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
реконструкцију раскрснице улица Лукачева (ДП
другог реда), Главне и Челенске у насељу Нови
Карловци

П257

П256

П255

П247A

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

П247

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

0701

П245A

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

16.200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.906,0

1.800,0

56.909,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.707,0

0,0

152,0

0,00

0,00

94,91

0,00

0,27
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Програм 7. Организација саобраћаја и
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Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
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образовање

Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање

Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање

Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање

Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање

Програм 9. Основно образовање и васпитање

Програм 9. Основно образовање и васпитање

Програм 10. Средње образовање и васпитање

Програм 10. Средње образовање и васпитање

Програм 11. Социјална и дечија заштита
Програм 11. Социјална и дечија заштита

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2002

2002

2003

2003

0901
0901

0001
0002

П311

П261

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701

1.700,0

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

ТШ Мијало Пупин Инђија - адаптација фискултурне
сале
Социјалне помоћи
Прихватилишта и друге врсте смештаја

Функционисање средњих школа

Назив пројекта: Реконструкција објекта ОШ Душан
Јерковић (дворац Пеачевић)

Функционисање основних школа

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
доградњу вртића у Новом Сланкамену

ПРОЈЕКАТ - Школица живота - заједно за
детињство - Вртић Љуково
ПРОЈЕКАТ - Инвестициони радови на текућем
одржавању, на објекту предшколске установе у
Бешки

111.555,0
500,0

4.883,0

60.120,0

700,0

186.364,0

300,0

10.740,0

2.000,0

7.000,0

132.600,0

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
изградња новог објекта за предшколску установу прва фаза
ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића на објекту Невен у
Инђији

277.666,0

19.300,0

2.500,0

100,0

Функционисање предшколских установа

ПРОЈЕКАТ - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

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

ПРОЈЕКАТ Учешће у изградњи средњенапонског
далековода од Новог Сланкамена до Сурдука

500,0

3.840,0

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

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

1.500,0

180,0

1.800,0

ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мреже Новосадска улица
у Инђији

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

ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Новосадска у Инђији

112.255,0
500,0

4.883,0

56.370,0

0,0

171.619,0

300,0

8.200,0

2.600,0

7.350,0

132.800,0

281.173,0

20.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

180,0

0,0

41.781,0
420,0

3.670,0

38.236,0

0,0

105.527,0

0,0

6.181,0

806,0

0,0

54.388,0

205.936,0

14.033,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,22
84,00

75,16

67,83

61,49

0,00

75,38

31,00

0,00

40,95

73,24

68,45

0,00

0,00

Број 23, страна број  776                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

П314
П316A

П338A
0001

П342
П343

0002
0003
0004
0005

Програм 11. Социјална и дечија заштита
Програм 11. Социјална и дечија заштита
Програм 11. Социјална и дечија заштита

Програм 11. Социјална и дечија заштита

Програм 11. Социјална и дечија заштита

Програм 11. Социјална и дечија заштита

Програм 11. Социјална и дечија заштита
Програм 11. Социјална и дечија заштита

Програм 11. Социјална и дечија заштита

Програм 11. Социјална и дечија заштита

Програм 11. Социјална и дечија заштита
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Програм 12. Здравствена заштита

Програм 12. Здравствена заштита

Програм 12. Здравствена заштита

Програм 12. Здравствена заштита
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Програм 12. Здравствена заштита

Програм 13. Развој културе и информисања

Програм 13. Развој културе и информисања

Програм 13. Развој културе и информисања

Програм 13. Развој културе и информисања

Програм 13. Развој културе и информисања

Програм 13. Развој културе и информисања

0901
0901
0901

0901

0901

0901
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0901

1801

1801

1801

1801

1801

1801

1201

1201

1201

1201

1201

1201

0006

0001

П341

0003

0002

П334

П331

П330

П328
П329

0008

0005
0006
0007

0004

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0901

0003

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0901

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА
ИЗБЕГЛА И ПРОГНАНА ЛИЦА
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Мртвозорство
Спровођење активности из области друштвене бриге
за јавно здравље
ПРОЈЕКАТ - Набавка возила за Дом здравља
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
реконструкција амбуланте у Бешки
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
извођење радова на реконструкцији објекта
здравствене станице у Новом Сланкамену
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
Унапређење јавног информисања на језицима
националних мањина
Унапређење јавног информисања особа са
инвалидитетом

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА
СА ДЕЦОМ ОМЕТЕНОМ У РАЗВОЈУ

28.000,0

16.000,0

28.230,0

57.308,0

4.500,0

58.561,0

30.000,0

300,0

130.300,0

0,0

16.370,0

2.935,0

9.842,0

4.000,0
4.500,0

0,0

ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА
СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ПРОЈЕКАТ - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ
ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
ПРОЈЕКАТ - ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ПРОЈЕКАТ - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА
СА ДЕЦОМ ОМЕТЕНОМ У РАЗВОЈУ - ИНО
ПРОЈЕКАТ

1.000,0

9.000,0
56.300,0

ПРОЈЕКАТ - Домски смештај ученика и студената

Подршка социо-хуманитарним организацијама
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Подршка деци и породица са децом
Подршка материјално угрожених лица/породица
Подршка старим лицима и/или особама са
инвалидитетом

28.000,0

16.000,0

36.180,0

55.751,0

6.700,0

400,0

30.000,0

300,0

100.000,0

6.000,0

0,0

6.274,0

10.360,0

4.000,0
1.000,0

16.370,0

1.000,0

11.800,0
56.440,0

22.943,0

16.000,0

28.861,0

36.738,0

0,0

200,0

0,0

0,0

90.682,0

0,0

0,0

3.097,0

5.618,0

1.790,0
750,0

11.907,0

0,0

11.722,0
34.362,0

81,94

100,00

79,77

65,90

0,00

50,00

0,00

0,00

90,68

0,00

49,36

54,23

44,75
75,00

72,74

0,00

99,34
60,88
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П408

П409

П409А
П412
П413

П415
П416

П420
П421

Програм 13. Развој културе и информисања

Програм 13. Развој културе и информисања

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14.
Програм 14.
Програм 14.
Програм 14.
Програм 14.

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

1201

1201

1301

1301
1301
1301
1301
1301

1301

1301
1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

Развој спорта и омладине
Развој спорта и омладине
Развој спорта и омладине
Развој спорта и омладине
Развој спорта и омладине

Програм 13. Развој културе и информисања
Програм 13. Развој културе и информисања

1201
1201

П422

П418

П414

П405Б
П405В

П405A

0002
0003
0004
0005
П405

0001

П392

П388А

П386
П388

П385А

Програм 13. Развој културе и информисања

1201

П385

Програм 13. Развој културе и информисања

1201

ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске хале у Бешки прва
фаза
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације
реконструкције стадиона Хајдук у Бешки
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
извођење радова за хидромасажни базен и плато
ПРОЈЕКАТ - Уређење градског базена
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
изградња тротоара око спортске хале у Инђији
ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња на
спортским теренима у Лејама - прва фаза
ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња трим стазе
са јавним осветљењем у Лејама
ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске сале у Инђији - IV
фаза
ПРОЈЕКАТ - Завршетак радова на спортској хали у
Инђији
ПРОЈЕКАТ - Санација отвореног школског терена у
ОШ "Бранко Радичевић" у Марадику

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

ПРОЈЕКАТ - СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ
РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У
КУЛТУРИ
ПРОЈЕКАТ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА
СНИМАЊЕ ДУГОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА
"СВЕТОЗАРЈЕ СРПСКО" ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА
ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 2
ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СКУЛПТУРЕ НА ТРГУ
СЛОБОДЕ
ПРОЈЕКАТ - Општинске културне манифестације
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Подршка предшколском и школском спорту
Одржавање спортске инфраструктуре
Функционисање локалних спортских установа
Спровођење омладинске политике
Услуге закупа клизалишта
ПРОЈЕКАТ - Прибављање монтажно-демонтажног
спортског објекта
ПРОЈЕКАТ - "Покрени се"
ПРОЈЕКАТ - "Млади у акцији"
ПРОЈЕКАТ - Припрема, допуна документације и
исходовање документације за завршетак радова на
спортској хали у Инђији до добијања употребне
дозволе и извођење радова

3.800,0

132.600,0

86.449,0

12.853,0

14.281,0

1.700,0

4.584,0

1.000,0

600,0

12.701,0

600,0

30.001,0

0,0
0,0

0,0

117.079,0
474,0
5.500,0

135.000,0

17.350,0

0,0

2.001,0
7.800,0

0,0

4.000,0

3.829,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.091,0

5.280,0

1.000,0

0,0

0,0

600,0

30.001,0

40,0
48,0

13.000,0

82.434,0
706,0
5.500,0

125.000,0

15.394,0

0,0

2.001,0
0,0

500,0

4.000,0

3.829,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.817,0

4.720,0

826,0

0,0

0,0

259,0

5.784,0

0,0
48,0

0,0

41.032,0
430,0
1.488,0

94.542,0

9.930,0

0,0

598,0
0,0

0,0

3.314,0

100,00

86,90

89,39

82,60

43,17

19,28

0,00
100,00

0,00

49,78
60,91
27,05

75,63

64,51

29,89

0,00

82,85
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П423
П424А
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013

П67
П68
П69

П72
П73

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

1301

1301

1301

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

П71

0014

П426

П422А1

Програм 14. Развој спорта и омладине

1301

0,0

ПРОЈЕКАТ - СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ
ПАРАСПОРТ - PARAINSPIRED

1.800,0

35.000,0

4.661,0

6.550,0

32.746,0

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција зграде Месне заједнице
у Старом Сланкамену
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације,
адаптација и реконструкција "Виле Љубица" у
Сутомору
ПРОЈЕКАТ - Бесповратно суфинансирање
активности на уређењу фасада зграда
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и
реконструкција крова и фасаде на објекту МЗ Нови
Сланкамен
ПРОЈЕКАТ - ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА
СТУДЕНАТА

20.500,0

7.440,0

10.000,0

25.300,0

2.130,0

ПРОЈЕКАТ - Модернизација рада Скупштине општине Инђија 4.053,0

Управљање у ванредним ситуацијама

Администрирање изворних прихода локалне
самоуправе

Комунална полиција

Робне резерве

Стална буџетска резерва

Текућа буџетска резерва

Правна помоћ

Функционисање националних савета националних
мањина

Инспекцијски послови

Омбудсман

Општинско/градско правобранилаштво

Сервисирање јавног дуга

Функционисање месних заједница

534.360,0

16.700,0

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

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

0,0

ПРОЈЕКАТ - Санација отвореног школског терена
ОШ Браћа Груловић у Бешки

20.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.890,0

1.800,0

20.795,0

5.318,0

6.550,0

32.892,0

478.708,0

3.000,0

19.900,0

4.645,0

14.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.437,0

0,0

0,0

3.848,0

2.938,0

17.386,0

220.880,0

1.181,0

2.375,0

3.309,0

70,73

93,43

0,00

0,00

72,36

44,85

52,86

46,14

39,37

11,93

71,24
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П78
П79

П428
П429
П430
П431
П449
П451

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

0602

П456

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

0501

0501
П458

П457

П455

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

Назив пројекта:

П252А

0501

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

0003

ПРОЈЕКАТ - Изградња продужетака мреже јавне
расвете у улицама на територији општине Инђија
ПРОЈЕКАТ - Санација јавног осветљења у
насељеном месту Јарковци у општини Инђија

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

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и
употреба обновљивих извора енергије

Функционисање извршних органа

ПРОЈЕКАТ - Л А П - за унапређење образовања,
запошљавања, здравља и становања Рома у општини
Инђија 2016-2020. година
ПРОЈЕКАТ - Санација крова на објекту Дома
културе у Новим Карловцима
ПРОЈЕКАТ - Текуће одржавње фасаде и просторија
амбуланте у Новим Карловцима
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за
гасификацију објекта Дома културе у Новим
Карловцима
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за
реконструкцију Ловачког дома у Љукову
ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У
МАРАДИКУ
ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У
КРЧЕДИНУ

0002

0001

0501

6.000,0

ПРОЈЕКАТ - Набавка паник тастера

Функционисање Скупштине

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

2.400,0

ПРОЈЕКАТ - СТИПЕНДИЈЕ ЗА СПОРТИСТЕ

3.059,0

2.040,0

108,0

600,0

73.900,0

62.785,0

28.882,0

1.500,0

4.003,0

300,0

180,0

4.740,0

2.940,0

22.000,0

14.800,0

1.500,0

ПРОЈЕКАТ- ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ
УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ

ПРОЈЕКАТ - Успостављање истраживачког центра
Милутин Миланковић у Старом Сланкамену

6.000,0

ПРОЈЕКАТ - ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ

0001

0501

2101

2101

2101

Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе

П77

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0602

2101

П76

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0602

П427

П75

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0602

0,0

0,0

108,0

0,0

85.250,0

68.165,0

29.479,0

0,0

4.000,0

300,0

180,0

4.740,0

0,0

0,0

1.801,0

0,0

0,0

500,0

3.600,0

0,0

0,0

62,0

0,0

61.006,0

51.683,0

23.020,0

0,0

473,0

0,0

0,0

3.626,0

0,0

0,0

29,0

0,0

0,0

0,0

3.555,0

57,41

71,56

75,82

78,09

11,83

0,00

0,00

76,50

1,61

0,00

98,75

Број 23, страна број  780                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

0501

0501

0501

0501

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
П465

П464

П463

П462

П461А

П461

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

0501

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

П460

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

0501

0501

П459

Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

0501

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

ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у парку Данице
Јовановић у Бешки
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
осветљење пешачких прелаза у зони школа
ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне трафо станице (СТС)
Каменова улица
ПРОЈЕКАТ - Изградња стубне трафо станице (СТС)
Новосадска

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

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за
изградњу јавне расвете у индустријској зони Инђија Локација 15
ПРОЈЕКАТ - Изградња јавне расвете дуж
саобраћајнице С2 и С3 (део) - Локација 15

0,0
4.745.336,0

5.681.301,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.437,0

1.000,0

500,0

3.550,0

4.285,0

500,0

0,0

500,0

23.435,0

1.000,0

2.569.381,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

850,0

54,15

0,00

85,00

Број 23, страна број  781                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  782                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  783                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  784                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  785                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  786                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  787                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  788                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  789                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  790                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  791                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  792                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  793                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  794                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  795                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  796                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  797                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  798                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  799                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  800                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  801                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  802                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  803                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  804                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  805                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  806                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  807                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  808                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  809                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  810                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  811                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  812                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  813                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  814                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  815                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  816                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  817                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  818                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  819                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  820                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  821                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  822                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  823                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  824                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  825                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  826                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  827                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  828                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  829                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  830                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  831                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  832                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  833                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  834                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  835                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  836                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  837                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  838                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  839                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  840                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  841                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  842                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  843                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  844                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  845                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  846                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  847                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  848                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  849                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  850                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  851                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  852                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  853                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  854                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  855                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  856                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  857                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  858                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  859                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  860                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  861                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  862                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  863                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  864                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  865                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  866                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  867                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  868                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  869                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  870                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  871                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  872                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  873                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Број 23, страна број  874                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

509
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 32/19др. закон и 9/20) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 45 У ИНЂИЈИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
дела блока 45 у Инђији (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница
обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се
дефинисати Нацртом Плана.
Обухватом Плана су обухваћене целе
катастарскее парцеле: 794, 795/4, 795/6, 795/7, 795/8,
795/6, 795/10, 977/6, 977/7 и 977/14 и делови катастарских
парцела 3755/1 (улица Соње Маринковић) и 3638 (улица
Голубиначка).
Предметна локација
катастарској општини Инђија.

Плана

се

налази

у

Укупна површина подручја обухваћеног
оквирном границом обухвата Плана износи око 2,45 hа.
Графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана
дати су у планском документу вишег реда: Плану
генералне регулације насеља Инђија („Службени лист
општина Срема“, број 14/06 и 30/11 и „Службени лист
општине Инђија“, број 18/19).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора у обухвату Плана засниваће се
на принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
Члан 5.
Визија израде Плана је усклађивање планираних
садржаја са потенцијалима и ограничењима у простору
на начин који би омогућио одрживост планског решења,
као и економску, еколошку и социјалну оправданост
планираних садржаја.
План се ради за део блока 45, који представља

просторну и функционалну целину, а у циљу стварања
планског основа за изградњу вишепородичних
стамбених објеката. Планом су обухваћени и ободни
улични коридори, ради дефинисања прикључака
на саобраћајнице и комуналну инфраструктуру,
као и редефинисање регулације у делу улице Соње
Маринковић.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја,
дефинисање планираних намена, правила уређења и
грађења, заштиту подручја и усклађивање са потребама
корисника простора.
Структуру основних намена простора и
коришћења земљишта у обухвату Плана према плану
вишег реда чине: вишепородично и породично
становање, заштитно зеленило и улични коридори.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта је 60 (шездесет)
радних дана, од дана достављања Обрађивачу плана
Извештаја о извршеном раном јавном увиду и
прибављања услова за уређење простора од органа,
организација и предузећа који су Законом овлашћени да
их утврђују.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује инвеститор –
‘’GRMEČ-IN’’ ДОО ИНЂИЈА, Краља Петра Првог 114,
22320 Инђија.
Члан 9.
Носилац израде Плана је Одељење за
урбанизам, комунално-стамбене и заштиту животне
средине Општинске управе општине Инђија.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка
број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
Плана - орган надлежан за послове урбанизма општине
Инђија, организоваће упознавање јавности са општим
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима
за развој просторне целине, као и ефектима планирања,
у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни
увид почиње даном оглашавања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово
доношење, План подлеже стручној контроли и излаже
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се на јавни увид.

животне средине Општинскe управе општине Инђија.

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у
дневном листу и локалном листу, као и у електронском
односно дигиталном облику на интернет страници органа
надлежног за излагање нацрта планског документа на
јавни увид (подаци о времену, месту и начину на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе на План, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид).

Члан 13.
План ће бити сачињен у 5 (пет) примерака у
аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику, од
чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном
облику и по један примерак плана у дигиталном облику
чувати у својој архиви Обрађивач и Инвеститор, а
преостали примерци ће се чувати у органима Општине.

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта Плана,
у трајању од 30 дана, у згради општине Инђија адреса
Цара Душана 1, и путем интернет странице општине
Инђија.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације дела блока 45 у
Инђији на животну средину, број 35-132/2020-IV-02
од 24.08.2020. године, донето од стране Одељења за
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-164/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-132/2020-IV-02
Датум: 24.08.2020. године
ИНЂИЈА
На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник
РС’’, број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Инђија (‘’Службени лист Општине Инђија’’
број 23/17),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 24.08.2020. године, доноси:
РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 45 У ИНЂИЈИ
1. За План детаљне регулације дела блока 45 у Инђији
неће се приступити изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину.
2. План детаљне регулације дела блока 45 у Инђији
јесте врста урбанистичког плана којим ће се детаљније
разрадити уређење и градња простора, на начин и у
складу како је дефинисано Планом генералне регулације
насеља Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’ број
14/06 и 30/11 и ‘’Службени лист општине Инђија’’
број 18/19), односно намена површина Плана детаљне
регулације дела блока 45 у Инђији биће усклађена са
наменом површина која је дефинисана овим планом.

пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину, те је применом
критеријума прописаних Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’,
број 135/04 и 88/10), одлучило да се за предметни план
не приступа изради Извештаја о стратешкој процени.
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације дела блока 45 у Инђији и објављује
се у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела
блока 45 у Инђији.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, имајући у виду да
се стратешка процена врши за планове, програме, основе
и стратегије у области просторног и урбанистичког
планирања или коришћења земљишта, пољопривреде,
шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије,
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама,
телекомуникација, туризма, очувања природних
станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, а узимајући у обзир да се
предметним планом не успоставља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдило је да не постоји потреба израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(‘’Службени гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010).
На предметном простору могу се примењивати
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана генералне регулације насеља
Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’ број 14/06 и
30/11 и ‘’Слуђбени лист општине Инђија’’, број 18/19)
без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела блока
45 у Инђији.

3. Како Планом детаљне регулације дела блока 45 у
Инђији не долази до битнијих измена планских решења,
приликом израде истог, могу се примењивати одредбе
постојећег Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана генералне регулације насеља
Инђија без израде новог Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину.

Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Службени
гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија
је надлежним предузећима и институцијама доставило
предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.

4. Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
послове и заштиту животне средине, узимајући у
обзир податке наведене у овом Решењу, утврдило је
да План детаљне регулације дела блока 45 у Инђији
не представља оквир за одобравање будућих развојних

У прописаном року, а у складу са чланом
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (‘’Службени гласник РС’’ број
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштите
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животне средине Општинске управе општине Инђија,
послови заштите животне средине, број 501-64/2020IV-02 од 31.07.2020. године, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија, број
2140-1 од 07.08.2020. године, ЈП ‘’Инђија пут’’ Инђија,
број 352-251/2020-1 од 04.08.2020. године, Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
из Новиог Сада, број 140-501-776/2020-05 од 07.08.2020.
године и Покрајинског завода за заштиту природе из
Новог Сада, број 03-1931/2 од 13.08.2020. године, којима
се даје сагласност на предлог Решења о неприступању
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
На основу наведеног, као и узимајући у
обзир достављена мишљења надлежних предузећа
и институција, Одељење за урбанизам, комунално –
стамбене послове и заштиту животне средине донело је
решење као у диспозитиву.
Начелница,
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р.
------------------------511
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.
закон и 9/20) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Инђија („Службени лист
општина Срема’’ бр. 14/06 и 30/11 и ‘’Службени лист
општине Инђија’’ број 18/19) (у даљем тексту: Измена и
допуна Плана).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се граница обухвата
Измена и допуна Плана.
Изменамa и допунамa Плана обухваћен је део
блока 38 у грађевинском подручју насеља Инђија.
Предметна локација налази се у катастарској
општини Инђија.
Укупна површина подручја обухваћеног
границом обухвата Измена и допуна Плана износи око
4,7 ha.
Графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена
и допуна Плана дати су планским документом вишег

реда – Просторним планом општине Инђија (‘’Службени
лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18).
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита
простора у обухвату Измена и допуна Плана засниваће
се на принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана је промена
намене дела блока 38, из намене породичног становања
у намену зоне централних садржаја.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја,
редефинисање планираних намена, заштиту подручја и
усклађивање са потребама корисника простора.
Структуру основних намена простора и
коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна
Плана чине: површине јавне намене - делови уличних
коридора и површине остале намене – зона централних
саджаја.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и
допуна Плана је 3 (три) месеца, од достављања оверених
ажурних кататастарско-топографских подлога са
уцртаним катастром подземних инсталација за обухват
Измена и допуна Плана (у векторском облику, *.dwg
формат датотека) и прибављања услова за уређење
простора од органа, организација и предузећа који су
Законом овлашћени да их утврђују.
Члан 8.
Носилац израде Измена и допуна Плана је
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине Општинскe управе општине
Инђија.
Средства за израду Измена и допуна Плана
обезбеђује Привредно друштво ‘’Optimum safety’’ ДОО
Београд.
Члан 9.
Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно
предузеће за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад, Железничка број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
Измена и допуна Плана - орган надлежан за послове
урбанизма општине Инђија организоваће упознавање
јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена
и допуна Плана, могућим решењима за развој просторне
целине, као и ефектима планирања, у поступку
оглашавања раног јавног увида.
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Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца Измена и допуна плана и траје 15
дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово
доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној
контроли и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни
увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци
о времену и месту излагања Измена и допуна Плана
на јавни увид, о начину на који заинтересована правна
и физичка лица могу доставити примедбе на Измене
и допуне Плана, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације
насеља Инђија на животну средину, које је донело
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине Општинскe управе општине

Инђија, број 35-63/2020-IV-02 од 12.06.2020. године.
Члан 13.
Измене и допуне Плана ће бити сачињене
у 5 (пет) примерка у аналогном и 5 (пет) примерка
у дигиталном облику, од чега ће по један примерак
потписаних Измена и допуна Плана у аналогном
облику и по један примерак Измена и допуна Плана у
дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач
и Инвеститор, а преостали примерци ће се чувати у
органима Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-165/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-63/2020-IV-02
Датум: 12.06.2020. године
ИНЂИЈА
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’, број
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана
18. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Инђија (‘’Службени лист Општине Инђија’’ број 23/17),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 12.06.2020. године, доноси:
РЕШЕЊА
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ИНЂИЈА
1. За Измене и допуне Плана генералне регулације
насеља Инђија неће се приступити изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину.
2. Измене и допуне Плана генералне регулације
насеља Инђија су врста урбанистичког плана којим ће
се детаљније разрадити уређење и градња простора,
на начин и у складу како је дефинисано Просторним
планом општине Инђија (‘’Службени лист општине
Инђија’’ број 7/12 и 27/18).
3. Како Изменама и допунама Плана генералне регулације
насеља Инђија не долази до битнијих измена планских
решења, приликом израде истог могу се примењивати
одредбе постојећег Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана генералне регулације
насеља Инђија на измењени обухват без израде новог
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
4. Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
послове и заштиту животне средине, узимајући у обзир
податке наведене у овом Решењу, утврдило је да Измене
и допуне Плана генералне регулације насеља Инђија не
представљају оквир за одобравање будућих развојних
пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину, те је применом
критеријума прописаних Законом о стратешкој процени

утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’,
број 135/04 и 88/10), одлучило да се за предметни план
не приступа изради Извештаја о стратешкој процени.
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Измена и допуна Плана генералне регулације насеља
Инђија и објављује се у ‘’Службеном листу општине
Инђија’’.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се
на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Инђија.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, имајући у виду да
се стратешка процена врши за планове, програме, основе
и стратегије у области просторног и урбанистичког
планирања или коришћења земљишта, пољопривреде,
шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије,
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама,
телекомуникација, туризма, очувања природних
станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, а узимајући у обзир да се
предметним планом не успоставља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдило је да не постоји потреба израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(‘’Службени гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010).
На предметном простору могу се примењивати
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана генералне регулације насеља
Инђија без израде Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Инђија.
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Службени
гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија
је надлежним предузећима и институцијама доставило
предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
У прописаном року, а у складу са чланом
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (‘’Службени гласник РС’’ број
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштите
животне средине Општинске управе општине Инђија,
послови заштите животне средине, број 501-23/2020IV-02 од 24.03.2020. године, Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, број 140-501-
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397/2020-05 од 07.04.2020. године, ЈП ‘’Путеви Србије’’
Београд, број 953-7134/20-1 од 07.04.2020. године, ЈП
‘’Ингас’’ Инђија, број 919 од 22.04.2020. године и ЕПС
Дистрибуција, Огранак Електродистибуција Рума, број
88.1.1.0.-Д-07.17.-99155-20 од 19.05.2020. године, којим
се даје сагласност на предлог Решења о неприступању
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.

јавног пута, односно на другом земљишту које користи
управљач јавног пута, у складу са прописима;
3. накнада за коришћење делова путног земљишта
јавног пута и другог земљишта које користи управљач
јавног пута;
4. накнада за постављање водовода, канализације,
електричних водова, електронске комуникационе мреже
и сл. на јавном путу.

На основу наведеног, као и узимајући у
обзир достављена мишљења надлежних предузећа
и институција, Одељење за урбанизам, комунално –
стамбене послове и заштиту животне средине донело је
решење као у диспозитиву.

1. Накнада за ванредни превоз

Начелница,
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р.
------------------------513
На основу члана 7. став. 1, а у вези члана 6. став.
1. тачка 5. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 усклађен дин. изн. 95/15 - усклађен дин. изн., 83/16 усклађен дин. изн., 91/16 - усклађен дин. изн., 104/16 усклађен дин. изн., 96/17 - усклађен дин. изн., 89/18 и
86/19), члана 191. став 3, члана 204. став 2. и члана 212.
став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(“Службени гласник РС”, бр. 95/18, 49/19 и 86/19 –
усклађен дин. изн.) и члана 40. став 1. тач. 3. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр.
5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 02.09.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се накнада за коришћење
јавних путева на територији општине Инђија, и то:
обвезник плаћања, основица, висина, начин утврђивања
и плаћања, олакшице, припадност прихода, као и друга
питања од значаја за утврђивање и плаћање накнада
за коришћење јавних путева, на територији општине
Инђија.
Члан 2.
Под јавним путем у смислу ове одлуке
подразумевају се општински путеви и улице.
Члан 3.
Накнаде за коришћење јавних путева, у смислу
ове одлуке су:
1. накнада за ванредни превоз, и то за:
1) прекорачење дозвољене димензије;
2) прекорачење дозвољене укупне масе;
3) прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења;
2. накнада за постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред

Члан 4.
Обвезник накнаде за ванредни превоз је лице
коме је издата дoзвoла зa oбaвљaњe вaнрeднoг прeвoзa у
складу са законом којим сe уређују јавни путеви.
Члан 5.
Накнаду за ванредни превоз, чија основица и
висина је прописана законом којим се уређују накнаде за
коришћење јавних добара, решењем утврђује управљач
јавног пута, у року од осам дана од дана подношења
захтева.
Против решења из става 1. овог члана може се
поднети жалба Општинском већу општине Инђија, у
року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа
се пре отпочињања ванредног превоза, а најкасније у
року од 15 дана од дана утврђивања висине накнаде.
2. Накнада за постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред
јавног пута, односно на другом земљишту које користи
управљач јавног пута
Члан 6.
Обвезник плаћања накнаде за постављање
рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
обавештавање или оглашавање (у даљем тексту:
средства за оглашавање), поред јавног пута, односно на
другом земљишту које користи управљач јавног пута, је
лице које је поставило средство за оглашавање на основу
Плана постављања средстава за оглашавање.
Средства за оглашавање из става 1. овог
члана, као и ближи услови и критеријуми за њихово
постављање прописују се посебном одлуком којом се
уређује оглашавање на територији Општине Инђија.
Члан 7.
Основица накнаде за постављање средства
за оглашавање поред јавног пута, односно на другом
земљишту које користи управљач јавног пута је укупна
површина свих страна за оглашавање постављеног
средства за оглашавање изражена у метрима квадратним
(m2).
Члан 8.
Висина накнаде за постављање наменске
рекламне табле поред јавног пута, односно на другом
земљишту које користи Управљач, износи 17,17 динара/
m2/дневно.
Висина минималне накнаде за постављање
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других средстава за оглашавање поред јавног пута,
односно на другом земљишту које користи Управљач, а
која се постављају након спроведеног поступка јавног
конкурса, дата је у табели:
Р. број Тип средстава за
оглашавање
1.
Огласни пано (билборд)
2.
3.
4.

Рекламна табла на стубу
јавне расвете
Оглашавање на
аутобуским стајалиштима
Светлеће рекламне табле
типа “CITY-LIGHT”

Минимална
накнада
17,17 динара/
m2/дневно
20,00 динара/
m2/дневно
17,17 динара/
m2/дневно
17,17динара/m2/
дневно

Члан 9.
Накнаду за постављање средства за оглашавање
поред јавног пута, односно на другом земљишту које
користи управљач јавног пута, утврђује надлежни орган
општине Инђија, приликом закључивања уговора са
обвезником накнаде, по окончаном јавном конкурсу,
односно уговора о јавно-приватном партнерству, у
складу са одлуком којом се уређује оглашавање на
територији општине Инђија.
3. Накнада за коришћење делова путног земљишта
јавног пута и другог земљишта које користи управљач
јавног пута
Члан 10.
Обвезник накнаде за коришћење делова путног
земљишта јавног пута и другог земљишта које користи
управљач јавног пута (у даљем тексту: накнада за
коришћење делова путног земљишта), a које је у општој
употреби, је корисник тог земљишта.
Члан 11.
Основица накнаде за коришћење делова путног
земљишта је метар квадратни (m2) путног земљишта
у зависности од значаја пута, а које обвезник накнаде
користи за приступ и изградњу бензинских станица,
хотела, мотела, ресторана, ауто сервиса, продавница,
стоваришта, мегамаркета и других комерцијалних
објеката, осим домаћинства.
Члан 12.
Висина накнаде за коришћење делова путног
земљишта, у зависности од површине коришћеног
путног земљишта и од значаја пута, дата је у табели:
Површина
коришћеног
путног
земљишта

1.

дo 50
m2

Износ годишње накнаде (динара/m2
коришћеног путног земљишта)
Општински
Улица
Улица
пут
којом се
којом се
креће јавни не креће
превоз
јавни
превоз
1.000,00
1.000,00
400,00

2.
3.
4.

51-250
m2
251-500
m2
преко
500 m2

600,00

600,00

240,00

300,00

300,00

120,00

150,00

150,00

60,00

Обрачун путног земљишта које се користи
за приступ и изградњу објеката врши се на основу
пројектне документације или мерењем на лицу места,
уколико није могуће доћи до пројектне документације.
Обрачун износа накнаде из става 1. овог члана
врши се тако што се прво обрачунају износи из ниже
групе, а онда износи из више групе, уколико површина
коришћеног земљишта прелази површину од 50 m2, 250
m2 или 500 m2.
Члан 13.
Накнада за коришћење делова путног земљишта
утврђује се решењем управљача јавног пута.
Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата,
до 15. у месецу за претходни месец.
Против решења из става 1. овог члана може се
поднети жалба Општинском већу општине Инђија, у
року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу.
4. Накнада за постављање водовода, канализације,
електричних водова, електронске комуникационе мреже
и сл. на јавном путу
Члан 14.
Обвезник накнаде за постављање водовода,
канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у
заштитном појасу јавног пута (у даљем тексту: накнада
за постављање инсталација), је лице које користи јавни
пут за постављање инсталација.
Члан 15.
Основица накнаде за постављање инсталација
је дужина постављених инсталација изражена у метрима
(m).
Члан 16.
Висина накнаде за постављање инсталација у
зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација
на јавном путу дата је у табели:
Инсталације

оптички каблови и
електронске комуникације
електро и гасне инсталације
водовод, канализација

Накнада у
динарима по метру
постављених
инсталација
пречника до 0,01
метара
50,00 дин/m
30,00 дин/m
20,00 дин/m
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За постављање инсталација поред, испод или
изнад (укрштај) јавног пута плаћа се накнада зависно од
врсте инсталације, по метру постављених инсталација
пречника (или ширине) до 0,01 метара, а за инсталације
већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно
повећању пречника (или ширине).
Под пречником се подразумева спољни пречник
инсталационог вода заједно са заштитним колонама, а
под ширином се подразумева ширина инсталационог
вода без обзира на његов облик.
Члан 17.
Накнада за постављање инсталација на јавном
путу утврђује се решењем управљача јавног пута, пре
почетка пријаве радова.
Накнада се плаћа у роковима утврђеним
решењем.
Члан 18.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава плаћају накнаду за постављање инсталација
у износу од 1% од износа утврђеног у члану 16. ове
одлуке.
Члан 19.
Приходи остварени од накнада за коришћење
јавног пута припадају и уплаћују се на рачун управљача
јавног пута.
Члан 20.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да
важe одредбе члана 10, 11 и 12 Одлуке о општинским
путевима и улицама на територији општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 21/16 и 25/19) и
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању
накнаде за употребу јавног пута („Службени лист
општине Инђија“, број 26/16).
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 43-12/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

514
На основу члана 27. ст. 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике Србије“ број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и
95/18) и 40.став 1. тачка 42. а у вези чл. 29 ст. 2 Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење возила у јавној својини
општине Инђија
I
Дому здравља ,,Др Милорад-Мика Павловић“
у Инђија, дају се на коришћење, без накнаде, нова
нерегистрована возила:
1) Путничко возило марке OPEL Модел CORSA, број
шасије VXKUPHMHDL 4179067, година производњe
2020, беле боје.
2) Путничко возило марке OPEL Модел CORSA, број
шасије VXKUPHMHDL 4178774, година производњe
2020, беле боје.
3) Путничко возило марке OPEL Модел VIVARO, број
шасије VXEVEAHXKL Z005190, година производњe
2019, беле боје.
4) Путничко возило марке OPEL Модел MOVANO, број
шасије W0VMRY603KB 171125, година производњe
2019, беле боје.
II
Возила из тачке I овог Одлуке, у јавној својини
општине Инђија дају се на привремено коришћење на
период од пет година, за потребе Дома здравља ,,Др
Милорад-Мика Павловић“ Инђија и то:
- Два путничка возила за потребе Службе кућног лечења
и неге;
- Једно санитетско транспортно возило за потребе
транспорта пацијената на дијализу;
- Једно санитетско возило за потребе Службе хитне
медицинске помоћи (реаномобил).
III
Дом здравља ,,Др Милорад-Мика Павловић“
Инђија, дужан је да возила из тачке I ове одлуке користи
у складу са њиховом наменом, да врши њихово редовно
одржавање, и сервисирање, да истим управља савесно,
да сноси трошкове њиховог редовног одржавања и
коришћења, регистрације и осигурања (укључујући и
каско осигурање), обрачунава трошак амортизације и
извршава друге законске обавезе у вези са коришћењем
истих.
Обавезује се Дом здравља ,,Др Милорад-Мика
Павловић“ Инђија, да у законом одређеном року, изврши
прву регистрацију возила на власника општину Инђија.
IV
Општина Инђија и Дом здравља ,,Др МилорадМика Павловић“ Инђија, ће на основу ове Одлуке,
закључити Уговор којим ће регулисати међусобна права
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и обавезе у вези уступања на привремено коришћење
возила из тачке I ове одлуке.
V
Овлашћује се Председник општине Владимир
Гак да са Домом здравља ,,Др Милорад-Мика Павловић“
у Инђија, закључи Уговор о коришћењу возила из тачке
I ове Одлуке, а Начелник општинске управе да након
закључења уговора потпише записник о примопредаји
возила из тачке I ове одлуке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-129/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------515
На основу члана 6. став 1. и члана 24. Закона о
јавном окупљању („Службени гласник РС“, број 6/16),
члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон,
101/16- други закон и 47/18) и члана 40. став1. тачка 7.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 02.09.2020.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА НА КОЈЕМ
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се простор на
територији општине Инђија на ком није дозвољено
јавно окупљање, због карактеристика самог места или
његове посебне намене, односно прети опасност од
наступања угрожавања безбедности људи и имовине,
јавног здравља, морала, права других или безбедности
Републике Србије.
Члан 2.
Јавним окупљањем у смислу ове одлуке,
сматра се окупљање више од 20 лица ради изражавања,
остваривања и промовисања државних, политичких,
социјалних и националних уверења и циљева, других
слобода и права у демократском друштву, као и други
облици окупљања којима је сврха остваривање, верских,
културних, хуманитарних спортских, забавних и других
интереса.

Члан 3.
Јавно окупљање на територији општине Инђија,
није дозвољено на простору испред и око:
1. објеката здравствених установа,
2. објеката предшколских установа,
3. објеката основних и средњих школа,
4. објеката Министарства одбране и унутрашњих
послова,
5. објеката водоснабдевања, као и у зони заштите
изворишта водоснабдевања,
6. објеката од стратешког и посебног значаја за одбрану
и безбедност општине Инђија и Републике Србије,
7. споменика културе, ако би то могло проузроковати
уништење или оштећење заштићене вредности.
Јавно окупљање није дозвољено ни на местима
на којима се таквим окупљањем крше људска и
мањинска права и слободе других, угрожава морал као и
на местима која су затворена за јавност.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 214-140/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------516
На основу члана 5. став 1. и члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14- други закон, 101/16-други закон
и 47/18), члана 40.став 1. тачка 7. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 5/19)
а у циљу реализације мера и активности предвиђених
Локалним антикорупцијским планом општине Инђија
за период 2017 године - 2020 године („Службени лист
општине Инђија број 30/17),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ДОНАЦИЈА БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и поступак
анализе и оцене оправданости, исплативости и
могућности реализације донације, а пре закључивања
донаторских уговора у својству примаоца донације.
Члан 2.
Под донацијом у смислу ове одлуке,
подразумева се наменски бесповратни приход буџета
општине Инђија, који се остварује на основу писаног
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уговора између даваоца и примаоца донације.
Предмет донације могу бити роба, услуге,
новац, хартије од вредности, имовинска и друга права,
осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића
и путничких аутомобила.
Члан 3.
Давалац донације у смислу ове одлуке, јесте
домаће или страно физичко или правно лице које даје
донацију буџету општине Инђија.
Прималац донације у смислу ове одлуке, јесте
буџет општине Инђија.
Корисник донације у смислу ове одлуке, јесте
орган општине или јавна служба, установа основана од
стране општине Инђија, којој је донација намењена.
Члан 4.
Давалац донације не може бити физичко или
правно лице:
1. над којим корисник донације врши надзор и или
контролу,
2. које представља повезано лице са јавним
функционером општине Инђија, у смислу прописа
којима се уређује спречавање сукоба интереса при
вршењу јавних функција.
Члан 5.
Донација се остварује уговором између даваоца
донације и примаоца донације који мора бити сачињен у
писаној форми.
Вредност предмета донације мора бити
процењива и исказана у уговору о донацији и обавезно
се приказује кроз завршни рачун буџета општине за
годину у којој је донација дата.
Члан 6.
Пре потписивања уговора о донацији, лице
које жели да учини донацију дужно је да Општинској
управи достави писани предлог за давање донације,
која утврђује оправданост и исплативост предложене
донације.
Члан 7.
Донација је оправдана уколико њена намена,
односно начин трошења и коришћења одговарају
потребама примаоца и корисника донације.
Донација није исплатива уколико су процењени
трошкови одржавања и коришћења већи од њене
вредности, у периоду од три године од дана пријема.
Члан 8.
Начелник Општинске управе дужан, је да
у року од седам дана од дана достављања писаног
предлога за давање донације из члана 6. ове одлуке,
решењем образује Комисију за процену оправданости
и исплативости предложене донације (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има три члана, од којих је један
председник.
За члана Комисије, именује се запослени који
обавља матријално финансијске послове, односно

административно техничке послове, а трећи члан
именује се у зависности од предмета и корисника
донације.
Члан 9.
Комисија из члана 8.ове одлуке, дужна је да у
року од 15 дана од дана образовања, изради и достави
Општинском већу, образложену анализу оправданости и
исплативости предложене донације са мишљењем.
Анализа
оправданости
и
исплативости
предложене донације, садржи процену постојања
потребе за предметом предложене донације, као и
процену трошкова коришћења и одржавања предложене
донације, укључујујћи и евентуалне прикривене
трошкове.
Члан 10.
Уколико утврди да предложена донација није
оправдана и исплатива, односно да је подносилац
предлога за давање донације лице из члана 4. ове
одлуке, Комисија је дужна да то констатује у анализи
оправданости и исплативости предложене донације са
мишљењем.
Члан 11.
О предлогу донације одлучује Општинско
веће на основу достављене образложене анализе
оправданости и исплативости предложене донације са
мишљењем Комисије, на првој наредној седници од
момента достављања.
Члан 12.
Уколико Општинско веће одлучи о прихватању
предлога донације, Председник општине ће са даваоцем
донације закључити уговор о донацији који мора
нарочито да садржи податке о: уговорним странама,
предмету и вредности донације, намени донације,
начину и року извршења донације, извештавању
даваоца донације о реализацији донације, условима за
измену или раскид уговора о донацији као и одредбе о
решавању спорова.
Члан 13.
Донација у новцу, уплаћује се на рачун примаоца
донације, са посебно дефинисаном наменом донације.
Члан 14.
Корисник донације дужан је да донацију користи
строго наменски у складу са уговором о донацији, и
да у року од 15 дана од дана када је предмет донације
искоришћен, достави извештај Општинској управи о
реализацији донације.
Уколико је предмет донације такав да захтева
одржавање или набавку додатне робе или услуга за њено
коришћење, корисник донације је дужан да Општинској
управи достави годишњи извештај о коришћењу
донације, најкасније до 31.јануара текуће године за
претходну годину.
Контролу

Члан 15.
наменског

и

сврсисходног
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располагања и трошења донације, врши Служба
буџетске инспекције и интерне ревизије.
Члан 16.
Општинска управа је дужна да формира
Јединствену евиденцију о донацијама буџету општине
Инђија, која обавезно мора да садржи:
1. уговоре о донацији;
2. образложене анализе о оправданости и исплативости
предложених донација;
3. писане предлоге за давање донација који су одбијени;
4. извештаје о реализацији донација.
Јединствена евиденција из става 1. овог
члана, објављује се и редовно ажурира на интернет
презентацији општине Инђија.
Начелник Општинске управе одређује лице
које је задужено за вођење и ажурирање Јединствене
евиденције о донацијама буџету општине Инђија.
Члан 17.
На основу података из Јединствене евиденције
из члана 16. ове одлуке, Општинска управа је дужна
да Скупштини општине и Општинском већу поднесе
годишњи извештај о регистрованим донацијама,
најкасније до 31. марта текуће године за претходну
годину.
Извештај из става 1. овог члана,садржи податке
о броју и предмету предложених донација,броју и
предмету потписаних уговора о донацијама, њиховој
реализацији, броју одбијених предлога за давање
донација и разлозима због којих су ови предлози
одбијени.
Члан 18.
Општинска управа је дужна да формира
Јединствену евиденцију о донацијама у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
У року из става 1. овог члана, начелник
Општинске управе одредиће лице задужено за вођење и
ажурирање Јединствене евиденције о донацијама буџету
општине Инђија.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 400-38/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

517
На основу члана 5. став 5. Закона о путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18- други закон),
а у вези члана 7. 12. 13. и 14. Уредбе о критеријумима
за категоризацију јавних путева путевима („Службени
гласник РС“, број 38/19) и члана 40. став 1. тачка 7.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
На основу критеријума за категоризацију јавних
путева, путеви се категоришу као општински путеви ако
испуњавају један од следећих критеријума:
1. да повезују територију општине, односно града са
државним путевима;
2. да повезују локална саобраћајна тежишта;
3. да повезују урбанитичке садржаје са државним
путевима.
На основу критеријума из става 1. овог члана,
као општински путеви одређују се:
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ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
ОЗНАКА ПУТА

НАЗИВ

80179-1

Државни пут II-А реда бр.100 – Бешка

80179-2

Граница територије општине Инђија – Чортановци

80179-3

Државни пут II-А реда бр.100 – веза са Партизанским путем

80179-4

Државни пут II-А реда бр.126 – Љуково

80179-5

Државни пут II-А реда бр.100 – Гладнош

80179-6

Државни пут II-А реда бр.126 – Јарковци

80179-7

Нови Карловци – Стара Пазова

80179-8

Државни пут II-А реда бр.126 – Голубинци

80179-9

Државни пут II-А реда бр.126 у Новом Сланкамену – Крчедин

80179-10

Државни пут II-А реда бр.126 у Новом Сланкамену – Сурдук

80179-11

Бешка – Чортановци

80179-12

Инђија – Јарковци

80179-13

Општински пут 80179-9 – Сланкаменачки Виногради

80179-14

Крчедин – Крчединска планина

80179-15

Бешка – Дунав

80179-16

Чортановци – Дунав

80179-17

Општински пут 80179-9 – Споменик битки у Сланкамену

80179-18

Нови Карловци – Крчедин

80179-19

Бешка – Крчедин
Члан 2.

Улице у општини се категоришу као примарне ако испуњавају један од следећих критеријума:
1. да су истовремено трасе државних путева;
2. да су истовремено трасе државних путева који почињу, односно завршавају се на територији општине;
3.да повезују државне путеве.
На основу критеријума из става 1. овог члана, као примарне улице на територији општине Инђија,
одређују се:

НАЗИВ УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
1.

Бранка Радичевића у Инђији

2.

Војводе Путника у Инђији

3.

Војвођанска у Инђији*

4.

Дунавска (од ул. Занатлијске до ул. Железничке) у Инђији*

5.

Железничка у Инђији

6.

Занатлијска (од ул. Новосадске до ул. Дунавске) у Инђији*
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7.

Змај Јовина (од ул. Цара Душана до ул. Милорада Стојића Горчила) у Инђији*

8.

Краља Петра Првог у Инђији*

9.

Милорада Стојића Горчила у Инђији

10.

Новосадска у Инђији

11.

Новосадски пут у Инђији

12.

Обилићев венац (од ул. Железничке до ул. Војводе Путника) у Инђији*

13.

Саве Ковачевића (правац ка североистоку) у Инђији*

14.

Соње Маринковић (од ул. Краља Петра Првог до ул. Војвођанске) у Инђији*

15.

Цара Душана у Инђији

16.

Карађорђeва у Бешки

17.

Кнeза Милоша у Бешки*

18.

Краља Пeтра Првог у Бешки

19.

Марадичка у Бешки

20.

Стeвана Синђeлића у Бешки

21.

Трг Даницe Јовановић (од ул. Марадичке до ул. Мике Антића) у Бешки*

22.

Цара Душана у Новом Сланкамену

23.

Дунавска у Новим Карловцима

24.

Лукачева у Новим Карловцима

25.

Цара Душана у Крчедину

26.

Учe Зeковића у Крчедину

27.

Вељка Влаховића у Чортановцима

28.

Цара Душана у Марадику

29.

Николe Тeслe у Љукову

30.

Гркова у Старом Сланкамену

31.

Змај Јовина (од ул. Гркове до ул. Гњатић Др Боривоја) у Старом Сланкамену*

32.

Ивана Милутиновића у Јарковцима

33.

Владимира Хурбана у Сланкаменачким Виноградима
Члан 3.

Улице у општини се категоришу као секундарне ако испуњавају један од следећих критеријума:
1. да повезују примарне улице:
2. да повезују урбанистичке садржаје са примарним улицама.
На основу критеријума из става 1. овог члана, као секундарне улице на територији општине
Инђија одређују се:
НАЗИВ УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
1.

7. јула у Инђији

2.

Балканска у Инђији

3.

Бановић Страхиње у Инђији
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4.

Београдска у Инђији

5.

Бранислава Нушића (од ул. Војвођанске до ул. Карађорђеве) у Инђији*

6.

Бранка Бајића (од ул. Војводе Путника до ул. Пинц 1) у Инђији*

7.

Бранка Ћопића (од ул. Ђорђа Војновића до магистралне пруге) у Инђији*

8.

Виноградарска у Инђији

9.

Војводе Степе у Инђији

10.

Војвођанска (од ул. Соње Маринковић до ул. Владимира Роловића) у Инђији*

11.

Војвођанских бригада у Инђији

12.

Голубиначка у Инђији

13.

Девет Југовића у Инђији

14.

Дунавска (од ул. Занатлијске до ул. Виноградарске) у Инђији*

15.

Душана Јерковића у Инђији

16.

Душана Радовића у Инђији

17.

Душка Иванчевића у Инђији

18.

Ђорђа Војновића у Инђији

19.

Жарка Зрењанина у Инђији

20.

Занатлијска (од ул. Дунавске до ул. Сремске) у Инђији*

21.

Змај Јовина (од ул. Милорада Стојића Горчила до ул. Десанке Максимовић) у Инђији*

22.

Индустријска 3 у Инђији

23.

Јанка Веселиновића (од ул. Војвођанске до ул. Карађорђеве) у Инђији*

24.

Јована Поповића у Инђији

25.

Југ Богдана у Инђији

26.

Каменова у Инђији

27.

Карађорђева у Инђији

28.

Кнеза Лазара у Инђији

29.

Космајска (од ул. Бранка Радичевића до ул. Михајла Пупина) у Инђији*

30.

Косовска у Инђији

31.

Крајишка у Инђији

32.
33.

Краља Петра Првог (леви крак од државног пута II-А реда бр.100 до ул. Ратка Павловића) у
Инђији*
Краља Петра Првог (десни крак од државног пута II-А реда бр.100 до ул. Ђуре Јакшића) у
Инђији*

34.

Краља Петра Првог (од државног пута II-А реда бр.100 до магистралне пруге) у Инђији*

35.

Ламела А и Б у Инђији

36.

Ластина (од ул. Максима Горког до ул. Младена Стојановића) у Инђији*
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37.

Личка у Инђији*

38.

Максима Горког (од ул. Краља Петра Првог до ул. Југ Богдана) у Инђији*

39.

Марије Бурсаћ у Инђији

40.

Маршала Бирјузова (бивша Трејдјуник) у Инђији

41.

Милана Илића (од ул. Војвођанске до ул. Карађорђеве) у Инђији*

42.

Милана Ракића у Инђији

43.

Милетићева у Инђији

44.

Милутина Миланковића (бивша Цара Душана Кратка) у Инђији

45.

Мирослава Антића у Инђији

46.

Митровданска у Инђији

47.

Младена Стојановића (од ул. Краља Петра Првог до ул. Југ Богдана) у Инђији*

48.

Николе Бурсаћа у Инђији*

49.

Николе Тесле у Инђији

50.

Његошева у Инђији

51.

Обилазни пут „Север“ у Инђији

52.

Обилићев венац (од ул. Железничке до ул. Војводе Степе) у Инђији*

53.

Омладинска (од ул. Војвођанске до ул. Карађорђеве) у Инђији*

54.

Пинц 1 у Инђији

55.

Пинц 2 у Инђији

56.

Пионирска (од ул. Змај Јовине до ул. Мирослава Антића) у Инђији*

57.

Првомајска у Инђији*

58.

Ратарска у Инђији

59.

Саве Ковачевића (правац ка северозападу) у Инђији*

60.

Светислава Милина у Инђији

61.

Светог Саве (десни крак до ул. Новосадске) у Инђији*

62.

Светог Саве (десни крак до раскрснице ул. Новосадске и ул. Занатлијске) у Инђији*

63.

Слободана Пенезића у Инђији

64.

Соње Маринковић (од ул. Војвођанске до ул. Његошеве) у Инђији*

65.

Соње Маринковић (крак од ул. Краља Петра Првог до ул. Јована Поповића) у Инђији*

66.

Соње Маринковић (слепи крак улице од ул. Јована Поповића) у Инђији*

67.

Сремска у Инђији

68.

Српскоцрквена у Инђији

69.

Старца Вујадина у Инђији

70.

Стевана Дечанског у Инђији
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71.

Стевана Сремца у Инђији

72.

Стефана Немање у Инђији

73.

Филипа Вишњића у Инђији

74.

Фрушкогорска у Инђији

75.

Бранка Радичeвића у Бешки

76.

Војводe Мишића у Бешки

77.

Војводe Стeпe у Бешки

78.

Вука Караџића у Бешки

79.

Дeвeт Југовића у Бешки

80.

Јована Јовановића Змаја у Бешки

81.

Југ Богдана у Бешки

82.

Кнeза Милоша (припадајући слепи крак улице) у Бешки*

83.

Микe Антића у Бешки

84.

Николe Тeслe (од ул. Краља Петра Првог до ул. Фрушкогорске) у Бешки

85.

Пашићeва у Бешки

86.

Савe Ковачeвића у Бешки

87.

Свeтозара Марковића у Бешки

88.

Трг Даницe Јовановић (од ул. Фрушкогорске до ул. Карађорђеве) у Бешки*

89.

Фрушкогорска у Бешки

90.

Хајдук Станка у Бешки

91.

Цара Душана у Бешки

92.

Цара Лазара у Бешки

93.

Војводе Мишића у Новом Сланкамену

94.

Вука Стефановића Караџића у Новом Сланкамену

95.

Доситеја Обрадовића у Новом Сланкамену

96.

Ђуре Даничића у Новом Сланкамену

97.

Ђуре Јакшића у Новом Сланкамену

98.

Змај Јовина у Новом Сланкамену

99.

Јована Дучића у Новом Сланкамену

100.

Карађорђева у Новом Сланкамену

101.

Млинска у Новом Сланкамену

102.

Солунска у Новом Сланкамену

103.

Сремска у Новом Сланкамену

104.

Светосавска у Новом Сланкамену
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105.

Сурдучки пут у Новом Сланкамену

106.

Фрушкогорска у Новом Сланкамену

107.

Главна у Новим Карловцима

108.

Лукачева (припадајући десни крак – „гробљанска“) у Новим Карловцима

109.

Лукачева (припадајући леви крак – „прогон“) у Новим Карловцима

110.

Милутина Миланковића у Новим Карловцима

111.

Челенска (централни део улице ка Крчедину) у Новим Карловцима*

112.

Дунавска у Крчедину

113.

Милорада Грујића у Крчедину

114.

Надe Јаношeвић у Крчедину

115.

Васе Војновића у Чортановцима

116.

Владе Грбића у Чортановцима

117.

Дунавска у Чортановцима

118.

Железничка у Чортановцима

119.

Маршала Тита у Чортановцима

120.

Подунавски партизански одред у Чортановцима

121.

Радмиле Васиљевић у Чортановцима

122.

Барањска у Марадику

123.

Бранка Радичевића у Марадику

124.

Гробљанска у Марадику

125.

Жарка Зрењанина (од ул Цара Душана до ул. Школске) у Марадику

126.

Кертиз у Марадику

127.

Светозара Марковића у Марадику

128.

Фрушкогорска у Марадику

129.

Шуматовачка у Марадику

130.

4. јула у Љукову

131.

Бранка Ћопића у Љукову

132.

Првог новeмбра у Љукову

133.

Бранка Радичeвића у Старом Сланкамену

134.

Гњатић Др Боривоја у Старом Сланкамену

135.

Ђурђевска у Старом Сланкамену

136.

Змај Јовина ( припадајући леви крак до ул. Гудура) у Старом Сланкамену*

137.

Црквена у Старом Сланкамену

138.

Београдска у Старом Сланкамену
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139.

Гробљанска у Јарковцима

140.

Милана Тепића у Јарковцима

141.

Николе Тесле у Јарковцима

142.

Агатова у Сланкамeначким Виноградима

143.

Јанка Чмeлика у Сланкамeначким Виноградима

144.

Јураја Витeза у Сланкамeначким Виноградима

145.

Људeвита Штура у Сланкамeначким Виноградима
Члан 4.

Улице у општини се категоришу као терцијалне ако испуњавају један од следећих критеријума:
1. да повезују секундарне улице:
2. да повезују међусобно урбанистичке садржаје;
3. да повезују урбанистичке садржаје са секундарним улицама.
На основу критеријума из става 1. овог члана, као терцијалне улице на територији општине
Инђија одређују се:

НАЗИВ УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
1.

22. октобра у Инђији

2.

9. маја у Инђији

3.

Авалска у Инђији (бивша Петра Драпшина 2.)

4.

Алексе Шантића у Инђији

5.

Арсенија Чарнојевића у Инђији

6.

Багремова у Инђији

7.

Банатска у Инђији

8.

Бачка у Инђији

9.

Блок 63 у Инђији

10.

Босанска у Инђији

11.

Бошка Бухе у Инђији

12.

Бранислава Нушића (од ул. Карађорђеве до ул. Стевана Сремца) у Инђији*

13.

Бранка Бајића (слепи крак улице) у Инђији*

14.

Бранка Ћопића (слепи крак улице) у Инђији*

15.

Брунова у Инђији

16.

Вардарска у Инђији

17.

Вељка Петровића у Инђији

18.

Вере Мишчевић у Инђији

19.

Видовданска у Инђији
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20.

Владимира Роловића у Инђији

21.

Воћарска у Инђији

22.

Вука Караџића у Инђији

23.

Гаврила Принципа у Инђији

24.

Голубова у Инђији

25.

Господарска у Инђији

26.

Далматинска у Инђији

27.

Данила Киша у Инђији

28.

Два земљака у Инђији

29.

Десанке Максимовић у Инђији

30.

Димитрија Туцовића у Инђији

31.

Доситеја Обрадовића у Инђији

32.

Дринска у Инђији

33.

Душана Вукасовића у Инђији

34.

Ђурђевска у Инђији

35.

Ђуре Јакшића у Инђији

36.

Живојина Мишића у Инђији

37.

Ивана Милутиновића у Инђији

38.

Иве Андрића у Инђији

39.

Јадранска у Инђији

40.

Јанка Веселиновића (од ул. Карађорђеве до ул. Стевана Сремца) у Инђији*

41.

Јована Дучића у Инђији

42.

Каналска у Инђији

43.

Књаза Милоша у Инђији

44.

Кордунашка у Инђији

45.

Космајска (слепи крак улице од ул. Михајла Пупина) у Инђији*

46.

Краља Драгутина у Инђији

47.

Краљице Јелене у Инђији

48.

Кратка у Инђији

49.

Лазе Костића у Инђији

50.

Ластина (од ул. Младена Стојановића до ул. Ратка Павловића) у Инђији

51.

Липовачка у Инђији

52.

Личка (слепи крак улице) у Инђији*

53.

Ловачка у Инђији
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54.

Максима Горког (од ул. Југ Богдана до ул. Девет Југовића) у Инђији*

55.

Милана Илића (од ул. Карађорђеве до ул. Стевана Сремца) у Инђији*

56.

Милана Тепића у Инђији

57.

Милоша Црњанског у Инђији

58.

Михајла Пупина у Инђији

59.

Мишарска у Инђији (бивша Сретењска десни крак) у Инђији

60.

Младена Стојановића (од ул. Југ Богдана до ул. Ратка Павловића) у Инђији*

61.

Моравска у Инђији

62.

Николе Бурсаћа (слепи крак улице) у Инђији*

63.

Омладинска (од ул. Карађорђеве до ул. Стевана Сремца) у Инђији*

64.

Партизанска у Инђији

65.

Петра Кочића у Инђији

66.

Пинкијева у Инђији

67.

Пионирска (од ул. Мирослава Антића до ул. Арсенија Чарнојевића) у Инђији*

68.

Првомајска (два припадајућа слепа крака улице) у Инђији*

69.

Пчеларска у Инђији

70.

Радничка у Инђији

71.

Ратка Павловића у Инђији

72.

Саве Шумановића у Инђији

73.

Светог Саве (од ул. Новосадске до ул. Филипа Вишњића) у Инђији*

74.

Светог Саве (леви крак улице до ул. Српскоцрквене) у Инђији*

75.

Светог Саве (слепи крак улице) у Инђији*

76.

Славујска у Инђији

77.

Солунска у Инђији (бивша Сретењска леви крак) у Инђији

78.

Соње Маринковић (од ул. Његошеве до ул. Стевана Сремца) у Инђији*

79.

Сретењска у Инђији

80.

Српских добровољаца у Инђији

81.

Стевана Великог у Инђији

82.

Стевана Синђелића у Инђији

83.

Стевице Јовановића у Инђији

84.

Тиршева у Инђији

85.

Хајдук Станкова у Инђији

86.

Хиландарска у Инђији

87.

Царице Милице у Инђији
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88.

Церска у Инђији

89.

Шумадијска у Инђији

90.

Браћe Груловић у Бешки

91.

Браћe Рeлић у Бешки

92.

Виноградарска у Бешки

93.

Гаврила Принципа у Бешки

94.

Дунавска у Бешки

95.

Ивe Андрића у Бешки

96.

Народног хероја Милана Тeпића у Бешки

97.

Милоша Обилића у Бешки

98.

Млинска у Бешки

99.

Николe Тeслe (од ул. Фрушкогорке до ул Цара Лазара) у Бешки

100.

Омладинска у Бешки

101.

Првомајска у Бешки

102.

Расадничка у Бешки

103.

Свeтозара Дујановића у Бешки

104.

Цигланска у Бешки

105.

Бранка Радичевића у Новом Сланкамену

106.

Др Стевана Тишме у Новом Сланкамену

107.

Дунавска у Новом Сланкамену

108.

Иве Андрића у Новом Сланкамену

109.

Мирослава Антића у Новом Сланкамену

110.

Саве Шумановића у Новом Сланкамену

111.

Славонска у Новом Сланкамену

112.

Будоварска у Новим Карловцима

113.

Заград у Новим Карловцима

114.

Криваја у Новим Карловцима

115.

Ладњача у Новим Карловцима

116.

Прегревица у Новим Карловцима

117.

Средња у Новим Карловцима

118.

Сремска у Новим Карловцима

119.

Челенска (припадајући леви крак улице) у Новим Карловцима*

120.

Челенска („рупине“) у Новим Карловцима*

121.

Челенска („прогон“) у Новим Карловцима*
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122.

Шијачка у Новим Карловцима

123.

Боре Кечића у Крчедину

124.

Јована Вукотића у Крчедину

125.

Јована Вуксана у Крчедину

126.

Јовицe Мишковића у Крчедину

127.

Лeдинe у Крчедину

128.

Максима Горког у Крчедину

129.

Мала Дунавска у Крчедину

130.

Милeнка Вуксана у Крчедину

131.

Милоша Видовића у Крчедину

132.

Рашина у Крчедину

133.

Свeтислава Радиновића у Крчедину

134.

Слободана Пeнeзића у Крчедину

135.

Виноградарска у Чортановцима

136.

Грбавица у Чортановцима

137.

Дамјана Петковића у Чортановцима

138.

Ђоке Бегојева у Чортановцима

139.

Иве Лоле Рибара у Чортановцима

140.

Личка у Чортановцима

141.

Партизанска у Чортановцима

142.

Пролетерска у Чортановцима

143.

Славка Ћурчића у Чортановцима

144.

Тихомира Јовића у Чортановцима

145.

Фрушкогорска у Чортановцима

146.

Шумска у Чортановцима

147.

Вука Стефановића Караџића у Марадику

148.

Жарка Зрењанина (припадајући леви крак улице до ул. Бранка Радичевића) у Марадику

149.

Змај Јовина у Марадику

150.

Иве Лоле Рибара у Марадику

151.

Косте Нађа - Ђевуш у Марадику

152.

Моше Пијаде у Марадику

153.

Петефи Шандора у Марадику

154.

Прегревица у Марадику

155.

Кратка у Љукову
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156.

Омладинска у Љукову

157.

Пeтра Кочића у Љукову

158.

Првомајска у Љукову

159.

Бањска у Старом Сланкамену

160.

Војводe Стeпe Стeпановића у Старом Сланкамену

161.

Гудура у Старом Сланкамену

162.

Доситeја Обрадовића у Старом Сланкамену

163.

Заград у Старом Сланкамену

164.

Натошeвићeва у Старом Сланкамену

165.

Пчеларска у Старом Сланкамену

166.

Светосавска у Старом Сланкамену

167.

Споменичка у Старом Сланкамену

168.

Драгомира Михајловића Учe у Јарковцима

169.

Занатлијска у Јарковцима

170.

Милице Ракић у Јарковцима

171.

Моше Пијаде у Јарковцима

172.

Светог Саве у Јарковцима

173.

Јаношикова у Сланкамeначким Виноградима

174.

Масарикова у Сланкамeначким Виноградима

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о категоризацији општинских путева и улица на
територији општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 22/16).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 015-2/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

518
На основу члана 104. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20),
члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа (“Службени гласник РС”, бр.
21/18) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Инђија (“Службени лист општине Инђија”, број 5/19),
Скупштина oпштине Инђија, на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о мрежи јавних предшколских
установа на територији општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 23/18 и 25/19), у члану 4.
став 1. тачка 4. подтачка (2), брише се.
У члану 4. став 1. тачка 8. подтачка (1) мења се
и гласи:
“(1) у објекту “Бубамара” у Љукову, у Улици 1.
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новембра број 73:”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 60-10/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------519
На основу члана 38. став 1. и 2. Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени
гласник РС”, број 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон,
92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/2018,
95/18 – др. закон, 37/19 – др. закон и 9/20), члана 146.
став. 1. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/19, 81/19 – исправка, 64/10 – одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука
УС РС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 – др. закон и 9/20), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, бр. 5/19), а
по претходно прибављеној сагласности Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије, Сектор за водни саобраћај и безбедност
пловидбе, број 342-01-01334/2019-06 од 27. маја 2020.
године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И ВОДНОГ
ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА НА КОЈИМА СЕ МОГУ
ПОСТАВЉАТИ ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКТИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се делови обале и водног
простора реке Дунав и другим природним и вештачким
водотоцима и акумулацијама на подручју општине
Инђија, на којим се могу постављати плутајући објекти,
услови и начин постављања и уклањања плутајућих
објеката, обавезе власника плутајућих објеката, одређују
се површине за извлачење и стационирање плутајућих
објеката и пловила, као и вршење надзора над применом
одлуке.
Члан 2.
Плутајући објекти који се у складу са овом
одлуком могу поставити на одређеном делу обале и

водног простора на територији општине Инђија су:
1. угоститељски објекат на води;
2. понтон за потребе спортског клуба на води;
3. понтон за потребе привезишта за чамце;
4. сплав кућица.
II ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И ВОДНОГ
ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 3.
Делови обале и водног простора на територији
општине Инђија на којима се у складу са овом одлуком
могу постављати плутајући објекти одређују се Планом
места за постављање плутајућих објеката на делу обале
и водног простора на територији општине Инђија (у
даљем тексту: План), у складу са законом којим се
уређује пловидба и луке на унутрашњим водама и
важећим планским актима.
Члан 4.
План доноси Скупштина општине Инђија за
период од 10 година.
План детаљне разраде појединачних локација
саставни је део плана из члана 3. ове одлуке.
Планове из ст. 1. и 2. овог члана припрема
Одељење општинске управе надлежно за послове
урбанизма.
На планове из члана 3. ове одлуке прибавља
се претходна сагласност министарства надлежног за
послове саобраћаја у складу са законом којим се уређује
пловидба.
Члан 5.
План дефинише зоне и места унутар зоне на
којима се може поставити плутајући објекат, изглед,
врсту, намену и величину, као и правила постављања
плутајућег објекта.
Планом се одређују и делови обале и водног
простора на територији општине Инђија на којима се
може поставити, на основу захтева, плутајући објекат
за потребе републичких, општинских органа, установа
и предузећа чији су они оснивачи, као и зоне у којима
постоје посебна просторна и функционална ограничења
за постављање плутајућих објеката.
Зона је део обале и водног простора на коме
се постављају плутајући објекти исте врсте и намене
(зона угоститељских објеката, зона привезишта за
чамце и спортских клубова на води, зона сплав кућица),
део обале и водног простора на коме је забрањено
постављање плутајућих објеката (зона забране), као
и део обале и водног простора који служи за одлагање
уклоњених плутајућих објеката и одузетих пловила
(зона за одлагање уклоњених плутајућих објеката).
План садржи текстуални и графички део.
План се може израђивати по фазама.
План се објављује у Службеном листу општине
Инђија.
Измене и допуне плана врше се по потреби по
поступку предвиђеном за доношење плана, и важе до
истека рока важења плана који се мења.
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Измена плана којим се врше промене броја
и распореда места утврђених планом на којима су већ
постављени плутајући објекти могу се вршити само због
реализације промене просторног или урбанистичког
плана.
III ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА ПЛУТАЈУЋИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 6.
Поступак давања у закуп водног земљишта за
постављање плутајућих објеката спроводи надлежно
водопривредно предузеће у складу са законом којим се
уређују пловидба.
Лице које је са надлежним водопривредним
предузећем закључило уговор о закупу водног
земљишта, у року од 30 дана од дана закључења овог
уговора, Општинској управи општине Инђија, одељењу
надлежном за послове урбанизма подноси захтев за
постављање плутајућег објекта.
Уз захтев се подноси:
1. решење о упису у регистар делатности (за правно
лице или предузетника);
2. фотокопија личне карте (за физичко лице);
3. уверење одељења надлежног за утврђивање и наплату
јавних прихода којим доказује да нема дуговања по
основу изворних прихода општине Инђија;
4. пројекат са техничком контролом, са водним
условима, условима надлежних јавних предузећа за
прикључење објекта на струју и за прикључење на
водовод и канализацију;
5. уговор надлежног водопривредног предузећа о давању
у закуп водног земљишта;
6. важећу плутајућу дозволу;
7. оверену изјаву да ће уклонити плутајући објекат по
истеку решења о одобрењу за постављање објекта и
да ће део обале и водни простор довести у првобитно
стање, односно да ће исти уклонити уколико престане
да обавља делатност.
Члан 7.
Решење којим се одобрава постављање
плутајућег објекта, уколико су испуњени услови из
члана 6. ове одлуке доноси Општинска управа, одељење
надлежно за послове урбанизма.
Решење из става 1. овог члана издаје се на период
који не може бити дужи од пет година, у зависности од
врсте и намене плутајућег објекта.
Против решења којим се одбија захтев за
издавање одобрење, подносилац захтева може изјавити
жалбу Општинском већу општине Инђија у року од 15
дана од дана достављања решења.
Решење из става 1. овог члана доставља се
одељењу надлежном за саобраћај, одељењу надлежном
за инспкецијске послове, надлежном водопривредном
предузећу и надлежној лучкој капетанији.
Члан 8.
Пре истека рока на који је дато решење којим је
одобрено постављање плутајућег објекта, исто се може
продужити за период који не може бити дужи од пет

година, уколико корисник има закључен уговор о закупу
водног земљишта са надлежним јавним водопривредним
предузећем за тај период.
IV ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПЛУТАЈУЋИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 9.
Власник плутајућег објекта дужан је, да
плутајући објекат редовно одржава у уредном и
исправном стању, да уклања отпадке око плутајућег
објекта и нанос реке на плутајући објекат и да се стара о
безбедности прилаза на плутајућем објекту.
Члан 10.
Власник плутајућег објекта дужан је да има
прописане исправе и књиге за плутајући објекат и да
продужава важност плутајуће дозволе на начин и у
роковима прописаним законом којим се уређује пловидба
и подзаконским актима донетим ради спровођења тог
закона, и да плутајућу дозволу у року од 15 дана од дана
продужења достави доносиоцу решења из члана 7. став
1. ове одлуке.
Члан 11.
Власник плутајућег објекта дужан је да у року
од 30 дана од дана престанка важења решења из члана 7.
став 1. ове одлуке.
1. уклони плутајући објекат са места на коме је било
одобрено његово постављање;
2. делове обале и водног простора доведе у првобитно
стање;
3. престане да користи водоводне и канализационе
инсталације, приступни пут и да обезбеди њихово
несметано коришћење.
Уколико власник плутајућег објекта не уклони
објекат у року из става 1. овог члана, исти ће се уклонити
на основу акта комуналног инспектора преко другог
лица, а о трошку власника.
Члан 12.
Уколико се привремено изводе неодложни
радови на делу обале и водног простора на коме се
налази плутајући објекат за који је издато одобрење за
постављање Општинска управа одељење надлежно за
послове урбанизма донеће решење којим се власнику
налаже да привремено измести објекат и оставља рок
за привремено измештање у трајању од 15 дана од дана
пријема решења.
Решење из става 1. овог члана доноси се на
образложени писани захтев инвеститора неодложних
радова уз које се доставља пратећа документација из које
се јасно види катастарска парцела, објекат који омета
извођење неодложних радова и одобрења надлежних
органа на основу којих се изводе радови.
Решење из става 1. овог члана мора да садржи
разлоге за привремено измештање плутајућег објекта,
као и место и време на које се привремено измешта
плутајући објекат.
Трошкове привременог извештања, чувања
и враћања плутајућег објекта сноси инвеститор
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неодложних радова.
Уколико власник плутајућег објекта коме
је уредно уручено решење из става 1. овог члана не
измести објекат упрописаном року, надлежни комунални
инспектор ће издати решење којим налаже да се такав
плутајући објекат привремено измести преко другог
лица о трошку његовог власника.

дана достављања решења.
Решење из става 1. овог члана се доставља
одељењу надлежном за послове саобраћаја, одељењу
надлежном за послове инспекције, надлежном
водопривредном предузећу и надлежној лучкој
капетанији.

Члан 13.
Власник плутајућег објекта дужан је да
најкасније у року од три месеца од дана постављања
плутајућег објекта, Општинској управи, одељењу
надлежном за послове урбанизма достави доказ да је:
1.  прикључио плутајући објекат на електродистрибутивну
мрежу, у складу са актом надлежног привредног
друштва;
2. прикључио плутајући објекат на водоводну мрежу, у
складу са актом надлежног јавног предузећа;
3. обезбедио контејнер за чврсте отпатке и закључио
уговор са надлежним комуналним предузећем за
одношење тих отпадака;
4. закључио уговор о осигурању од пожара и осигурању
од одговорности према трећим лицима и стварима;
5. закључио уговор о одржавању дела обале и водног
простора, односно места за постављање плутајућег
објекта за које је издато одобрење са надлежним јавним
водопривредним предузећем;
6. обезбедио танк за отпадне воде и закључио уговор са
надлежним предузећем за његово пражњење.
Надлежно привредно друштво, односно јавно
предузеће не може прикључити плутајући објекат на
одговарајућу инфраструктурну мрежу, ако његовом
власнику није издато решење којим се одобрава
постављање плутајућег објекта.

Члан 16.
Корисник обале и водног простора је дужан
да уреди, одржава и обележава обалу и водни простор,
не оштећује и не загађује околину, обезбеди неопходне
услове за безбедно и несметано коришћење обале
и водног простора свим корисницима под једнаким
условима.

V ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА
Члан 14.
Решење којим се одобрава постављање
плутајућег објекта престаје да важи:
1. ако се плутајући објекат користи супротно решењу
којим се одобрава постављање плутајућег објекта;
2. уколико власник објекта не продужу плутајућу
дозволу;
3. протеком рока на који је издато решење о одобрењу за
постављање плутајућег објекта;
4. уколико престане да обавља делатност на основу
које је издато решење којим се одобрава постављање
плутајућег објекта;
5. плутајући објекат буде брисан из уписника плутајућих
објеката надлежне лучке капетаније;
6. уколико се изменом ове одлуке и Плана укине место
на коме је решењем дозвољено постављање плутајућег
објекта.
Члан 15.
Решење којим престаје да важи решење о
постављању плутајућег објекта доноси Општинска
управа одељење надлежно за послове урбанизма.
Против решења се може поднети жалба
Општинском већу општине Инђија у року од 15 дана од

VI ЗАБРАНЕ

Члан 17.
Забрањено је да се, коришћењем обале и водног
простора, угрожава безбедност пловидбе, сужавање
пловног пута и ометање пловидбе осталих учесника,
угрожавање обале и режима вода, људских живота
и њиховог здравља, материјалних добара и животне
средине.
Забрањено је да плутајући објекти заклањају
пловидбене знакне на обали који морају бити видљиви у
свим условима.
Забрањена је уз обални појас у ширини од 10 m,
изградња било каквих објеката, садња вишегодишњег
засада, постављање ограда и сл.
VII НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над спровођењем ове Одлуке и аката
донетих на основу ове Одлуке врши Општинска управа
одељење надлежно за послове урбанизма.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове
Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове путем
комуналног инспектора.
Корисник дела обале и водног простора
дужан је да инспектору омогући несметано вршење
послова инспекцијског надзора, стави на увид потребна
документа и да у року који инспектор одреди достави
потребне податке и поступи по налогу инспектора.
Члан 19.
У вршењу инспекцијског надзора, поред
законских овлашћења, инспектор је дужан да:
1. контролише да ли власник објекта има решење из
члана 7. став 1. ове одлуке;
2. контролише да ли се обала користи у складу са
условима под којим је издато решење о одобрењу;
3. записнички констатује стање дела обале и водног
простора приликом отпочињања и престанка њиховог
коришћења;
4. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
VIII УКЛАЊАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА
Члан 20.
Власник плутајућег објекта дужан је уклонити
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објекат у року предвиђеном у Решењу донетом од стране
комуналног инспектора ако је:
1. постављен без одобрења надлежног органа,
2. постављен са одобрењем за постављање, ако је истекао
рок за постављање назначен у одобрењу, односно ако је
одобрење за постављање објекта престало да важи, или
је истекао рок на које је земљиште дато у закуп,
3. постављен са одобрењем, а земљиште се приводи
планом одређеној намени, или је потребно на месту
објекта да се врше радови на комуналној инфраструктури,
4. постављен са одобрењем, а дуже од 60 дана не обавља
делатност, а за делатност сезонског карактера дуже од
30 дана,
5. постављен са одобрењем, али се власник плутајућег
објекта не придржава услова утврђених Решењем којим
је одобрено постављање,
6. постављен са одобрењем, а планским документом је
предвиђена његова замена, односно постављање другог
објекта,
7. ако дође до укидања локалитета.
Против Решења комуналног инспектора о
уклањању објеката може се изјавити жалба Општинском
већу у року од 15 дана од дана достављања Решења.
Члан 21.
У случају да власник објекта не поступи по
Решењу инспектора у остављеном року, уклањање
објекта извршиће се принудним путем на терет власника
објекта
Уколико је објекат који је постављен без
одобрења прикључен на комуналну инфраструктуру,
власник инфраструктуре је дужан да онемогући њено
коришћење.
Члан 22.
Принудно извршење решења и уклањање
објеката обавља комунални инспектор, у складу са
законом.
Смештај и чување принудно уклоњених
објеката обезбеђује Општинска управа.
Општинска управа не одговара за оштећења
настала на објекту у поступку принудног уклањања,
смештања и чувању и не сноси одговорност за робу која
се налази у објекту који се уклања.
Приликом преузимања објеката уклоњених, у
складу са одредбама ове одлуке, власник је дужан да
плати трошкове принудног уклањања и чувања.
Члан 23.
Власник плутајућег објекта се позива да у року,
који не може бити краћи од 120 дана ни дужи од 180 дана,
од дана принудног уклањања објекта преузме објекат уз
обавештење да ће се, уколико не преузме објекат исти
продати на јавној лицитацији.
Ако власник не преузме принудно уклоњени
објекат у року из става 1. овог члана, Општинска управа
ће га продати на јавној лицитацији, а средства остварена
од продаје користе се за намирење трошкова принудног
уклањања, смештаја и чувања, док се средства преостала
после намирења трошкова враћају власнику.
Уколико средства остварена од продаје нису

довољна, разлика се наплаћује од власника објекта
односно корисника објекта, по поступку прописаном за
принудну наплату јавних прихода.
Члан 24.
Одређује се локација за извлачење и
стационирање плутајућих објеката у оквиру копненог
дела комплекса који је према Плану детаљне регулације
комплекса марине у Старом Сланкамену („Службени
лист општине Инђија, број 9/12) одређен за локацију
марине и то копнени део, а који се налази на стационажи
пловног пута Дунава (улаз у рукавац) km ~ km 1215.5.
и то у површини од 18m x 30m, за територију општине
Инђија.
На локацији из става 1. овог члана чувају се
и одузета пловила, као и уклоњена пловила по налогу
надлежних републичких органа.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Новчаном казном у износу од 150.000 динара
казниће се за прекршај правно лице ако:
1. без одобрења постави или користи објекат или део
обале и воденог простора (члан 7 став 1.),
2. не поступи у складу за чланом 9. одлуке;
3. не поступи у складу са члном 10. одлуке;
4. не поступи у складу са члнаом 11 одлуке;
5. поступа супрутоно члану 16. одлуке;
6. не поступи по решењу инспектора из члана 20. став
1. одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
25.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 75.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
физичко лице новчаном казном од 25.000 динара.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Власник плутајућег објекта из ове одлуке који
не поседује одговарајуће одобрење у смислу члана 7.
став 1. ове одлуке, дужан је да одобрење прибави у року
од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Инђија”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 342-2/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 38. став 1. и 2. Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени
гласник РС”, број 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон,
92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/2018,
95/18 – др. закон, 37/2019 – др. закон и 9/20), члана 146.
став. 1. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/19, 81/19 – исправка, 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 –
одлука УС РС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, бр. 5/19), а
по претходно прибављеној сагласности Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије, Сектор за водни саобраћај и безбедност
пловидбе, број 342-01-862/2020-06 од 27. маја 2020.
године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, донела је
ПЛАН
МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ
ОБЈЕКАТА НА ДЕЛОВИМА ОБАЛЕ И ВОДНОГ
ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
Планом места за постављање плутајућих
објеката на делу обале и водног простора на територији
општине Инђија дефинишу се локације и зоне, као
и општа и посебна правила постављања плутајућих
објеката, (у даљем тексту: План), и то:
1. угоститељских објеката на води;
2. понтона за потребе спортског клуба на води;
3. понтона за потребе привезишта за чамце;
4. сплав кућица;
5. локација за извлачење и стационирање плутајућих
објеката.
Процедура за постављање плутајућих објеката
дефинисана је Одлуком о одређивању делова обале
и водног простора на територији Општине Инђија на
којима се могу постављати плутајући објекти.
Циљ израде Плана је дефинисање зона на
којима се може поставити плутајући објекат, као и
дефинисање изгледа, врсте, намене и величине, као и
правила постављања плутајућег објекта.
Ближа дефиниција плутајућих објеката:
1. угоститељски објекат на води је плутајући објекат
намењен за угоститељске услуге, плутајући објекат
без сопственог погона адаптиран као угоститељски
објекат или сплав на понтонима, наменски изграђен као
угоститељски објекат за пружање услуга исхране и пића;
2. понтон за потребе спортског клуба на води је плутајући
објекат у власништву спортског клуба регистрованог за
спортове на води, опремљен за прихват и чување чамаца,

који се састоји од бова које се користе за привез чамаца
или од понтона уз који се привезују чамци;
3. понтон за потребе привезишта за чамце је плутајући
објекат опремљен за прихват и чување чамаца, који се
састоји од бова које се користе за привез чамаца или од
понтона уз који се привезују чамци;
4. сплав кућица је плутајући објекат намењен за
повремено или стално становање;
5. локација за извлачење и стационирање плутајућих
објеката је место где се могу чувати одузета пловила, као
и уклоњена пловила по налогу надлежних републичких
органа.
Локације места за постављање су дефинисане
бројем, приближним стационажама на реци Дунав, и
наменом и типом објекта који је дозвољен.
Локације су одређене следећим стационажама
(km) реке Дунав, десна обала:
1. локација 1 – Бешка – од km 1233 до km 1232+230;
2. локација 2 – Стари Сланкамен – од km 1216+200 до
km 1215+000.
Локације су означене бројевима, како је
приказано у графичком прилогу.
Место за постављање плутајућих објеката,
позиција плутајућег објекта, дозвољена величина
објекта и максимални број места за постављање на
локацији ближе се одређује решењем којим се одобрава
постављање плутајућег објекта.
Правила за постављање плутајућих објеката
Сви објекти и грађевине у кориту и на
обали реке, морају се узети у обзир при планирању и
постављању плутајућих објеката и ни на који начин се
не смеју угрозити.
Технологију изградње евентуалних објеката
на обали или у кориту реке и начин везивања пловила
предвидети тако да се не наруши хидрауличкоморфолошка слика тока, да не дође до поремећаја
проноса наноса. Водити рачуна да неадекватна
технологија и начин везивања пловила могу изазвати
негативан утицај на режим великих вода и режим леда.
Ширина ангажоване акваторије, за планирање
одређених садржаја и објеката који би залазили у
корито реке Дунав предвиђених Планом, може бити
максимално 30 m воденог простора од уреза воде при
ниском пловидбеном нивоу за локацију 1 (због положаја
пловног пута на предметној локацији), односно 40 m за
локацију 2.
Забрањено је постављање плутајућих објеката
50 m узводно и низводно од свих подводних инсталација.
Позиције подводних инсталација, као и услове
у којим зонама подводних инсталација се не могу
планирати нити постављати плутајући објекти издају
надлежне институције које управљају предметним
инсталацијама.
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У акваторији плутајућих објеката за пристајање
и привез чамацаца треба предвидети одржавање дубина
која одговара дубини газа меродавног пловила (увећаној
за апсолутну резерву која треба да обезбеди неометано
пристајање и у периоду малих вода), у односу на ниски
пловидбени ниво (ЕN).
Планом одређено место за постављање
плутајућег објекта мора бити удаљено:
– од рени бунара у пречнику 120 m,
– од цевастих бунара у пречнику 50 m,
– од водозахвата 800 m узводно и 50 m низводно, односно
у зависности од услова надлежног јавног комуналног
предузећа,
– најмање од моста узводно и низводно 50 m (Друмски
мост Бешка на km 1232+165),
– од градске плаже 500 m узводно и 200 m низводно,
– од обалних рампи узводно и низводно 50 m,
– најмање од хидротехничких грађевина узводно и
низводно 50 m (напер на десној обали на на km 1215+925
и на km 1215+025),
– од другог пловног објекта минимум 15 m. Минимална
међусобна удаљеност плутајућих објеката, поред
ограничења од 15 m, одређиваће се независно за
сваки објекат у складу са елаборатом противпожарног
обезбеђења издатим од стране надлежног органа.
На местима на којима су пројектоване и изведене
степенице на изграђеној косој обали, као и 5 m узводно и
низводно од степеништа, забрањује се постављање било
каквих објеката.
На месту за постављање плутајућег објекта
мора да постоји довољно дубине при сваком водостају, у
складу са наутичко техничким условима.
Обалски знаци морају бити видљиви у
свим условима, односно плутајући објекти својим
постављањем не смеју угрожавати њихову видљивост.
За одржавање пловидбених знакова на обали мора бити
обезбеђен слободан приступ службеним пловилима, већ
уређеној обали и степеништу на њој.
Дирекција за водне путеве има право
службености за постављање објеката безбедности
пловидбе (за техничко побољшање услова пловидбе и за
обележавање и сигнализацију) на обалама међународних
водних путева.
Све акваторије које се користе за пристајање
и сидрење пловила, морају бити обележене од стране
Дирекције за водне путеве, о трошку инвеститора
или власника објекта који се користи за сидрење и
пристајање пловила.
На местима где је изграђена регулациона
грађевина или обалоутврда, а где је предвиђено
постављање плутајућих објеката, потребно је проверити
и санирати постојеће прикључке на инфраструктуру.
На деловима неуређених обала, у чијем се
залеђу налази линија одбране од великих вода (углавном

земљани насип), приступни пут до зоне за постављање
плутајућих објеката, предвидети на местима постојећих
рампи за прелаз преко насипа.
Приступ објекту на води
Приступ објекту и начин везивања за обалу
зависи од типа обале:
– уређене обале у ужем делу насеља са обалоутврдама и
кејским зидовима (насипима);
– неуређене обале у ширем делу насеља за које је
планском и техничком документацијом планирана
изградња и уређење;
– неуређене обале са линијом одбране од великих вода
(одбрамбени насипи ван ужег дела градског ткива);
– неуређене обале – природно висок терен без
одбрамбене линије за одбрану од великих вода;
– пројектовање, изградњу приступне стазе и
инфраструктурних прикључака до објекта као и начин
везивања за обалу и за плутајуће објекте урадити
у зависности од типа обале и у складу са условима
надлежне институције;
– плутајући објекат треба да буде привезан са обалом
покретним мостом односно приступном стазом, једном,
а максимум две, тако да не омета коришћење нижих
платоа на обалоутврди и зону прилаза дуж обалоутврде;
– ширина приступне стазе која повезује плутајући
објекат са обалом је минимално 1,5 m;
– прихватне сајле и сам улаз у објекат не смеју ометати
пешачки и бициклистички саобраћај по кеју и не смеју
угрозити или изазвати оштећење обале;
– одна конструкција моста мора да буде од материјала
који не дозвољава проклизавање. Ограда приступног
моста треба да буде стабилна и безбедна, од чврстог
материјала и транспарентна.
Услови за копнени саобраћај
Колски приступ локацијама за постављање
плутајућих објеката дозвољен је само са јавних
саобраћајница, према условима организационе јединице
општине надлежне за послове саобраћаја, а ширине
довољне да прихвати возила за одношење смећа и
против пожарна возила.
Колски приступ за против пожарна возила,
возила хитне помоћи, полиције и спасилачке ватрогасне
службе, локацијама за постављање плутајућих објеката
сем преко јавних саобраћајница дозвољен је и са других
јавних површина, према условима организационе
јединице општине надлежне за послове саобраћаја,
Снабдевање робом и материјалом као и одвожење
амбалаже и осталих чврстих отпадака, врши се са јавних
саобраћајница и колско-пешачких стаза као и воденим
путем.
Паркирање возила за запослене и посетиоце
могуће је на постојећим јавним паркинг површинама, у
непосредној близини плутајућег објекта.
До саме локације треба обезбедити пешачку
стазу која заједно са приступом објекту мора бити
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адекватно осветљена и обезбеђена.
Омогућити несметано кретање особама са
инвалидитетом и старим особама.
Услови за прикључење плутајућих објеката на
инфраструктурну мрежу
Прикључак плутајућег објекта на водоводну
мрежу извести у складу са условима надлежног
комуналног јавног предузећа - службе. Плутајући
објекти се не смеју повезати на објекте градске
канализације. Није дозвољено директно упуштање
отпадних вода у водоток. Плутајући објекат мора да
поседује непропусни танк који мора да испуњава важеће
санитарно-техничке услове. Танкове треба да празни за
то овлашћено комунало предузеће - служба.
Сплавови кућице за санитарно употребљене
воде користе монтажне санитарне чворове са
саморазградњом.
Плутајући објекти напајаће се са постојеће и
планиране дистрибутивне мреже 10 kV. Напајање ће се
вршити из планираних кабловских прикључних ормана
смештених на неплавном делу обале.
Манипулативни простор плутајућих објеката
у приобалном појасу опремити инсталацијама јавног
осветљења. Напајање јавног осветљења ће се вршити из
постојеће електричне мреже јавног осветљења. Мрежу 1
kV јавног осветљења извести подземно, у рову потребних
димензија. Прикључак на електро мрежу извести у
складу са условима надлежне електродистрибуције.
Евакуација отпада
За одлагање смећа потребно је обезбедити
потребан број контејнера и поставити их уз завршни
сегмент приступне саобраћајнице испред обалоутврде.
Власник плутајућег објекта је дужан да закључи уговор
са надлежним комуналним предузећем за одношење
смећа.
Заштита природе
Приликом постављања плутајућих објеката на
свим планираним локацијама у обалном делу неопходно
је испоштовати услове надлежне организације, као и
следеће услове заштите природе и животне средине:
– при изградњи плутајућих објеката и прилаза, све
вишкове земље, грађевинског материјала, као и
евентуални отпад, по завршетку радова уклонити и
депоновати на локацију и под условима које ће одредити
надлежна општинска комунална служба;
– у случају хаваријских оштећења и изливања моторних
уља и горива у току припреме локације и при изградњи,
односно постављања плутајућих објеката и пратећих
објеката, оштећења се морају одмах санирати ради
спречавања даље деградације животне средине или се
морају депоновати под условима надлежне комуналне

службе. Потпуна и хитна санација локације у оваквим
ситуацијама је обавезна;
– неопходно је спречити, односно онемогућити сваки
вид загађења воде и земљишта од стране плутајућих
објеката;
– сви плутајући објекти која се постављају морају имати
решен одвод отпадних и фекалних вода (пречишћавање,
танкови) и оне се ни у ком случају не смеју слободно
испуштати у реку;
– комунални отпад са плутајућег објекта се мора одлагати
на начин који је прописала надлежна комунална служба;
– власник односно корисник плутајућег објекта је дужан
да спречи изливање штетних материја (уља, горива,
детерџената и сл.) у реку;
– власници односно корисници плутајућих објеката су
обавезни да након окончања свих радова на изградњи
одржавају максимални ниво комуналне хигијене;
– у случају напуштања локације, власник је обавезан да у
року од седам дана уклони изграђени прилаз и плутајуће
објекте и локацију доведе у првобитно стање;
– власник, односно корисник плутајућих објеката је
дужан да спречи нагомилавање отпада донесеног реком
и да га редовно уклања;
– објекти морају да задовоље важеће законе и прописе
који третирају буку;
Заштита од пожара
Ради заштите од пожара плутајући објекти морају
бити реализовани према техничким противпожарним
прописима, стандардима и нормативима, као и условима
надлежне организације.
Посебна правила за постављање плутајућих објеката по
зонама
Зоне које су планиране у појединим локацијама
одређеним овим планом обележене су одговарајућим
бројем и то:
1. Угоститељски објекат на води
Угоститељски објекат на води са групом
основних и пратећих садржаја мора испоштовати
следеће параметре:
– Максимална површина коју угоститељски објекат
може заузимати на води је 450 m².
– Објекат може бити висине максимално две етаже (макс.
6,0 m изнад површине воде), односно у циљу очувања
визура може имати максимално једну затворену етажу
изнад платоа понтона.
– Могуће је испод платоа плутајућег објекта (у оквиру
корита плутајућег објекта) остварити једну етажу
намењену помоћним просторијама.
– Изузетно у зони ван пловног пута, висина објекта
може бити већа од 6 m, али са максимално две етаже.
– Дужина плутајућих објеката паралелно са обалом је
максимално 30 m. Брод коме је промењена намена у
плутајући објекат и који се користи као угоститељски
објекат на води, треба прилагодити и уредити за потребе
угоститељских садржаја.
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2. Понтон за потребе спортског клуба на води
Укупна површина за потребе спортског клуба
на води може захватати простор чије су максималне
димензије 40 m дуж обале и 20 m у акваторију (од уреза
ниског пловидбеног нивоа).
Површина за потребе спортског клуба на води је
планирана у склопу акваторија комплекса марине у
Старом Сланкамену, која је планирана Планом детаљне
регулације марине у Старом Сланкамену („Сл. лист
општине Инђија“ број 9/12).
Полигон за једриличарске и веслачке спортове
на води мора бити смештен ван пловног пута, у складу
са интензитетом водног саобраћаја у предметној зони.
3. Понтон за потребе привезишта за чамце
За оснивање привезишта за чамце потребно је
прибавити наутичке услове које издаје надлежна лучка
капетанија (Лучка капетанија Нови Сад).
Максимална површина коју постављени
плутајући објекти за потребе привезишта за чамце
заузима на води је сразмеран површини места у зони и
износи:
– за место величине 150-260 m x 30-40 m, површина
објекта је 15-20% површине акваторије,
– за место величине 75-150 m x 30-40 m, површина
објекта је 25% површине акваторије,
– за место величине мање од 75 m x 30-40 m, површина
објекта је 30% површине акваторије.
Укупна површина за потребе привезишта за
чамце са зоном за организовано сидрење може захватати
простор чије су максималне димензије 200 m дуж обале
и 30 m за локацију 1, односно 40 m за локацију 2 у
акваторију (од уреза ниског пловидбеног нивоа), с тим
да је забрањено угрожавање пловног пута на било који
начин.
4. сплав кућица
Плутајући објекти на сплаву могу бити
плутајући објекти традиционалне архитектуре у стилу
колибе (дрвени материјали, кровни покривач трска
или дрвена шиндра, ограда од дрвених елемената) –
нарочито на деловима обале која није уређена и где
постоји изразито растиње у окружењу. Не примењивати
материјале уобичајене у стамбеној изградњи (опека,
цреп, класична столарија). Дужина плутајућих објеката
паралелно са обалом је макс. 20 m.
5. Локација за извлачење и стационирање плутајућих
објеката
Локација за извлачење и стационирање
плутајућих објеката у оквиру копненог дела комплекса
који дефинисан Планом детаљне регулације комплекса
марине у Старом Сланкамену („Службени лист општине
Инђија, број 9/12), на којој се могу чувати и одузета
пловила, као и уклоњена пловила по налогу надлежних
републичких органа.
Локације су приказане у графичком прилогу

који чини саставни део овог Плана.
План доноси Скупштина општине Инђија за
период од 10 година и објављује се у Службеном листу
општине Инђија. План садржи текстуални и графички
део.
План се може израђивати по фазама. Измене
и допуне плана врше се по потреби по поступку
предвиђеном за доношење плана, и важе до истека рока
важења плана који се мења.
Измена плана којим се
врше промене броја и распореда места утврђених планом
на којима су већ постављени плутајући објекти могу се
вршити само због реализације промене просторног или
урбанистичког плана.
Прилог 1: Графички прилог плана места за постављање
плутајућих објеката
на деловима обале и водног простора на територији
општине Инђија, који је саставни део овог плана.
Овај план објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 342-3/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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521
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
и 9/20) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
ЈАРКОВЦИ
УВОД
Основни циљ израде Плана генералне
регулације насеља Јарковци (у даљем тексту: План) јесте
утврђивање стратегије развоја и просторне организације
насеља, утврђивање заштите, наменског коришћења
простора, правила уређења и грађења.
Носилац израде Плана је Општинска управа
општине Инђија, Одељење за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине, а
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Планом је дефинисан: обухват Плана,
грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља
Јарковци; грађевинско земљиште ван грађевинског
подручја насеља – зона кућа за одмор; извршена је подела
на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким
показатељима и другим карактеристикама; дефинисана
је намена површина и могућих компатабилних
намена; дефинисане су површине јавне намене; дато је
саобраћајно решење са регулационим линијама улица
и осталих површина јавне намене и грађевинским
линијама; дефинисане су трасе, коридори и капацитети
мрежа јавне комуналне инфраструктуре; дефинисане
су мере и услови заштите и начин спровођења Плана,
као и правила грађења по зонама у којима је предвиђена
директна примена Плана.
У току израде Плана прибављени су и уграђени:
захтеви Носиоца израде Плана и подаци, услови и
мишљења надлежних органа и организација.
План садржи текстуални и графички део.
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана генералне
регулације насеља Јарковци представља Одлука о
изради Плана генералне регулације насеља Јарковци,
„Службени лист општине Инђија“, број 6/19 (у даљем
тексту: Одлука о изради Плана). Саставни део Одлуке

о изради Плана је и Решење о неприступању изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана генералне регулације насеља Јарковци
(„Службени лист општине Инђија“, број 6/19).
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански документи вишег реда, који су полазна
основа за израду овог Плана, су:
- Просторни план подручја посебне намене „Фрушка
гора“ („Службени лист АПВ“, број 08/19) и
- Просторни план општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр. 2/12 и 27/18).
1.2.1. Извод из Просторног плана подручја посебне
намене „Фрушка гора“
Обухват Плана се налази у обухвату Просторног
плана подручја посебне намене „Фрушка гора“, не
налази се у посебној намени дефинисаној наведеним
Просторним планом, али се налази у „Подручју утицаја
на посебну намену“ – подручју ван посебне намене.
Према Просторном плану сви плански
документи ЈЛС, који су у целости или делом у „Подручју
утицаја на посебну намену“ – подручју ван посебне
намене, морају се усагласити са планским решењима
датим у Просторном плану, у делу који се односи на:
- „станишта заштићених и строго заштићених врста,
дата у Рефералној карти број 3.1. „Заштита природних
добара“;“
- „Заштиту од елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа и уређење простора од интереса
за одбрану земље, дате:
1) на графичком прилогу 3.3. „Природни ресурси и
заштита животне средине“;
2) у Правилима уређења, у тачки 1.5.6. „Услови и
мере заштите од елементарних непогода и техничкотехнолошких несрећа“ и у тачки 1.5.7. „Уређење
простора од интереса за одбрану земље“.“
Према графичком делу Просторног плана,
на акумулацији „Љуково“ уз насеље Јарковци
је регистровано станиште заштићених и строго
заштићених врста – подручје планирано за заштиту.
Према текстуалном делу Просторног плана, тачком
„1.5.1.2. Станишта заштићених и строго заштићених
дивљих врста“ је регулисано:
„За остала станишта која се налазе на простору
„Подручја утицаја на посебну намену“, неопходно је
да се до усаглашавања просторних планова ЈЛС са
овим Просторним планом, примењују мере заштите и
графички приказ станишта, који је дат на Рефералној
карти 3.1. Заштита природних добара.“
Унутар граница Просторног плана дате су
мере заштите за заштитне зоне еколошких коридора и
станишта.
Према графичком прилогу 3.3. „Природни
ресурси и заштита животне средине“, део насеља
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Јарковци се налази у подручју изворишта термалне воде,
северни део обухвата Плана је у подручју сеизмичког
интензитета од 7 до 8 EMS-98, а јужни део је у подручју
сеизмичког интензитета од 7 EMS-98.

смернице за израду урбанистичког плана за посматрано
подручје.

1.2.2. Извод из Просторног плана општине Инђија

На
основу
утврђених
биодинамичких
карактеристика популације, досадашњих развојних
тенденција, планираних мера демографске политике,
као и прогнозираног привредног и укупног друштвеног
развоја, у периоду 2002-2021. године за насеља општине
Инђија прогнозиран је благ пораст укупног броја
становника, што није случај за насеље Јарковци.

Просторним
планом
општине
Инђија,
„Службени лист општине Инђија“, бр. 2/12 и 27/18 (у
даљем тексту Просторни план), дате су оквирне границе
грађевинског подручја насеља (насеље Јарковци и
комплекс гробља) и граница зоне кућа за одмор, као и

Мрежа насеља
Насеље Јарковци се према функционалној
диференцијацији Општине издваја као примарно сеоско
насеље које гравитира општинском центру Инђија.
Представља насеље равничарског типа без посебних
топографских карактеристика. Концепција просторног
развоја и унапређење квалитета живота у сеоским
подручјима полази од начела вишефункционалногинтегралног развоја и јачања економске снаге
пољопривредних домаћинстава и интегрисања сеоских
насеља у привредни, културни и социјални развој
подручја. Таква развојна концепција подразумева
развој и најповољније коришћење производних ресурса
пољопривреде и других привредних, услужних и
посредничких делатности. Везу са општинским центром
и другим насељима побољшати надоградњом постојеће
и изградњом нове инфраструктуре.
Јавне службе
Према Просторном плану неопходно је
обезбедити услове за размештај, уређење и изградњу
објеката: из области социјалне заштите: предшколска
установа; из области образовања: основна школа I-IV
разреда; из области здравствене заштите: амбуланта,
апотека и ветеринарска станица (ако постоји интерес
и економска оправданост); из области културе: дом
културе, библиотека (ако постоји интерес и економска
оправданост); из области физичке културе: отворени
уређени спортско-рекреативни простор, отворени
спортски простор.
Привредне делатности
Да би се обезбедили услови за брже
запошљавање и пораст прихода становништва (нарочито
сеоских насеља), веома важан развојни приоритет треба
да буде развој малих и средњих предузећа. Значајни
просторни и сировински потенцијали сеоских насеља,
као и недовољно ангажована радна снага треба да се
активира обезбеђењем услова за развој прерађивачких

Становништво

капацитета
мањег
обима
(нарочито
прерада
пољопривредних производа, услужне делатности и
остали мањи индустријски капацитети за које постоје
заинтересовани инвеститори), чиме би се обезбедио и
бржи трансфер становништва из примарних делатности.
Туризам
Природне вредности подручја представљају
основ за здравствени-spa/welness туризам, риболов
и лов, туризам посебних интересовања (пешачења,
циклотуризам, посматрање ретких биљних врста и
птица – birdwatching), рекреативне и излетничке
програме, наутички туризам, уз ограничења која
обезбеђују очување природне и културне баштине.
На подручју општине Инђија могу се развијати
следеће врсте културног туризма: културно-историјски
(археолошки локалитети), едукациони, манифестациони
и рурални-life, seeing/life participating (видети и
учествовати у животу локалне заједнице).
Саобраћајна инфраструктура
Кроз другу фазу реализације општинске
саобраћајне мреже планирано је успостављање
отвореног система општинских путева кроз изградњу,
модернизацију
и
осавремењавање
општинских
(локалних) путева, који по функцији и значају у оквиру
свеобухватног развоја покажу оправданост, у зависности
од економских ефеката који би се тим поступцима
постигли.
Стратешко опредељење је изградња нових
међунасељских путева, како би се минимизирале
трајекторије комуницирања, нарочито код одвоза летине
до локалних сакупљачких центара.
У оквиру насељских уличних коридора за сваку
парцелу јавног, односно осталог грађевинског земљишта,
обезбедити услове за: колски и пешачки прилаз,
прикључак на насељску: водоводну и канализациону
мрежу, нисконапонску електроенергетску мрежу,
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дистрибутивну
гасоводну
мрежу,
електронску
комуникациону мрежу и др., а према условима
надлежног предузећа.
Водопривредна инфраструктура
У складу са стратешким опредељењима,
снабдевање водом највишег квалитета оствариће се
развојем регионалног система водоснабдевања (у
овом случају Сремски регионални систем – подсистем
„Источни Срем“), из којег ће се снабдевати становништво
насеља општине Инђија, као и само они технолошки
процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета.
На простору Инђије развијаће се сепарациони
канализациони системи, којима ће се посебно одводити
фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне
воде. Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби,
посебним системима. Зависно од врсте и типа загађене
воде вршиће се њихово претходно пречишћавање
кроз предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко
пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном
водом.
Препорука је да се ППОВ руралних
насеља Општине граде као постројења за биолошко
пречишћавање. Пројектном документацијом ће се
решити третман отпадних вода као и отпадних вода
великих индустријских загађивача у насељима. Студијом
процене сваког појединачног пројекта на животну
средину ће се оценити квалитет животне средине
у контексту предложеног третмана отпадних вода.
Услови за изградњу ће се стећи по изради одговарајућег
урбанистичког плана, првенствено на основу услова
надлежног водопривредног предузећа и услова заштите
животне средине.
Електроенергетска инфраструктура
Постојећу електроенергетску мрежу у насељу
реконструисати у складу са планом развоја надлежног
оператера дистрибутивне мреже електричне енергије.
Поправљање квалитета испоруке и напонских
прилика у мрежи решаваће се локално по потреби,
изградњом нових средњенапонских и нисконапонских
објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске и
стубне трафостанице. Зидане трафостанице типа „кула“
потребно је заменити новим.
Електроенергетска мрежа у насељима ће
бити углавном надземна на бетонским и гвозденорешеткастим стубовима. У деловима насеља где су
планиране радне зоне, централни садржаји, спортскорекреативне и парковске површине, мрежа ће се градити
подземно.
Гасоводна инфраструктура
Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне
инфраструктуре на подручју обухвата Просторног

плана општине Инђија, задовољавају садашне потребе
потрошача на територији Општине и пружају могућност
даљег проширења и изградње у циљу задовољења
свих потрошача природног гаса на простору Општине
(насељена места, викенд зоне и индустријски
потрошачи).
Електронска комуникациона инфраструктура
У области електронских 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.
Дигитализацију је потребно извршити на свим нивоима,
што подразумева и увођење оптичких каблова у месне
мреже и до крајњих корисника. Дигитализацију и
проширење комутационих система пратиће и проширење
транспортне мреже, засноване на постојећим и новим
оптичким кабловима и система преноса најсавременије
дигиталне технологије.
Непокретна културна добра
У обухвату Плана налазе се евидентирана
културна добра: споменици културе, просторнокултурно историјске целине, меморијални комплекси,
споменици и спомен обележја и археолошки локалитет.
Повезивање културног наслеђа са природним ресурсима,
као и геосаобраћајним положајем требало би да буде
база за будући развој туризма на овом подручју.
Природна добра
У циљу очувања биолошке разноврсности
и смањења утицаја еолске ерозије, неопходно је
подизање високог заштитног зеленила око насеља према
обрадивим површинама. Учешће аутохтоних дрвенастих
врста треба да буде најмање 50% ради очувања
биодиверзитета предела, уз одговарајућу разноврсност
врста, физиономију и спратност вегетације. У обухвату
Плана потребан је систем зеленила који би повезао
централни део насеља са ободом.
Заштита животне средине
Предвиђено да се земљиште као природни
ресурс заштити низом мера и активности које ће
допринети његовом очувању и унапређењу квалитета.
Општина Инђија се укључила у реализацију принципа
Стратегије управљања отпадом и у складу са тим
потписала је Споразум о формирању региона за
управљање отпадом за више општина, израђен је
Регионални план управљања отпадом у наведеним
општинама, План управљања отпадом на нивоу локалне
самоуправе, који је прецизирао начин и динамику
сакупљања отпада.
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2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
У случају неусаглашености катастарских
парцела и делова катастарских парцела које се наводе са
графичким прилогом, меродаван је графички прилог.
Taчка број 1, почетна тачка описа границе
обухвата Плана генералне регулације насеља Јарковци
се налази на тромеђи катастарских парцела бр. 60, 697/4
и 1031. Од тачке број 1 граница у правцу истока прати
северну међу пута, катастарска парцела број 60 до
тромеђе катастарских парцела број 60, 48 и 156.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде
у правцу североистока, пратећи југоисточну међу
катастарских парцела бр. 48 и 49 до тачке број 3, на
тромеђи катастарских парцела број 49, 158/3 и 158/4.
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу
југоистока, пратећи источну међу катастарске парцеле
број 158/3, пресеца парцелу пута број 161/1 и наставља
у правцу југоистока пратећи источну међу катастарске
парцеле број 161/7, до тачке број 4, на тромеђи
катастарских парцела бр. 161/7, 696/1 и 161/8.
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у
правцу југозапада пратећи северну међу катастарске
парцеле број 696/1, потом се ломи, мења правац ка југу
и сече катастарску парцелу број 696/1 и пратећи источну
међу катастарске парцеле број 163/34 у дужини од 62,5
m долази до тачке број 5, на источној међи катастарске
парцеле број 163/34.
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу
југозапада, секући катастарске парцеле број 163/34,
163/33, 163/29, 163/4 и 163/2 до тачке број 6, на тромеђи
катастарских парцела бр. 163/2, 163/10 и 1563/11.
Од тачке број 6 граница наставља у правцу
југа и прати западну међу катастарске парцеле број
163/2 до тромеђе пута, катастарска парцела број 164
и катастарских парцела бр. 163/2 и 163/19, потом се
ломи и иде у правцу запада дужином од око 30 m
прати северну међу пута, катастарска парцела број 164,
пресеца га и даље ка југу прати западну међу пута,
катастарска парцела број 167/22 и долази до тачке број
7, на тромеђи путева, катастарске парцеле бр. 167/22 и
168/2 и катастарске парцеле број 167/21.
Од тачке број 7 граница пресеца пут, катастарска
парцела број 168/2, у правцу истока дужином од око 36
m прати јужну међу пута, мења правац ка југу и прати
западну међу катастарске парцеле број 170/19, потом
пратећи северну међу пута, катастарска парцела број
174/1, у правцу запада долази до тачке број 8, на тромеђи
пута, катастарска парцела број 174/1 и катастарских
парцела бр. 170/55 и 170/20.
Од тачке број 8 граница у правцу југа пресеца
пут, катастарска парцела број 174/1, потом прати западну
међу катастарске парцеле број 174/52, пресеца пут,

катастарска парцела број 175/1, у правцу истока прати
јужну међу пута, катастарска парцела број 175/1 до
тромеђе пута и катастарских парцела бр. 175/49 и 175/32,
мења правац ка југу и прати западну међу катастарске
парцеле број 175/32 до тачке број 9, на тромеђи пута,
катастарска парцела број 179 и катастарских парцела бр.
175/68 и 175/32.
Од тачке број 9 граница пресеца пут и у правцу
запада, дужином од око 22 m прати јужну међу пута,
мења правац ка југу и пратећи западну међу катастарске
парцеле број 180/2 долази до тачке број 10, на тромеђи
катастарских парцела бр. 695/2, 180/2 и 180/34.
Од тачке број 10 граница у правцу југа пресеца
катастарске парцеле бр. 695/2 и 228/30, мења правац
ка западу и дужином од око 129 m прати јужну међу
катастарске парцеле број 228/30, скреће ка југоистоку и
сече катастарску парцелу број 181/5 у дужини од 7 m,
потом се ломи и иде у правцу југозапада у дужини од
16 m, поново се ломи у правцу северозапада у дужини
од 7 m, долази до јужне међе катастарске парцеле број
228/30, ломећи се иде у правцу југозапада пратећи јужну
међу катастарске парцеле број 228/30 у дужини од 257
m, скреће ка северу и пресецајући катастарске парцеле
бр. 228/30 и 671 долази до тачке број 11, на тромеђи
катастарских парцела бр. 1030, 121/1 и 671.
Од тачке број 11 граница у правцу севера прати
источну међу катастарске парцеле број 1030 до тромеђе
акумулације, катастарска парцела број 1030 и путева,
катастарске парцеле бр. 60 и 146 и пресецајући пут,
катастарска парцела 60, долази до тачке број 1, почетне
тачке описа границе обухвата Плана.
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1. ПОЛОЖАЈ НАСЕЉА И ПРИРОДНИ УСЛОВИ
Насеље Јарковци се налази у југозападном
делу општине Инђија, у катастарској општини Љуково,
у непосредној близини тромеђе општине Ириг, Рума и
Инђија и у непосредној близини општинског центра насеља Инђија, са којим је повезано општинским путем.
Насеље је настало на благим наносима Фрушкогорске
лесне заравни, а формација леса се простире на највећем
делу територије Општине, па тако и на простору насеља
Јарковци.
Северозападно од насеља се спушта поток
Љуково, на ком је западно од насеља формирана
акумулација Љуково, чија је основна функција одбрана
од бујичних вода, а акумулисана вода се користи
првенствено за потребе наводњавања пољопривредних
култура, рекреације и туризма, узгоја рибе и др. У
обухвата Плана нема водних објеката.
Климатске прилике посматраног простора
немају екстремне неповољне вредности које би
захтевале посебно организовање простора, тј. спадају
у зону коју карактерише умерено континентална клима
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са четири годишња доба и просечном температуром која
износи 11,3 С°. У току године се у просеку излучи 647
mm воденог талога и то највише у мају и јуну (92 mm и
73 mm), а најмање у септембру и октобру (31 mm и 37
mm). Број дана са снежним покривачем у току године
износи 47,6, а просечан број дана са маглом је 40 дана
годишње. Просечна годишња влажност ваздуха износи
75% са максималним вредностима у децембру и јануару,
а минималним у августу. Просечна годишња облачност
је 53%, док је средња годишња вредност осунчавања
2094 часова. Преовлађујући ветрови дувају из правца
северозапада и југоистока (кошава).
На основу карте сеизмичког хазарда за повратни
период од 475 година, на посматраном подручју је
могућ земљотрес јачине до VII-VIII степена сеизмичког
интензитета према Европској макросеизмичкој скали

(ЕМС-98). У односу на структуру тј. тип објекта
дефинисане су класе повредивости, односно очекиване
деформације. За VII степен сматра се да ће се у смислу
интензитета и очекиваних последица манифестовати
„силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“.
3.2. СТАНОВНИШТВО И ПРИВРЕДА
3.2.1. Становништво
Анализа демографског развоја насеља Јарковци
извршена је на основу званичних статистичких података
пописа становништва у периоду 1948-2011. године.
Према попису становништва из 2011. године, у насељу
Јарковци је живело 593 становника или 1,3% укупне
популације општине Инђија.

Анализа кретања укупног броја становника
насеља Јарковци, за период од 1948-2011. године, указује
на тренд раста укупног броја становника по просечној
годишњој стопи од 0,61%. Популациона величина
перманентно опада од пописа из 1961. године до пописа
2002. године када је забележен пораст становника за
скоро 50%, односно за 294 лица у односу на претходни
попис. Међутим, последњи попис из 2011. године
указује на благи пад укупног броја становника у насељу,
који је смањен за 11 лица.

Структура становништва

Посебно су анализиране и остале старосне
структуре становништва. Старије средовечно и
старо становништво чини нешто више од половине
популације насеља, тј. 56,4% укупног становништва по
последњем попису. Добна група од 0-19 година (младо
становништво) чини 19% укупног становништва. У

оквиру ове добне групе најзаступљенија је група од 7-14
година старости, тј. основно школски узраст (око 38%),
затим становништво обухваћено средњим образовањем
(око 32%) и на крају становништво млађе од 7 година
(27,4%).

Становништво према школској спреми

(1,6%). Неписмене углавном чине лица преко 65 година
(75%), а међу њима 83,3% чине жене.

Анализа образовне структуре становништва
вршена је преко категорије неписменог становништва
старијег од 10 година и према школској спреми
становништва старијег од 15 година. У популацији
старијој од 10 година 2,95% је неписмено становништво,
што је лошије у поређењу са војвођанским просеком

Анализа структуре становништва по великим
добним групама указује на неповољну старосну
структуру становништва са индексом старења од 1,2. То
значи да је процес старења у насељу Јарковци прешао
границе критичности, јер је индекс старења прешао
однос 1:1 (индекс старења је однос броја старих преко
60 година и броја младих испод 20 година старости).
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Табела 4. Образовна структура становништва, попис
2011. год.
Насеље
старијој од 10
година
Јарковци
Општина

Број
неписмених

% учешћа у
групи

16
741

2,95
1,7

Анализа образовне структуре становништва
према школској спреми показује да је у односу на
попис 2002. год. знатно смањен удео становништва без
школске спреме и незавршеног основног образовања (са
26,3% на 15,5%).

Број домаћинстава
У периоду 1948-2011. године укупан број
домаћинстава растао је по просечној годишњој стопи

Просечна величина домаћинства опадала је од
4,7 до 3,0 члана по домаћинству, као последица процеса
раслојавања домаћинстава.
У укупном броју домаћинстава највеће учешће

На основу извршене анализе може се оценити
да је општа демографска ситуација насеља Јарковци
релативно повољна. Присутан је раст и популације
и домаћинстава у периоду од 1948-2011. године.
С друге стране, дошло је до погоршања старосне
структуре и виталних карактеристика популације.
Образовна структура становништва насеља Јарковци је
побољшана (смањен је удео неписмених, а повећан удео
квалификованог становништва). Адекватним мерама
демографске политике на нивоу Општине (развојни
социјални и привредни програми) потребно је створити
услове да се задржи становништво, обезбеђењем радних
места и подизањем на виши ниво укупних услова живота
у насељу.

У популацији старијој од 15 година највеће
учешће има становништво са завршеним средњим
образовањем (54,3%). Лица са завршеним основним
образовањем у насељу Јарковци чине 24%, док је удео
високообразованог становништва у односу на попис
2002. год. повећан са 1,4 на 2,9%.
Образовна структура становништва насељa
Јарковци се знатно побољшала у односу на 2002. годину,
али је још увек испод просека за АП Војводину. Удео
неписмених је знатно смањен, док је удео становништва
са завршеним средњим, вишим и високим образовањем
је повећан (сa 46,3% на 60,5%).

од 1,31%. Кретање укупног броја домаћинстава је у
анализираном периоду било променљиво, а од пописа
1991. године бележи се њихов перманентан раст.

од 25,6% имају домаћинства од 3 члана, а затим двочлана
домаћинства 22,6%. Четворочлана домаћинства чине
18,5%, а једночлана 16,9%, док је подједнак удео
домаћинстава са 5, 6 и више чланова (8,2% од укупног
броја домаћинстава).

3.2.2. Привреда
Јарковци су насеље у коме је пољопривреда
доминирајућа привредна грана и носилац развоја
насеља. У постојећој просторној и функционалној
структури насеља не постоји формирана радна зона,
нити је у плану формирање исте. Дакле, насеље је
изразито пољопривредног типа, без индустријских
капацитета (у непосредној близини насеља налазе се две
фарме).
У насељу су регистрована четири друштва са
ограниченом одговорношћу. Терцијарне делатности
(трговина, угоститељство, занатство) нису довољно
развијене у насељу. Од занатских услуга заступљене су
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грађевинске и каменорезачке радње, производња делова
за аутомобиле, израда предмета од гуме, поправка
машина и лимарски радови, а од услужних занатских
радњи заступљене су услуге у служби човека (пекар,
кројач, водоинсталатер).
Постојећа трговинска радња задовољава потребе
становништва за свакодневним основним снабдевањем
прехрамбеним производима, док су за специјализовану
куповину становници упућени у оближњи општински
центар - Инђију.
Носилац развоја насеља Јарковци биће и
даље пољопривреда. У циљу бржег привредног раста
и развоја, привредне активности треба усмерити на
подстицање развоја туризма. Дуж насеља се протеже
Јарковачко језеро, вештачка акумулација која располаже
значајним туристичким потенцијалима за развој
спортско-рекреативног, купалишног, риболовног и
кампинг туризма. Језеро је одлично место за шетњу и
боравак у очуваном природном окружењу, богато је
рибом и служи риболовцима током целе сезоне.
3.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА
СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА,
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
3.3.1. Грађевинско подручје насеља са претежном
наменом површина
На просторни изглед насеља утицали
су природни и створени фактори. Насеље има
карактеристике
типичног
војвођанског
насеља,
делимично плански грађеног.
Јарковци су настали тек крајем двадесетих
година XX века насељавањем пустаре породице
Пејачевић – „Моја Воља“. На бивши Пејачевићев
посед, у периоду припреме аграрне реформе која је
отпочела 1919. и трајала до 1945. године, досељено
је 68 добровољачких и колонистичких породица са
територије Лике. Почетком Другог светског рата, већ у
априлу 1941. године домаће немачко становништво са
територије Инђије протерало је становнике Јарковаца
на територију Србије, где су тешко страдали. Након
завршетка рата преживели колонисти су се вратили у
своје домове. О овим страдањима сведоче две спомен
плоче палим борцима и жртвама фашистичког терора
од 1941-1945. године, постављене на згради Месне
канцеларије 1968. године.
За потребе уређења и грађења у грађевинском
подручју насеља Јарковци од 2004. год. примењивао
се План генералне регулације за насеље Јарковци
(„Службени лист општина Срема“, број 30/04).
У постојећем стању, у грађевинском подручју
насеља Јарковци су, према преовлађујућој намени,
заступљене: зона централних садржаја, зона становања;
зона спорта и рекреације и зона саобраћајних и
комуналних површина, као и неизграђено грађевинско
земљиште. У зони централних садржаја су смештени

објекти од значаја за насеље (јавне установе). Највећи део
насеља заузима становање и то становање породичног
типа. Породично становање заузима ~31,86 ha (~60% од
грађевинског подручја насеља према Просторном плану
општине Инђија).
3.3.2. Објекти и површине за јавне намене
Заступљеност јавних служби у насељу Јарковци
је углавном задовољавајућа, односно у складу је са
величином насеља и улогом у мрежи насеља.
Од садржаја јавне намене у насељу Јарковци
налазе се:
- месна канцеларија, основна школа од I-IV разреда са
предшколским образовањем и амбулантом, смештеним
у неадекватном објекту (налазе се у згради летњиковца
грофовске породице Пејачевић - евидентирано добро
које ужива претходну заштиту);
- површине за спорт и рекреацију (фудбалски терен,
отворени спортски терени и ловачки дом са фазанеријом);
- саобраћајни и комунални садржаји (улични коридори,
колски пролази/прилази, насељско гробље и станица за
повишење притиска у водоводној мрежи).
3.4. САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНИЛО
3.4.1. Саобраћајна инфраструктура
Основна веза насеља Јарковци са окружењем
и општинским центром је остварена преко општинског
пута ОП бр.9, Јарковци – до пута Рума-Инђија, са својом
везом на државни пут IIа реда бр.126 /Р-109, Рума Путинци - Инђија - Стари Сланкамен и општинског
пута ОП бр.22, Инђија – Јарковци. ОП бр.9, са почетком
у јужном делу грађевинског подручја насеља, даље се
пружа ван границе грађевинског подручја насеља ка ДП
IIа реда бр.126., док се ОП бр.22, са почетком у истој
тачки као и ОП бр.9, пружа југоисточним ободним
делом насеља и касније трасом кроз атар до општинског
центра. Општински путеви равноправно фигуришу као
главни апсорбери свих интернасељских и насељских
саобраћајних токова са дистрибуцијом оптерећења у
зависности од циљаног одредишта.
У оквиру регулационе ширине главне насељске
саобраћајнице кроз Јарковце, елементи попречних
профила су углавном на задовољавајућем нивоу
у квантитативном (неопходни елементи профила:
коловозне површине и површине за кретање пешака)
и квалитативном смислу (експлоатационо стање
саобраћајних површина).
У уличним коридорима осталих саобраћајница
(регулационе ширине) степен изграђености варира,
са релативно довољним ширинама (ширина уличних
коридора појединих саобраћајница је 4,0–5,0 m), са
различитим ширинама коловоза (3,0-6,0 m) и релативно
одговарајућим степеном опремљености саобраћајница.
Све насељска саобраћајнице су са савременим
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коловозним површинама.
Немоторна кретања у насељу су заступљена у
великом обиму, узимајући у обзир традицију прелажења
унутар насељских растојања, геоморфологију и
конфигурацију терена. Пешачки саобраћај се обавља
у оквиру коридора свих насељских саобраћајница, док
се бициклистички саобраћај обавља по коловозним
површинама. Ширине коридора мреже улица
углавном погодују овим видовима кретања. Постојећи
капацитети за одвијање немоторних кретања (посебно
бициклистичких) нису на потребном безбедносном
нивоу, јер се налазе у оквиру коловозних површина.
Стање изграђености и опремљености пешачких стаза не
пружа потребан ниво комфора кретања пешака у оквиру
насељског простора.
3.4.2. Водна и комунална инфраструктура
Насељe Јарковци, заједно са насељем Љуково,
водом се снабдева из суседног насеља Инђија,
посредством повезног цевовода Инђија – Јарковци –
Љуково, изграђеним дуж локалног пута. Не само због
постојања повезног цевовода на потезу Јарковци –
Љуково, намењеног транспорту воде у насеље Љуково,
већ и због чињенице да одговарајуће локалне мреже раде
под диктатом јединственог објекта – пумпне станице на
улазу у насеље Јарковци, овде се ради о обједињеном
систему на подручју двају насеља.
Поменута бустер пумпна станица, лоцирана
на улазу у Јарковце, из правца Инђије, служи за тзв.
„препумпавање“, односно низводно пумпање у систему
двају пумпања (пумпање на потезу Инђија – Јарковци +
пумпање на потезу Јарковци - Љуково). Главне линије
за транспорт/дистрибуцију воде у обједињеном систему
двају насеља су следеће:
- Цевовод Инђија – Јарковци (улаз): PЕ DN 110, L = 2,74
km;
- Цевовод Јарковци (улаз) – Љуково (улаз): PЕ DN 225,
L = 2,30 km.

Првонаведени цевовод представља усисну
линију за „препумпну“ станицу на улазу у насеље
Јарковци, док другонаведени представља њен потис.
Потоњи цевовод, осим улоге магистралног за насеље
Љуково, има и улогу главног дистрибуционог за насеље
Јарковци. Али, независно од улога набројаних цевовода
у обједињеном систему, због чињенице да у предметним
насељима не постоји простор за изравнање, кроз оба
цевовода се транспортује целокупно одговарајуће сатно
оптерећење потрошње. То значи да се кроз довод PЕ
DN 110, на потезу Инђија – Јарковци, у сваком тренутку
времена, транспортују количине које одговарају збиру
тренутних захтева у предметним насељима.
У насељу не постоји изграђена канализациона
мрежа. Евакуација отпадних вода се у највећем
броју случајева, одвија путем септичких јама, често
непрописно изведених.
Сувишне атмосферске воде у насељу се одводе
преко отворене каналске мреже положене уз уличне
саобраћајнице, са уливима у реципијенте, отворене
канале који даље одводе сувишне воде ка потоку Љуково
као коначном реципијенту.
3.4.3. Електроенергетска инфраструктура
Насеље Јарковци се снабдева електричном
енергијом преко 20 kV извода „Јарковци“ из
трафостанице ТС „Инђија“, 110/20 kV, инсталисане
снаге 2х31,5 MVA.
Постојећа електроенергетска мрежа у насељу и
средњенапонска и нисконапонска, је надземна у уличним
коридорима. Стубови на којима су постављени водови
су челично-решеткасти и бетонски. Електроенергетска
мрежа у насељу је реконструисана за 20 kV напон. У
сврху постизања квалитета напона напајања у насељу је
потребно изградити довољан број трафостаница, како за
постојеће, тако и за планиране потрошаче.
3.4.4. Гасоводна инфраструктура
У већем делу насеља Јарковци постоји изграђена
дистрибутивна гасоводна полиетиленска мрежа
притиска 1-3 bar у уличним коридорима, прикључена
на дистрибутивни систем ЈП „ИНГАС“-а. Постојећа
дистрибутивна гасоводна мрежа својим положајем и
капацитетом пружа могућност даљег проширења и
прикључења нових корисника природног гаса.
3.4.5. Електронска комуникациона инфраструктура
Електронска комуникациона инфраструктура
обухвата спојне путеве фиксних и мобилних
комуникација, комутационе центре фиксних и мобилних
комуникација и приступне електронске комуникационе
мреже.

Слика 1. Водоводна мрежа у насељу

Спојни путеви су реализовани преко дигиталног
система преноса по оптичким кабловима који насеље
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повезују са главним комутационим чвором у Инђији,
односно комутационим чвором у Јарковцима.
У насељу је изграђена подземна приступна и
делом надземна разводна електронска комуникациона
мрежа.
Поштански саобраћај се одвија преко једне
поштанске јединице са шалтер салом за кориснике.
За потребе система мреже мобилних
комуникација изграђене су базне радио-станице
постојећих мобилних оператера.
3.4.6. Јавно и друго зеленило
На територији обухвата Плана зелене површине
чине: зеленило дуж уличних коридора, површина за
спорт и рекреацију, шума у северном делу насеља и
зеленило на гробљу.
Шума у северном делу насеља Јарковци
представља пошумљени део који није довољно
одржаван и има делом девастиране лишћарске врсте веће
старости. Површина за спорт и рекреацију са тереном
на отвореном поседује мање игралиште недовољно
опремљено и избетониране спортске терене за кошарку
и фудбал.
Зелене површине ограниченог коришћења су
заступљене у оквиру становања, спортско-рекреативних
површина и школског комплекса са предшколским
образовањем у складу са расположивим простором.
Линијско зеленило је минимално заступљено,
највише га има у коридору главне насељске
саобраћајнице, док га у остатку насеља има само на
местима где су саднице посађене од стране власника
кућа.
Зелене површине
делимично уређене.

специјалне

намене

су

Општа оцена стања зелених површина у
насељу је да су неке од категорија зеленила недовољно
заступљене, делимично су уређене и нису повезане у
континуирани систем зеленила.
3.5. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА, ПРИРОДНА
ДОБАРА И ПРИРОДНИ РЕСУСРСИ
3.5.1. Непокретна културна добра и добра која
уживају претходну заштиту
У подручју обухвата Плана налазе се:
- евидентирана добра која уживају претходну заштиту:
  • Зграда летњиковца грофовске породице Пејачевић на
пустари „Моја воља“, улица Ивана Милутиновића број
153, на катастарској парцели број 147/1 КО Љуково, са
заштићеном околином евидентиране непокретности,
која обухвата катастарске парцеле бр. 147/1, 147/2,

147/4, 147/6 и 147/5 (улица) наспрам парцеле 147/1 КО
Љуково и
   • Просторно културно-историјска целина „Бирошке
куће“ (ПКИЦ) у улици Ивана Милутиновића бр. 106,
114-116, 122, 124-126, на катастарским парцелама бр.
169/4, 169/5, 169/6, 169/8, 169/9, 169/10, 169/14 КО
Љуково;
- Меморијални комплекси, споменици и спомен
обележја: једно спомен обележје палим борцима и
жртвама фашизма (које се састоји од две плоче), у улици
Ивана Милутиновића број 106., катастарска парцела
број 169/14 КО Љуково.
Утицај различитих историјских околности
је довео до тога да народно градитељство готово да
није сачувано. И поред тога што је током времена
дошло до уништења или делимичне девастације
градитељског фонда, сви горе побројани објекти су
потврда једног континуираног урбаног развоја оличеног
у репрезентативним сакралним, јавним и приватним
објектима који су задржали своју препознатљиву
структуру и архитектонске одлике.
Евидентирана добра која уживају претходну заштиту
1. Зграда летњиковца грофовске породице Пејачевић:
Властелинство Пејачевића формирано недалеко од
Инђије, у другој половини 19. века добија зграде као што
је летњиковац и низ бирошких кућа за смештај радника
на поседу. Између два светска рата на овом простору
формира се насељено место Јарковци. Летњиковац је
подигнут као резиденцијални објекат и коришћен је за
повремени боравак чланова породице Пејачевић, одмор и
лов. Једноспратни објекат подигнут је у другој половини
19. века под очигледним утицајем традиционалног
обликовања летњиковаца смештених у руралне средине.
Због својих посебних архитектонских и уметничких
вредности, које сведоче о историји овог краја, сматра се
једним од карактеристичних примера архитектуре друге
половине 19. века, настале у провинцијалним деловима
Аустроугарске монархије. Након ликвидације Румског
властелинства у аграрној реформи 1926. године, у
летњиковцу је све до 1935. године био смештен Дом
слепих девојака који је уживао заштиту краљице Марије
Карађорђевић. Током времена, објекат је доживео више
адаптација и пренамена које су утицале на делимичну
измену оригиналног архитектонског склопа. У објекту
су данас смештени основна школа са предшколским
образовањем.
2. Просторно културно-историјска целина – „Бирошке
куће“: Бирошке куће у Јарковцима грађене су 1872.
године као станови за бироше грофа Пејачевића. Од
подигнутих шест објеката данас је сачувано четири. Ове
дужне зграде су типски објекти колективног становања
карактеристични за крај XIX века. Састоје се од два
стана и сведоче о историји места које је формирано у
склопу властелинства грофа Пејачевића. Зграде су ретки
сачувани примери станова за раднике подизаних на
властелинствима у Срему, а сведоче о начину живота,
привређивању и историји овог краја.
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Меморијални комплекси, споменици и спомен обележја
Евидентирано спомен обележје палим борцима
и жртвама фашизма чине плоче израђене од белог
мермера, постављене на фасаду. На једној плочи се
налазе имена мештана који су погинули у борбама
током Другог светског рата (њих 19), а на другој
имена страдалих цивилних жртава (њих 11). Плоче су
поставили грађани Јарковаца и месни одбор СУБНОР-а.
Спомен обележје је добро које ужива заштиту према
Закону о ратним меморијалима.
Археолошки локалитети
Завод за заштиту споменика културе из
Сремске Митровице не располаже подацима везаним
за археолошко наслеђе за подручје насељеног места
Јарковци.
3.5.2. Евидентирана и заштићена природна добра
На простору обухвата Плана нису евидентирана
заштићена подручја и остале просторне целине од
значаја за очување биолошке разноврсности.
3.5.3. Природни ресурси
У обухвату Плана природне ресурсе представља
пољопривредно земљиште, углавном њиве 2. класе
и шумско земљиште, листопадне шуме, већим делом
државна својина, корисништво ЈП „Национални парк
Фрушка гора“.
3.6. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЛЕМЕНТАРНЕ
НЕПОГОДЕ И АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ
3.6.1. Стање животне средине
Анализом стања животне средине уочава се
мањи степен деградације природних ресурса у насељу,
који је последица антропогених утицаја.
Примаран проблем у насељу представља
неадекватна евакуација отпадних вода, јер није
изграђена фекална канализација, што има негативан
утицај на земљиште, које представља природни ресурс,
а индиректно и на водоносне слојеве. Насеље нема
већих загађивача јер није формирана радна зона.
3.6.2. Елементарне непогоде и акцидентне ситуације
Елементарне непогоде
Подручје обухваћено Планом може бити
угрожено од земљотреса, пожара, метеоролошких
појава: атмосферског пражњења, ветрова, атмосферских
падавина (киша, град, снег).
Према подацима Републичког сеизмолошког
завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни период
од 475 година, у обухвату Плана је могућ земљотрес

јачине VII-VIII степен сеизмичког интензитета према
Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу
на структуру тј. тип објекта, дефинисане су класе
повредивости односно, очекиване деформације и
оштећења на објектима. Тако би се у смислу интензитета
и очекиваних последица на посматраном подручју, за VII
степен сеизмичког интензитета манифестовао „силан
земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“.
Настајање пожара, који могу попримити
карактер елементарне непогоде, не може се искључити,
без обзира на све мере безбедности које се предузимају
на плану заштите. Могућност настанка пожара је
већа у производним објектима и складиштима робе и
материјала са веома високим пожарним оптерећењем,
као и на пољопривредним добрима, који је у већини
случајева проузрокован људском непажњом.
Заштита објеката од атмосферског пражњења
обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у
складу са одговарајућом законском регулативом.
Заштита од града се обезбеђује лансирним
(противградним) станицама са којих се током сезоне
одбране од града испаљују противградне ракете.
Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона
око лансирних станица (500 m) у којој је ограничена
изградња нових и реконструкција постојећих
објеката, као и извођење радова који могу нарушити
испаљивање противградних ракета на градоносне
облаке. Према подацима добијених од Републичког
хидрометеоролошког завода (РХМЗ), у обухвату Плана
не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом
заштитном зоном.
На подручју обухвата Плана доминирају ветрови
из различитих праваца: источног (односно југоисточног)
тј. кошавског ветра са једне стране и западног (односно
северозападног) ветра, са друге стране.
Акцидентне ситуације
На подручју обухвата Плана нема регистрованих
севесо постројења ни постројења која подлежу издавању
интегрисане дозволе.
ПЛАНСКИ ДЕО
У складу са Законом о планирању и изградњи,
саставни део овог Плана су:
- правила уређења;
- правила грађења и
- графички део.
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
За потребе спровођења стратегије развоја
насеља Јарковци утврђују се правила уређења којим
се дефинише: концепција уређења карактеристичних
целина и карактеристичних грађевинских зона
одређених Планом; планирана намена површина;
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регулационе линије улица и других јавних површина;
генерални правци и коридори за саобраћајну, водну,
комуналну, енергетску и електронску комуникациону
инфраструктуру; услови за уређење зелених и слободних
површина; општа правила уређења простора са мерама
заштите. Планираном стратегијом развоја насеља
Јарковци очекује се да се подстакне одржив и стабилан
економски развој уз поштовање природне и створене
споменичке околине и њене заштите, као и заштите
животне средине, живота и здравља људи.
1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
На основу валоризације постојећег стања:
подручја, природних и створених услова, просторнопланске документације, специфичности насеља,

На основу прогнозираног броја становника
и броја домаћинстава и уз претпоставку позитивних
миграционих демографских процеса (близина Инђије и
могућност досељавања), дефинисано је ново грађевинско
земљиште у грађевинском подручју насеља, дефинисана
је површина за зону становања и услови за решавање
стамбених потреба становника са обезбеђивањем
услова за остваривање права на рад, стварање услова
за квалитетно задовољавање заједничких потреба
становништва (потреба за основним образовањем,
примарном здравственом заштитом, могућношћу за
квалитетно испуњавање слободног времена и др.).
Сагледавањем затеченог стања (прикупљених
података са терена о постојећем грађевинском,
пољопривредном, шумском и водном земљишту и
добијених услова од надлежних јавних комуналних
и дистрибутивних предузећа) и прогнозираног броја
становника, дефинисано је ново грађевинско земљиште
и инфраструктурни капацитети, потреба за ширењем
односно, потреба за изградњом нових инфраструктурних
капацитета.
Концепција уређења подручја обухвата Плана
ослоњена је на постојеће стање на терену, обавезу
решавања уочених проблема локалног становништва
у простору, обавезу обезбеђивања планских услова за
одговарајуће, квалитетно комунално опремање, као и
обавезу усаглашавања са обавезама које су дефинисане
плановима вишег реда. Положај самог насеља, његова
близина центру општине и наслањање на акумулацију
„Љуково“, као и стари грофовски летњиковац, даје
добру основу за развој туризма, да после пољопривреде
буде следећа привредна грана по значају у насељу.
Према Просторном плану општине Инђија
дефинисана је зона кућа за одмор западно од
грађевинског подручја насеља. Због потребе дефинисања
неопходних насељских садржаја (комплекс постројења

планираних мера демографске политике, као и
прогнозираног привредног и укупног друштвеног
развоја, утврђује се концепција уређења насеља
Јарковци. На основу анализе демографског развоја
насеља Јарковци дата је пројекција броја становника,
домаћинстава и просечна величина домаћинства.
Према досадашњим биодинамичким карактеристикама
популације, као и на основу планираних мера
демографске политике и претпостављеног привредног
и укупног друштвеног развоја, у периоду 2011-2031.
године прогнозиран је пад укупног броја становника,
тако да ће 2031. године у насељу Јарковци живети 440
становника. Просечна величина домаћинства износиће
2,8 чланова по домаћинству, а укупан број домаћинстава
биће 160.

за пречишћавање отпадних вода), саобраћајног
повезивања постојећих и планираних садржаја, због
изграђених стамбених објеката, извршена је корекција
дела подручја зоне кућа за одмор. До насељског гробља,
неопходног насељског садржаја, Планом се дефинише
улични коридор, тако да је и насељско гробље, заједно
са планираним проширењем и уличним коридором,
дефинисано као део грађевинског земљишта у
грађевинском подручју насеља.
Концепција уређења грађевинског земљишта у
грађевинском подручју насеља Јарковци и грађевинског
земљишта ван грађевинског подручја насеља – зоне
кућа за одмор у целости се ослања на постојећу
урбанистичку матрицу. Просторни распоред и правац
пружања постојећих уличних коридора, колских прилаза
и приступних путева је задржан, уз формирање нових,
који се надовезују на постојеће. Постојећа и планирана
мрежа улица образује насељске блокове, углавном
правилног (правоугаоног) облика, са различитим, како
по облику, тако и по величини периферним блоковима.
На основу прогнозираног броја и старосне
структуре становништва, уз претпоставку позитивних
миграционих демографских процеса, на основу
евидентираног стања и капацитета:
- јавних служби;
- објеката за задовољавање заједничких потреба
становништва;
- као и потребе за оснивањем нових комуналних и
инфраструктурних садржаја, а у складу обавезама
утврђеним плановима вишег реда;
дефинисан је просторни развој јавних служби, као и
изградња и развој комуналних и инфраструктурних
садржаја:
1. У области васпитања и образовања у насељу постоји:
основна школа (од I – IV разреда) са организованим
предшколским образовањем, што је задовољавајуће
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за насеље овог нивоа. Оно што је у планском периоду
неопходно решити за потребе унапређење васпитања
и образовања јесте измештање комплекса на нову
локацију, уз дефинисање услова за уређење и изградњу
у складу са Правилницима који регулишу ову област.
2. У области социјалне и здравствене заштите у насељу
постоји само амбуланта, садржај који се задржава уз
планирано измештање на нову локацију у центар насеља.
У планском периоду радити на бољој доступности,
осавремењавању и опремању са неопходним
садржајима. Лечење и заштита животиња решаваће се
у складу са Законом о ветеринарству у комплексима
ветеринарских амбуланти/станица у самом насељу или
у центру општине – Инђији, са могућношћу изградње
и ветеринарске апотеке, као комплементарног садржаја
или као засебног објекта.
3. У области културе неопходно је планирати одговарајући
простор за организовање мултифункционалног центра
у оквиру зоне централних садржаја, са могућношћу
организовања и библиотеке, читаонице и сл.
4. У области спорта и рекреације приоритетан задатак
је унапређење постојећих садржаја у северном делу
насеља, уз планирани школски комплекс, и изградња
и уређење нових површина ван грађевинског подручја
насеља, уз акумулацију Љуково, а у складу са просторним
могућностима локација.
5. Нови објекти и комплекси васпитања и образовања,
социјалне и здравствене заштите, услуга из области
културе и информисања, у јавном или приватном
сектору, могу се планирати као пратећи садржај и
унутар зоне централних садржаја и зоне становања, као
коплементарни садржаји.
6. Од комуналних и инфраструктурних садржаја у
планском периоду планирано је:
- задржавање постојећег гробља у североисточном делу
насеља, уз планирано његово проширење, уређење,
изградњу и опремање;
- задржавање и реконструкција свих постојећих
уличних коридора, колских пролаза и приступних
путева, уз дефинисање нових, како би се, уз њихово
инфраструктурно опремање, неизграђене површине у
насељу могле привести планираној намени;
- задржавање постојеће локације станице за повишење
притиска у водоводној мрежи, уз дефинисање
грађевинске парцеле и спровођење мера санитарне
заштите;
- изградња мреже фекалне канализације у насељу и
повезивање на планирано постројење за пречишћавање
отпадних вода у јужном делу насеља;
- задржавање и унапређење постојећег система
отворених канала и планирање нових, како би се
заштитиле површине унутар насеља и објекти од
плављења атмосферским водама;
- задржавање постојеће електроенергетске мреже, њен
развој у планском периоду према потребама развоја
конзума, реконструкција постојећих и изградња нових
трансформаторских станица 20/0,4 KV напонског
преноса;
- задржавање постојећих капацитета дистрибутивне
гасоводне инфраструктуре и проширење у циљу
задовољења потреба за природним гасом свих корисника

у подручју обухвата Плана;
- даље осавремењавање и економичан развој ЕК
чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима,
као и повећање броја телефонских претплатника кроз
даљу децентрализацију ЕК мрежа;
- озелењавање насеља ради стварања повољних
санитарно-хигијенских и микроклиматских услова и
повећања естетског квалитета насељског пејзажа.
Концепцијом уређења подручја обухвата Плана
и насеља Јарковци задржане су све површине на којима
је постојећа зона становања, спорта и рекреације.
Планом су предвиђене следеће просторне интервенције,
базиране на расположивим потенцијалима и ресурсима
у насељу Јарковци, усклађене са плановима вишег реда:
- дефинисано је ново грађевинско подручје насеља,
на основу прогнозираног броја становника, броја
домаћинстава и уз претпоставку позитивних
миграционих демографских процеса, усаглашено са
планираном наменом површина;
- дефинисани су нови делови зоне становања у складу
са просторним могућностима, као и могућност
погушћавања постојеће зоне становања;
- планирана је зона централних садржаја са дефинисањем
услова за уређење и изградњу планираних јавних
садржаја и њихових комплекса, као и садржаја јавне
намене са становањем и пословним објектима;
- дефинисане су нове спортске и рекреативне површине,
неопходне за задовољавање потреба садашњих и
будућих становника Јарковаца;
- дефинисане су зоне заштите градитељског наслеђа и
услови њихове заштите;
- дефинисани су садржаји неопходни за развој туризма
(туристички комплекс, зона кућа за одмор), као и услови
за њихово уређење и изградњу;
- дефинисана је нова зона кућа за одмор са садржајима
који су проистекли из постојећег стања, услова заштите
простора и погодностима локације);
- резервисане су површине за нове инфраструктурне
садржаје (површине, коридори и објекти).
Планом се дефинишу:
- трасе и услови за уређење и изградњу бициклистичких
и пешачких стаза;
- услови за изградњу површина за стационирање возила;
- услови за реконструкцију постојећих и изградњу нових
инфраструктурних објеката и инфраструктурне мреже,
као и услови за њихово ширење, са правилима грађења.
2. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ

НА

На основу валоризације постојећег стања:
подручја,
постојеће
планске
документације,
специфичности насеља, планираних мера демографске
политике као и прогнозираног привредног и укупног
друштвеног развоја, у подручју обухвата Плана
извршена је подела на карактеристичне целине и зоне.
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2.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ У ОБУХВАТУ
ПЛАНА
У подручју обухвата Плана извршена је подела
на четири урбанистичке целине1:
- грађевинско земљиште у грађевинском подручју

За све наведене целине дају се правила уређења.
За све целине, осим шумског земљишта, дају се и
правила грађења. За целину „грађевинско земљиште“
дефинисана је подела и на урбанистичке зоне.
Грађевинско земљиште је дефинисано описом
грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља
и описом грађевинског земљишта ван грађевинског
подручја насеља – зона кућа за одмор.
2.1.1. Грађевинско
подручју насеља

земљиште

у

грађевинском

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју
насеља Јарковци дефинише се овим Планом, границом
грађевинског подручја насеља. Ова целина даље се
разрађује кроз правила уређења и правила грађења.
У овој целини извршена је даља подела простора на
урбанистичке зоне и дата је намена површина, у складу
са којом се дефинише спровођење Плана.
Опис границе грађевинског подручја насеља Јарковци
У случају неусаглашености катастарских
парцела и делова катастарских парцела које се наводе са
графичким прилогом, меродаван је графички прилог.
Taчка број 1, почетна тачка описа границе
грађевинског подручја насеља Јарковци, се налази на
прелому међе катастарских парцела бр. 1030 и 146. Од
тачке број 1 граница у правцу истока сече катастарску
парцелу број 146, а потом прати јужну међу катастарских
парцела бр. 147/6, 152/1, 151 и 150 до тачке број 2, на
тромеђи катастарских парцела бр. 150, 696/1 и 161/1.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу
северозапада пратећи југозападне међе катастарских
парцела бр. 161/1 и 158/24, а потом сече катастарску
парцелу број 158/2 и ломећи се у правцу североистока,
прати југоисточну међу катастарских парцела бр. 48 и
49, до тачке број 3, на тромеђи катастарских парцела бр.
49, 158/3 и 158/4.
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу

насеља;
- грађевинско земљиште ван грађевинског подручја
насеља – зона кућа за одмор;
- пољопривредно земљиште и
- шумско земљиште.

југоистока, пратећи источну међу катастарске парцеле
број 158/3, до тачке број 4, на тромеђи катастарских
парцела бр. 158/3, 161/1 и 158/4.
Након тачке број 4 граница пресеца парцелу
пута, катастарска парцела број 161/1 и ломи се у правцу
југозапада сече катастарске парцеле бр. 161/7, 161/6,
161/5, 161/4, 161/3 и 161/2, потом се ломи и иде у правцу
југоистока секући катастарске парцеле бр. 161/2 и 696/1
и пратећи источну међу катастарске парцеле број 163/34
у дужини од 62,5 m долази до тачке број 5, на источној
међи катастарске парцеле број 163/34.
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу
југозапада, секући катастарске парцеле бр. 163/34,
163/33, 163/29, 163/4 и 163/2, до тачке број 6, на тромеђи
катастарских парцела бр. 163/2, 163/10 и 1563/11.
Од тачке број 6 граница наставља у правцу
југа и прати западну међу катастарске парцеле број
163/2 до тромеђе пута, катастарска парцела број 164
и катастарских парцела бр. 163/2 и 163/19, потом се
ломи и иде у правцу запада дужином од око 30 m
прати северну међу пута, катастарска парцела број 164,
пресеца га и даље ка југу прати западну међу пута,
катастарска парцела број 167/22 и долази до тачке број
7, на тромеђи путева, катастарске парцеле бр. 167/22 и
168/2 и катастарске парцеле број 167/21.
Од тачке број 7 граница пресеца пут, катастарска
парцела број 168/2, у правцу истока дужином од око 36
m прати јужну међу пута, мења правац ка југу и прати
западну међу катастарске парцеле број 170/19, потом
пратећи северну међу пута, катастарска парцела број
174/1, у правцу запада долази до тачке број 8, на тромеђи
пута, катастарска парцела 174/1 и катастарских парцела
бр. 170/55 и 170/20.
Од тачке број 8 граница у правцу југа пресеца
пут, катастарска парцела број 174/1, потом прати западну
међу катастарске парцеле број 174/52, пресеца пут,
катастарска парцела број 175/1, у правцу истока прати
јужну међу пута, катастарска парцела број 175/1, до
тромеђе пута и катастарских парцела бр. 175/49 и 175/32,

Графички приказ број 3. „Границе Плана и границе планираног грађевинског подручја насеља са поделом простора на карактеристичне
целине“.
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мења правац ка југу и прати западну међу катастарске
парцеле број 175/32 до тачке број 9, на тромеђи пута,
катастарска парцела број 179 и катастарских парцела бр.
175/68 и 175/32.
Од тачке број 9 граница пресеца пут и у правцу
запада, дужином од око 22 m прати јужну међу пута,
мења правац ка југу и пратећи западну међу катастарске
парцеле број 180/2 долази до тачке број 10, на тромеђи
катастарских парцела бр. 695/2, 180/2 и 180/34.
Од тачке број 10 граница у правцу југа пресеца
катастарске парцеле бр. 695/2 и 228/30, мења правац
ка западу и дужином од око 129 m прати јужну међу
катастарске парцеле број 228/30, скреће ка југоистоку
сече катастарску парцелу број 181/5 у дужини од 7 m,
а потом се ломи и иде у правцу југозапада у дужини од
16 m и поново се ломи у правцу северозапада у дужини
од 7 m, долази до јужне међе катастарске парцеле број
228/30 и ломећи се иде у правцу југозапада, пратећи
јужну међу катастарске парцеле број 228/30 у дужини
од 257 m и скреће ка северу и пресецајући катастарске
парцеле бр. 228/30 и 671 долази до тачке број 11, на
тромеђи катастарских парцела бр. 1030, 121/1 и 671.
Од тачке број 11 граница у правцу севера прати
источну међу катастарске парцеле број 1030 до тачке
број 12, на тромеђи катастарских парцела бр. 1030,
122/17 и 122/24.
Након тачке број 12 граница се ломи и иде
у правцу североистока пратећи југоисточну међу
катастарске парцеле број 122/17 до тачке број 13, на
четворомеђи катастарских парцела бр. 122/17, 122/22,
122/10 и 122/3.
Од тачке број 13 граница се ломи и иде у
правцу северозапада пратећи источне међе катастарских
парцела бр. 122/17, 122/9, 122/5, 122/13, 127/13, 128/4,
144/4, 144/22, 144/21, 144/18 и 144/17, потом сече
катастарску парцелу број 144/14 до тачке број 14, на
тромеђи катастарских парцела бр. 144/47, 144/14 и 144/3.
Након тачке број 14 граница се ломи и иде
у правцу југозапада пратећи северозападну међу
катастарске парцеле број 144/14 до тачке број 15, на
тромеђи катастарских парцела бр. 144/14, 144/43 и 1033.
Од тачке број 15 граница се ломи и иде у правцу
северозапада пратећи источну међу катастарске парцеле
број 1033, а потом се ломи и иде у правцу североистока у
дужини од 40 m пратећи северозападну међу катастарске
парцеле број 144/29, а потом се ломи и иде у правцу
северозапада секући катастарске парцеле бр. 144/1 и
144/45 до тачке број 16, на југоисточном прелому међе
катастарске парцела број 144/35.
Након тачке број 16 граница се ломи и иде
у правцу запада, а потом севера пратећи јужну међу
катастарске парцеле број 144/35 и источну међу
катастарских парцела бр. 143/3 и 143/2 до тачке број

17, на тромеђи катастарских парцела бр. 143/2, 145/18 и
145/17.
Од тачке број 17 граница се ломи и иде у правцу
југозапада секући катастарску парцелу број 143/2 у
дужини од 2.5 m, потом у правцу северозапада у дужини
од 16 m, а потом у правцу североистока у дужини од 2.5
m до тачке број 18, на тромеђи катастарских парцела бр.
145/17, 145/38 и 143/2.
Након тачке број 18 граница се ломи и иде у
правцу северозапада пратећи источну међу катастарских
парцела бр. 143/2, 129/9, потом сече катастарску парцелу
број 129/9 и прати јужну и источну међу катастарске
парцеле број 1030 до тачке број 1, почетне тачке описа
границе грађевинског подручја насеља Јарковци.
2.1.2. Грађевинско земљиште ван грађевинског
подручја насеља - зона кућа за одмор
Грађевинско земљиште ван грађевинског
подручја насеља Јарковци – зона кућа за одмор дефинише
се овим Планом, границом грађевинског земљиште ван
грађевинског подручја насеља. Ову целину чини зона
кућа за одмор у оквиру које је дата намена површина,
у складу са којом се дефинише спровођење Плана.
Ова целина даље се разрађује кроз правила уређења и
правила грађења.
Опис границе грађевинског земљиште ван
грађевинског подручја насеља - зона кућа за одмор
У случају неусаглашености катастарских
парцела и делова катастарских парцела које се наводе са
графичким прилогом, меродаван је графички прилог.
Опис границе грађевинског земљишта ван
грађевинског подручја насеља Јарковци - зона кућа за
одмор, почиње тачком број 1 на тромеђи катастарских
парцела бр. 1030, 122/17 и 122/24. Од тачке број 1
граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи
југоисточну међу катастарске парцеле број 122/17 до
тачке број 2, на четворомеђи катастарских парцела бр.
122/17, 122/22, 122/10 и 122/3.
Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу
северозапада пратећи источне међе катастарских
парцела бр. 122/17, 122/9, 122/5, 122/13, 127/13, 128/4,
144/4, 144/22, 144/21, 144/18 и 144/17, потом сече
катастарску парцелу број 144/14 до тачке број 3, на
тромеђи катастарских парцела бр. 144/47, 144/14 и 144/3.
Након тачке број 3 граница се ломи и иде
у правцу југозапада пратећи северозападну међу
катастарске парцеле број 144/14 до тачке број 4, на
тромеђи катастарских парцела бр. 144/14, 144/43 и 1033.
Од тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу
северозапада пратећи источну међу катастарске парцеле
број 1033, потом се ломи и иде у правцу североистока у
дужини од 40 m пратећи северозападну међу катастарске
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парцеле број 144/29, а потом се ломи и иде у правцу
северозапада секући катастарске парцеле бр. 144/1 и
144/45 до тачке број 5, на југоисточном прелому међе
катастарске парцела број 144/35.
Након тачке број 5 граница се ломи и иде у
правцу запада, а потом севера пратећи јужну међу
катастарске парцеле број 144/35 и источну међу
катастарских парцела бр. 143/3 и 143/2 до тачке број
6, на тромеђи катастарских парцела бр. 143/2, 145/18 и
145/17.
Од тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу
југозапада секући катастарску парцелу број 143/2 у
дужини од 2.5 m, потом у правцу северозапада у дужини
од 16 m, а потом у правцу североистока у дужини од 2.5
m до тачке број 7, на тромеђи катастарских парцела бр.
145/17, 145/38 и 143/2.
Након тачке број 7 граница се ломи и иде у
правцу северозапада пратећи источну међу катастарских
парцела бр. 143/2, 129/9, а потом сече катастарску
парцелу број 129/9 до тачке број 8, на јужној међи
катастарске парцеле број 1030.
Од тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу
југозапада, а потом југоистока пратећи јужну и источну
међу катастарске парцеле број 1030 до тачке број 1,
почетне тачке описа границе грађевинског земљишта
ван грађевинског подручја насеља Јарковци - зона кућа
за одмор.
2.1.3. Пољопривредно земљиште
У подручју обухвата Плана, као трећа целина,
дефинисано је пољопривредно земљиште, које је
заступљено у северном делу посматраног подручја и које
се користи за пољопривредну производњу. Већим делом
га чини обрадиво пољопривредно земљиште-њиве,
у приватном власништву са мањим индивидуалним
парцелама, а мањим делом чине га делови атарских
путева. Део овог земљишта је Просторним планом
општине Инђија било намењено за грађевинско
земљиште, а делом је то пољопривредно земљиште које
је обухваћено Планом ради потребе дефинисања новог
грађевинског подручја насеља Јарковци (проширење
насељског гробља и потребе дефинисања нове регулације
уличног коридора - приступа до насељског гробља) и
утврђивања јавног интереса за експропријацију. Целина
„пољопривредно земљиште“ даље се разрађује кроз
правила уређења и правила грађења.
2.1.4. Шумско земљиште
У подручју обухвата Плана, као четврта целина,
дефинисано је шумско земљиште, које је заступљено
у северном делу посматраног подручја. Већим делом
ово земљиште је у јавној својини, корисник је ЈП
„Национални парк Фрушка гора“ и налази се у основи
газдовања шумама за газдинску јединицу „Чортановачка
шума“, а мањим делом је приватна својина. У постојећем
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стању земљиште је обрасло шумом.
Шумама и шумским земљиштем у јавној својини
газдоваће се на основу Плана развоја шумског подручја и
основа газдовања шумама. Шумама у приватној својини
газдоваће се на основу Плана развоја шумског подручја
и програма газдовања приватним шумама.
Крчење шума може се вршити ради промене
врсте дрвећа или узгојних облика шуме, подизања
шумских плантажа и расадника, отварања шумских
просека, изградње шумских саобраћајница и других
објеката који служе газдовању шумама и којима
се обезбеђује унапређење и коришћење. У другим
случајевима за крчење шума се плаћа надокнада. Чиста
сеча, ако није одобрена као редовни вид обнављања
шума, може да се врши у складу са Законом о шумама.
У шумама је забрањена сеча ретких и угрожених
врста дрвећа као и сакупљање плодова и биља који су
посебним прописом заштићени. Сакупљање шумских
плодова, лековитог и др. биља, коришћење камена,
песка, шљунка, хумуса као и пчеларење, испаша стоке и
жирење могу да се врше уз одобрење корисника шума.
Корисници шума су дужни да предузимају мере
заштите од пожара, других елементарних непогода,
биљних болести, штеточина и других штета као и мере
неге шумских засада. Уређење и опремање ловишта и
шумског земљишта ће се вршити у складу са ловном
и шумском основном. На шумском земљишту у јавној
својини које је дато у закуп не може се вршити изградња.
Концепција развоја шума и шумског земљишта
у обухвату Плана подразумева унапређење постојећих
шума, њихово коришћење у складу са еколошким
принципима уз остваривање заштитних и производних
функција. За ову целину се дају правила уређења и
правила грађења.
2.2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ НА
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
На грађевинском земљишту у обухвату Плана
дефинисане су две целине: грађевинско земљиште у
грађевинском подручју насеља и грађевинско земљиште
ван грађевинског подручја насеља.
Унутар целине „грађевинско земљиште у
грађевинском подручју насеља“ извршена је даља
подела на четири урбанистичке зоне , према основној
намени, урбанистичким показатељима и другим
карактеристикама. То су:
- зона централних садржаја;
- зона становања;
- зона спорта и рекреације;
- зона саобраћајних и комуналних површина.
Унутар целине „грађевинско земљиште ван
грађевинског подручја насеља“ дефинисана је једна
урбанистичка зона2 - зона кућа за одмор.

Погледати графички приказ број 4. „Подела на карактеристичне зоне са планираном претежном наменом површина“.
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Правила уређења и правила грађења са могућим
компатибилним наменама дају се по наведеним зонама.
2.2.1. Зона централних садржаја
Јарковци су насеље сеоског карактера чије
централне насељске функције треба да опслуже
примарне потребе свог становништва.
Ужи центар насеља Јарковци је у исто време
и најстарији део насеља, који представља место
концентрације више различитих функција и објеката,
место концентрације људи и кретања. У широј зони
центра учешће имају и непривредне делатности
намењене задовољавању јавних потреба и терцијарне
делатности.
За потребе ефикаснијег активирања свих
потребних насељских функција и њихових капацитета
планирана је зона централних садржаја, која обухвата
ужи и шири центар насеља. Задржавају се сви постојећи
централни садржаји, на постојећим или планираним
површинама. Планирана је елиминација оних садржаја
и функција које по својој природи не припадају овој
зони.
За потребе развоја и што квалитетније просторне
организације центра насеља неопходно је:
- постојеће централне насељске функције задржати: у
складу са Планом неке задржати, а неке изместити на
нове локације и све осавременити и допунити новим
садржајима, у складу са потребама насеља;
- заштитити непокретна културна добра и амбијенталне
вредности простора;
- планирати садржаје који повећавају степен
атрактивности центра насеља;
- елиминисати садржаје непримерене овој зони;
- обезбедити неопходне паркинг површине за саобраћај
у мировању (у уличном коридору, у двориштима јавних,
пословних и стамбених објеката);
- изградити / реконструисати пешачке / бициклистичке
стазе, које ће повезати центар са осталим деловима
насеља;
- заштитити и унапредити постојеће јавно зеленило са
примарним циљем очувања и подизања амбијенталних
вредности центра и обезбеђивања пријатног окружења

за кретање пешака / бициклиста, повезивањем уличног
зеленила са осталим јавним насељским зеленим
површинама и спортско-рекреативним комплексима.
У оквиру зоне централних садржаја планирани
су објекти јавне намене: месна канцеларија, амбуланта
и мултифункционални центар и основна школа од I –
IV разреда са предшколским образовањем. Од осталих
централних садржаја планиран је комплекс верског
објекта, српска православна црква и туристички
комплекс. Као компатибилан, недељив садржај у овој
зони је и становање и то породично становање, са
могућношћу изградње и вишепородичних стамбених
објеката. На парцели на којој се гради вишепородични
стамбени објекат није дозвољена изградња економских,
пословних, производних или складишних објеката.
2.2.2. Зона становања
По површини коју заузима, зона становања је
доминантна намена у грађевинском подручју насеља.
За потребе дефинисања површине будуће зоне
становања у насељу Јарковци извршена је:
- анализа постојећег стамбеног фонда,
- анализа опште демографске ситуације,
- урађена је пројекције демографског развоја, броја и
структуре домаћинства,
како би се у планском периоду обезбедили услови
за изградњу стамбеног фонда који ће задовољити
све планиране потребе становништва и обезбедити
квалитетне услове становања у насељу.
Уз плански основ да се простор за будућу
стамбену изградњу обезбеђује и:
- у зони централних садржаја;
- реконструкцијом постојећег стамбеног фонда уз
могућност погушћавања (повећање спратности);
- заузимањем нових површина (на новим локацијама);
- са претпоставком да може доћи и до већег механичког
прилива нових становника;
oчекује се да ће укупна планирана површина за зону
становања задовољити потребе становника Јарковца и
обезбедити им квалитетне услове становања у планском
периоду.
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У зони становања дозвољена је изградња
објеката за потребе породичног и вишепородичног
становања, са могућношћу реализације и само пословних
садржаја на грађевинској парцели. Општи услов за
ову зону је да је на грађевинској парцели дозвољена
изградња само једног објекта са стамбеном наменом
(стамбена намена у целини, у већем или мањем делу
објекта) уз поштовање степена изграђености, заузетости
и сл.
Дозвољена је изградња помоћних објеката,
економских објеката уз породични стамбени и пословни
објекат, изградња сточних стаја и свих економских
објеката који су пратећи, односно обавезни садржај уз
сточне стаје. Производне делатности мањих капацитета
и трговина на велико у овој зони се могу дозволити,
уз обезбеђивања услова заштите животне средине.
Делатности које буком, загађењем ваздуха, воде и
земљишта и великим обимом транспорта негативно
утичу на животну средину не могу се лоцирати у овој
зони.
2.2.3. Зона спорта и рекреације
У циљу очувања здравља и добре кондиције
свих категорија становништва Јарковаца и стварања
могућности за задовољавање потреба становништва
у области спорта и рекреације, Планом се обезбеђују
услови за уређење и изградњу отворених, уређених
рекреативних и спортских терена и објеката. Према
пројекцији демографског развоја и прогнозираном
броју становника за плански период, а на основу
планиране намене површина, очекује се да површина
планирана за зону спорта и рекреације обезбеди услове
за задовољавање потреба становника насеља у планском
периоду. У ове површине нису урачунате површине
намењене спортско-рекреативним активностима у
комплексу основне школе, као и рекреативне површине
ван грађевинског подручја насеља.
За задовољавање потреба из области спорта,
рекреације и физичке културе ту су постојеће површине
у северном делу насеља: фудбалски терен, терени
за мале спортове и ловачки дом са фазанеријом. У
склопу наведених површина могуће су интервенције
- увођење нових садржаја, уређење терена, изградња,
реконструкција и доградња пратећих објеката и сл.,
у циљу побољшања услова пружања услуге. Такође,
мањи спортско-рекреативни садржаји комерцијалног
карактера (фитнес и аеробик центри, теретане, куглане
и сл.) се могу развијати и на осталом земљишту, у
зони централних садржаја или зони становања, као
компатибилни садржаји.
2.2.4. Зона саобраћајних и комуналних површина
За задовољавање свакодневних потреба
становништва у насељу неопходна је адекватна
заступљеност са јавним саобраћајним и комуналним
површинама, опремљених на задовољавајући начин.
Неопходне саобраћајне и комуналне површине за
насеље Јарковци су: улични коридори (главна, сабирне

и приступне насељске саобраћајнице, колски пролази/
прилази и др.), гробље, комплекс станице за повишење
притиска у водоводној мрежи и комплекс постројења за
пречишћавање отпадних вода.
2.2.5. Зона кућа за одмор
Планом се дефинише зона кућа за одмор у
оквиру које се дефинише: површине за изградњу кућа за
одмор, рекреативне површине (намењене за побољшање
туристичке понуде насеља Јарковци, а у исто време и
као заштита водног земљишта, акумулације „Љуково“ –
станишта), површина старог гробља и коридор
приступног пута.
3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
3.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА У ЗОНИ ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
У центру Јарковаца су лоцирани сви садржаји
неопходни за обављање послова локалне самоуправе
насеља које није центар општине.
У оквиру зоне централних садржаја планирани
су централни садржаји за јавне намене и становање са
централним садржајима.
3.1.1. Централни садржаји јавне намене
Централни садржаји јавне намене су комплекси
објеката јавне намене у јавној својини по основу
посебних закона: месна канцеларија са амбулантом и
мултифункционалним центром; основна школа од I-IV
разреда са предшколским образовањем.
За потребе реконструкције, адаптације и
санације постојећих објеката важи директна примена
Плана према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
За потребе изградње нових објеката, а према
графичком прилогу број „9. Непокретна културна добра,
природни ресурси, заштита животне средине и начин
спровођења Плана“, важи директна примена Плана
уз обавезну израду урбанистичког пројекта према
дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
У области државне управе у насељу постоји
месна заједница, чије су просторије планиране да
се изместе из северног дела насеља у централни део
насеља, у објекат који треба да се приведе намени.
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Наведени садржај обезбеђује услове за задовољавање
примарних потреба становника насеља Јарковци у овој
области.
Образовање у Јарковцима је заступљено са
основном школом од I - IV разреда, која је тренутно
смештена у старом летњиковцу у северном делу насеља,
где се обавља и припремна настава за полазак у школу.
Планирано је њено измештање на локацију у близини
постојеће, уз постојеће спортске терене, уз обавезу
уређења, изградње и опремања у складу са важећим
прописима који ову област уређују. За потребе похађања
наставе у основној школи од V - VIII разреда и похађање
средњошколске наставе становништво Јарковаца је
упућено на центар општине, Инђију, уз организовани
превоз ученика.
Здравствена заштита становника Јарковаца
обезбеђена је преко амбуланте смештене у старом
летњиковцу, где се пружају услуге примарне
здравствене заштите у оквиру службе за здравствену
заштиту одраслог становништва, а за остале потребе
решавања здравствене заштите становништво је
упућено на дом здравља у Инђији. Здравствена заштита
домаћих животиња у Јарковцима обезбеђена је радом
ветеринарске станице и ветеринарске амбуланте у
Инђији.
Култура:
Библиотекарска
делатности
организована је у Народној библиотеци „Др Ђорђе
Натошевић“ у Инђији и становништво Јарковаца је
упућено на њу. Планирано је да у централном делу
насеља буде организован мултифункционални центар,
у оквиру ког се могу обезбедити услови и за смештај
огранка библиотеке.
3.1.2. Становање са централним садржајима
У оквиру ове зоне, у постојећем стању, највише
је заступљено породично становање, али су заступљени
и садржаји примерени за централну зону, садржаји
чија је основна функција задовољавање свакодневних
потреба грађана (трговина, угоститељство и сл.).
Постојећи стамбени објекти се задржавају уз
могућност реконструкције, доградње и надоградње,
а према условима из Плана. При изградњи нових
породичних и вишепородичних стамбених објеката
стимулисати инвеститоре да у приземљу и деловима
објеката уз улицу отварају пословне просторије:
трговине, угоститељске и занатске радње, агенције,
канцеларије, садржаје из области социјалне и
здравствене заштите становништва, васпитања и
образовања, културе, спорта и рекреације. Такође, поред
стамбених објеката, већу заступљеност у овој зони
треба да имају пословни објекти са напред наведеним
терцијарним делатностима.
У овој зони ове делатности у планском периоду
треба да имају значајније место и по разноврсности, по
броју, а и по потребним капацитетима својих објеката.

У складу са Просторним планом општине Инђија
породични стамбени објекат је објекат за становање са
највише четири стамбене јединице, а вишепородични
стамбени објекат је објекат за становање са пет и више
стамбених јединица. Код стамбено-пословног објекта
преко 50% укупне (бруто развијене) површине објекта
је намењено становању, док је код пословно-стамбеног
објекта преко 50% укупне (бруто развијене) површине
објекта намењено пословању.
Породични стамбени / стамбено-пословни /
пословно-стамбени објекти су као основни садржај
заступљени на подручју целог насеља, па и у зони
централних садржаја. У овој зони дозвољена је
изградња породичних стамбених / стамбено-пословних /
пословно-стамбених објеката, спратности од П
(приземље) до максимално П + 1 + Пк (приземље +
спрат + поткровље).
Планирано је да у овој зони буду заступљени
и вишепородични стамбени /стамбено-пословни /
пословно-стамбени објекти. Дозвољена је изградња
вишепородичних стамбених /стамбено-пословних /
пословно-стамбених објеката, спратности од П + 1
(приземље + спрат) до максимално П + 1 + Пк (приземље +
спрат + поткровље). На парцели вишепородичног
стамбеног објекта није дозвољена изградња производних
и пословних објеката и економских објеката уз стамбени
и пословни објекат.
У овој зони није дозвољено лоцирати објекте
у којим се обављају делатности које буком, загађењем
ваздуха, воде и земљишта, као и обимом транспорта, могу
негативно да утичу на животну средину (пољопривредна
производња, складишта и слично). За све оне постојеће
објекте и делатности које по својој природи не припадају
зони централних садржаја, а налазе се у њој, треба
тражити начин за њихову дислокацију у периферне
делове насеља, делове који се наслањају на контактно
пољопривредно земљиште.
У планском периоду треба интензивирати
активности на унапређењу и заштити амбијенталних
вредности, дефинисању препознатљивог изгледа
улица, стаза, линеарних праваца, утврђивању реперних
тачака и посебних урбаних обележја, са наглашавањем
просторних вредности.
За лоцирање објеката у зони акумулационог
језера Љуково, уважавати следеће услове:
- у појасу од 10 m до 30 m уз обалу језера дозвољава се
постављање инсталација инфраструктуре, осветљења,
тротоара, бициклистичких стаза и путева;
- инсталација водовода и канализације могу се
постављати у појасу између 25 и 30 m;
- у појасу од 30 m до 50 m, могу се планирати објекти
са дубином фундирања највише 1 m, док на растојању
већем од 50 m, нема ограничења;
- уз примену аутохтоних дрвенастих врста и обавезно
избегавање инвазивних врста, западним ободом
планираних садржаја формирати зелени појас који
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ће представљати заштитни појас према акумулацији
Љуково; четинарске врсте применити само на
интензивно одржаваним зеленим површинама.
За потребе реконструкције, адаптације и
санације постојећих објеката и за потребе изградње
нових објеката важи директна примена Плана према
дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
За потребе изградње нових објеката намењених
чистом пословању (установе организоване као приватне
службе), за угоститељске објекте и објекте трговине
на мало већих капацитета и за комплекс новог верског
објекта важи директна примена Плана уз обавезну
израду урбанистичког пројекта према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.

одраслих;
- делатности здравствене и социјалне заштите;
- културне, спортске, верске и друге друштвене
активности општег карактера;
- угоститељске услуге;
- обављање занатских и услужних делатности (уз
обезбеђење услова заштите животне средине);
- производне и пословне делатности мањег обима (уз
обезбеђење услова заштите животне средине);
а у зависности од положаја парцеле у насељу и њене
величине (ширина уличног фронта, дубина парцеле,
површина парцеле) тј, ако постоје предуслови за
организовање делатности која неће имати негативне
утицаје на стамбене објекте у окружењу, као што су
бука, загађења ваздуха, воде и земљишта, токсичан
отпад и слично.

И

За потребе реконструкције, адаптације и
санације постојећих објеката и за потребе изградње
нових објеката важи директна примена Плана према
дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.

У планском периоду у зони становања ће и
даље највише бити заступљени породични стамбени
објекти, али је дозвољена изградња и: породичних
стамбено-пословних / пословно-стамбених објеката,
вишепородичних стамбених и вишепородичних
стамбено-пословних и пословно-стамбених објеката,
затим пословних објеката, објеката намењених
производним делатностима мањег обима и трговина
на велико, економских објеката уз стамбени објекат
породичног типа и пословни објекат, уз обезбеђивање
услова заштите животне средине.

За потребе изградње нових објеката намењених
чистом пословању (за установе организоване као
приватне службе), за угоститељске објекте и објекте
трговине на мало већих капацитета, за производне објекте
(без становања), уз услов да објекти, односно делатност
не угрожавају животну средину, важи директна примена
Плана уз обавезну израду урбанистичког пројекта према
дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.

3.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
ОБЈЕКАТА У ЗОНИ СТАНОВАЊА

Породични стамбени објекат је објекат за
становање са највише четири стамбене јединице.
Вишепородични стамбени објекат је објекат за становање
са пет и више стамбених јединица. Код стамбенопословног објекта преко 50% укупне (бруто развијене)
површине објекта је намењено становању, док је код
пословно-стамбеног објекта преко 50% укупне (бруто
развијене) површине објекта намењено пословању.
Стамбени / стамбено-пословни / пословностамбени објекти су као основни садржај заступљени у
зони становања. Изградња ових објеката дозвољена је
са максималном спратношћу до П + 1 + Пк (приземље +
спрат + поткровље).
За задовољење свакодневних и повремених
потреба становништва, као пратеће активности
становању као основном садржају, дозвољено је
организовање следећих компатибилних делатности и
садржаја:
- снабдевање становника;
- задовољавања друштвених потреба деце, омладине и

3.3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
ОБЈЕКАТА У ЗОНИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

И

Планом се задржавају све постојеће површине
и комплекси намењени за спорт и рекреацију. Спортскорекреативне површине подразумевају организовање
пасивног и активног одмора и рекреације.
Физичка култура и спортске активности су
омогућене и организоване преко: наставе физичког
васпитања у основној школи, на теренима за мале
спортове на отвореном (на рукометном и кошаркашком
терену) и фудбалском терену, све у северном делу
насеља, али и ван насеља, на слободним, неизграђеним
зеленим површинама, које се користе као отворени
терени, неуређени и неопремљени (уз акумулацију).
У овој зони планирана је изградња главних
објеката: спортских објеката и терена и њихових
помоћних објеката. Обавезна је реализација прво
површине или објекта са наменом за потребе спорта
или рекреације. Зелене површине у овим комплексима
обавезно се морају хортикултурно уредити.
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За
потребе
реконструкције,
доградње,
адаптације и санације објеката на постојећој спортскорекреативној површини важи директна примена Плана
према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
За
потребе
изградње
нових
објеката
високоградње или увођења нових спортских објеката
или површина, а према графичком прилогу број
„9. Непокретна културна добра, природни ресурси,
заштита животне средине и начин спровођења Плана“,
важи директна примена Плана уз обавезну израду
урбанистичког пројекта за потребе урбанистичкоархитектонске разраде, а према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
3.4.
ПЛАНИРАНА
НАМЕНА
ПОВРШИНА
И ОБЈЕКАТА У ЗОНИ САОБРАЋАЈНИХ И
КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА
У планском периоду планирано је да се у
насељу задрже све постојеће саобраћајне и комуналне
површине и објекти. У планском периоду неопходно
их је уредити и изградити/реконструисати у складу са
савременим захтевима за коришћење, односно обављање
радног процеса. Такође, неопходно је изградити и нове,
недостајуће комуналне, инфраструктурне садржаје. У
насељу су, као постојећи садржаји, заступљени: улични
коридори и колски пролази / прилази, комплекс гробља
и комплекс станице за повишење притиска у водоводној
мрежи. У јужном делу насеља планиран је комплекс
постројења за пречишћавање отпадних вода.
У посебним случајевима, на површинама
јавне намене намењеним за изградњу саобраћајних
и комуналних површина, као пратеће активности
дозвољено је организовање пословне делатности у
привременим објектима, а по условима корисника јавне
својине.
3.4.1. Улични коридори
Улични коридор главне насељске саобраћајнице
је задовољавајуће регулационе ширине, са асфалтираном
саобраћајницом, озелењен и пружа довољно простора за
смештај свих видова постојеће и планиране саобраћајне
и друге комуналне инфраструктурне мреже, као што
су: водовод, фекална и атмосферска канализација,
електроенергетска, гасна и електронска комуникациона
мрежа. Остали улични коридори углавном не пружају
на задовољавајући начин услове за изградњу свих
неопходних инфраструктурних мрежа и објеката,
неопходних за квалитетно задовољавање свакодневних
потреба становника Јарковаца. Из тог разлога, где
год су то услови дозвољавали, дефинисано је њихово

проширење. Планом су дефинисани и нови улични
коридори и колски пролази/прилази, за потребе
ангажовања неизграђених површина у насељу.
За
потребе
изградње,
реконструкције,
адаптације и санације инфраструктурних објеката
у постојећим уличним коридорима важи директна
примена Плана према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
У случају потребе дефинисања нових уличних
коридора, који нису дефинисани овим Планом,
неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана
на основу смерница и мера утврђених овим Планом.
3.4.2. Комплекс гробља
У северном делу насеља је постојеће насељско
гробље. Планирано је његово проширење на контактно
пољопривредно земљиште са западне стране. У оквиру
комплекса гробља дозвољена је изградња објеката за
потребе давања услуге сахрањивања, кремације, похране
пепела, организовања даћа и помена, каменорезачких и
грађевинских услуга за потребе изградње и одржавања
садржаја на гробљу.
За потребе реконструкције, адаптације и
санације постојећих објеката важи директна примена
Плана према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
За
потребе
изградње
нових
објеката
високоградње и за потребе реконструкције и проширења
гробља, а према графичком прилогу број „9. Непокретна
културна добра, природни ресурси, заштита животне
средине и начин спровођења Плана“, важи директна
примена Плана уз обавезну израду урбанистичког
пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске
разраде, а према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
3.4.3. Станица за повишење притиска у водоводној
мрежи
За постојећи комплекс станице за повишење
притиска у водоводној мрежи, на који је прикључен
насељски водовод, Планом се дефинише грађевинска
парцела.
Изградња и уређење комплекс станице
за повишење притиска у водоводној мрежи ће се
реализовати на основу Плана према дефинисаним:
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- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
Унутар комплекса могу се градити објекти
који су искључиво у функцији водоснабдевања, и у
складу са његовом основном наменом. Дозвољено је
постављање капије само према регулационој линији
инфраструктурног коридора, уз напомену да се капије
не могу отварати ван регулационе линије.

објекти сем објеката у функцији одбране од поплава и
водне инфраструктуре од ширег значаја; пошто се ради о
објекту од општег интереса за водопривреду, тај простор
треба да буде ограђен и њему могу прилазити само лица
са посебним овлашћењима;
- уз примену аутохтоних дрвенастих врста и обавезно
избегавање инвазивних врста, западним ободом
планираних садржаја формирати зелени појас који
ће представљати заштитни појас према акумулацији
Љуково; четинарске врсте применити само на
интензивно одржаваним зеленим површинама.

3.4.4. Постројење за пречишћавање отпадних вода

3.5.1. Површина за изградњу кућа за одмор

За потребе одвођења отпадних, фекалних
вода планирана је изградња канализационе мреже, а
пречишћавање отпадних вода ће се вршити у комплексу
постројења за пречишћавање отпадних вода – ППОВ-у,
одговарајућег капацитета, планираном у јужном делу
насеља. Површина планирана за овај комплекс износи
око 0,65 hа.

На површинама за изградњу кућа за одмор
овај План представља основ за реализацију главног
објекта - кућа за одмор, са могућношћу реализације
на грађевинској парцели и помоћних објеката главном
објекту, као и објектa компатибилне намене - пословни
објекат који је намењен за обављање чистих и тихих
услужних делатности (трговине на мало, услужни занати
и сл.). Објекти компатибилне намене могу се градити уз
викенд објекат који је главни објекат, или самостално на
парцели као главни објекат. Општи услов за ову зону је
да је на грађевинској парцели дозвољена изградња само
једне куће за одмор, уз поштовање степена изграђености,
заузетости и сл. Изградња сточних стаја и свих
економских објеката који су пратећи, односно обавезни
садржај уз сточне стаје, у овој зони није дозвољена.
Није дозвољена изградња стамбених, производних и
складишних објеката и објеката намењених трговини
на велико. Као пратеће активности у зони кућа за одмор
(компатибилне намене) могу се јавити делатности везане
за:
- снабдевање становника;
- спортске услуге;
- угоститељске услуге;
а све у зависности од величине парцеле (ширина фронта
парцеле према приступном путу, дубина парцеле,
површина парцеле), тј. ако постоје предуслови за
њихово организовање могу се јавити оне делатности
које неће имати негативне утицаје на контактне објекте
у овој зони, као што су бука, загађења ваздуха, воде и
земљишта, токсичан отпад и слично.

За потребе изградње у комплексу ППОВ-а, а
према графичком прилогу број „9. Непокретна културна
добра, природни ресурси, заштита животне средине
и начин спровођења Плана“, важи директна примена
Плана уз обавезну израду урбанистичког пројекта за
потребе урбанистичко-архитектонске разраде, а према
дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
3.5. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
ОБЈЕКАТА У ЗОНИ КУЋА ЗА ОДМОР

И

У зони кућа за одмор Планом су дефинисане
следеће намене: површине за изградњу кућа за одмор,
рекреативне површине, површина старог гробља
и коридор приступног пута, а према дефинисаним
наменама дају се и компатибилне намене.
За лоцирање објеката у зони акумулационог
језера Љуково, уважавати следеће услове:
- на целој дужини планиране зоне изградње, предвидети
слободан обални појас у ширини минимално 10 m, на
којем се не могу градити никакви објекти, садити дрвеће,
постављати ограде и сл. У овом појасу је дозвољено
сејање траве и њено одржавање;
- у појасу од 10 m до 30 m уз обалу језера дозвољава се
постављање инсталација инфраструктуре, осветљења,
тротоара, бициклистичких стаза и путева;
- инсталација водовода и канализације могу се
постављати у појасу између 25 и 30 m;
- у појасу од 30 m до 50 m, могу се планирати објекти
са дубином фундирања највише 1 m, док на растојању
већем од 50 m, нема ограничења;
- на простору око бране Љуково, на растојању минимално
30 m од бране, преливне грађевине, црпне станице,
темељног испуста, не могу се планирати никакви

Изградња главних објеката дозвољена је са
максималном спратношћу до П + Пк (приземље +
поткровље).
За потребе реконструкције, адаптације и
санације постојећих објеката и за потребе изградње
нових објеката у оквиру основне намене важи директна
примена Плана према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
За потребе изградње:
- на површинама за изградњу кућа за одмор које се
налазе непосредно уз обалу акумулације Љуково и
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- на грађевинској парцели која се намењује само за
изградњу нових објеката намењених компатибилним
наменама (угоститељски објекти, објекти за пружање
спортских и рекреативних услуга и сл.), уз услов да
објекти, односно делатност не угрожавају животну
средину,
важи директна примена Плана уз обавезну израду
урбанистичког пројекта према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
3.5.2. Рекреативне површине
На површинама које су дефинисане као
рекреативне површине у зони кућа за одмор забрањена
је изградња објеката високоградње. На наведеним
површинама дозвољено је уређење простора за
потребе рекреације локалног становништва и за
потребе употпуњавања туристичке понуде Јарковаца,
уз поштовање услова заштите водног земљишта и
станишта. За потребе реализације планиране намене
дозвољена је изградња неопходних саобраћајних
површина и опремање са електроенергетском и
електронском комуникационом инфраструктуром, као и
опремање јавне површине са урбаним мобилијаром.
3.5.3. Старо гробље
Старо гробље је гробље стављено ван употребе.
На површини старог гробља није дозвољена изградња.
Након извршених археолошких радова дозвољено је
уређење простора у складу са мерама заштите које
дефинише надлежни завод за заштиту споменика
културе, уз поштовање услова заштите водног земљишта
и станишта.
3.5.4. Коридори приступних путева
За потребе обезбеђивања приступа постојећим
и планираним површинама и објектима у зони кућа
за одмор планирани су коридори приступних путева,
за потребе изградње јавних саобраћајних површина
и смештај свих видова комуналне инфраструктурне
мреже, као што су: водовод, фекална и атмосферска
канализација, електроенергетска, гасна и електронска
комуникациона мрежа.
За потребе изградње саобраћајних и
инфраструктурних објеката у коридорима приступних
путева важи директна примена Плана према
дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
У случају потребе дефинисања нових коридора
приступних путева, који нису дефинисани овим Планом,
неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана

на основу смерница и мера утврђених овим Планом.
3.6.
ПЛАНИРАНА
НАМЕНА
ПОВРШИНА
И
ОБЈЕКАТА
НА
ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШТУ
Пољопривредно земљиште у обухвату Плана
у највећем проценту чини обрадиво пољопривредно
земљиште – њиве, а у маљем проценту то је остало
земљиште (остало вештачки створено неплодно
земљиште и атарски путеви). На пољопривредном
земљишту-њиве у обухвату Плана дозвољена је
изградња салаша и пољопривредних радних комплекса
(стакленици и пластеници, комплекси за гајење
печурака и пужева, комплекси за примарну прераду и
складиштење пољопривредних производа, машински
паркови). Када се приступа радовима на обрадивом
пољопривредном земљишту, којима се то земљиште
трајно или привремено приводи другој намени
(грађевинско), инвеститор плаћа накнаду у складу са
Законом о пољопривредном земљишту.
За потребе изградње салаша важи директна
примена Плана према дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
За
потребе
изградње
пољопривредних
радних комплекса (осим за постављање стакленика и
пластеника), уз услов да објекти, односно делатност не
угрожавају животну средину, важи директна примена
Плана уз обавезну израду урбанистичког пројекта према
дефинисаним:
- урбанистичким и другим условима за уређење и
изградњу;
- мерама заштите и
- правилима грађења.
3.7. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
ОБЈЕКАТА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ

И

Шумско земљиште у обухвату Плана у
постојећем стању чини земљиште обрасло листопадном
шумом. Изградња објеката на шумском земљишту може
се дозволити у складу са плановима газдовања шумама
и посебним прописима којим се уређује област дивљачи
и ловства. На шумском земљишту могу се градити:
- шумски путеви и објекти у функцији шумске привреде
у складу са посебном основом газдовања шумама и
годишњим извођачким плановима;
- објекти, ако то захтева општи интерес утврђен
посебним законом или актом Владе;
- објекти за заштиту људи и материјалних добара од
елементарних непогода и одбране замље;
- објекти намењени туризму, рекреацији, ловству, када је
то утврђено планом развоја шумског подручја на основу
одговарајућег урбанистичког плана.
У шуми и на удаљености мањој од 200 m од
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руба шуме не могу се градити ћумуране, кречане и други
објекти са отвореном ватром.
Планирање и изградња шумских путева
разрађује се програмом изградње и одржавања шумских
саобраћајница, као и планским документима (основама
и програмима). Шумски путеви користе се за потребе
газдовања шумама. Изузетно, шумски путеви могу да се
користе и за остале потребе под условима које утврди
корисник, сопственик шума који газдује шумама у
складу са основом.

4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене су јавне површине (у
обухвату Плана то су улице и колски пролази/прилази),
као и површине на којима су изграђени или планирани
за изградњу објекти јавне намене (у обухвату Плана
то су објекти из области државне управе, образовања,
здравства, културе, спорта и комуналне инфраструктуре),
чије је уређење, односно изградња од јавног интереса.
Површине јавне намене су у јавној својини,
односно треба да буду прибављене у јавну својину, у
складу са посебним законом.
На графичком приказу бр. „5. Регулациони план
са површинама јавне и остале намене“ је дат приказ
површина јавне намене за подручје обухвата Плана.
На грађевинском земљишту у грађевинском

Изградња туристичких, угоститељских и
здравствених комплекса, као и објеката који су у функцији
гајења и лова дивљачи, производње и сакупљања
шумских плодова, гљива, лековитог биља и др., вршиће
се када је то утврђено планом развоја шумског подручја
на основу одговарајућег урбанистичког плана.
На шумском земљишту могућа је изградња
самостојећих појединачних стубова и постављање
електронских комуникационих уређаја за потребе
електронских комуникација, када је то утврђено планом
развоја шумског подручја.

подручју насеља то су:
1. Централни садржаји за јавне намене:
- површине и објекти државне управе, здравствене
заштите и културе: месна канцеларија, амбуланта и
мултифункционални центар;
- површине и објекти из области васпитања и образовања:
основна школа од I-IV разреда са предшколским
образовањем;
2. Спортско-рекреативне површине: фудбалски терен,
терени за мале спортове, ловачки дом са фазанеријом;
3. Саобраћајне и комуналне површине: улични коридори,
гробље, станица за повишење притиска у водоводној
мрежи и постројење за пречишћавање отпадних вода.
Уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене изводити у складу са важећим правилницима,
који конкретну област уређују (школство, здравство,
култура, спорт и саобраћајне и комуналне површине),
као и са урбанистичким условима, датим овим Планом
по областима, односно садржајима јавне намене. Осим
урбанистичких услова наведених у тачкама 4.1.-4.5.
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за наведене садржаје примењују се и „Општа правила
грађења“, као и остала правила грађења дефинисана за
урбанистичку зону у којој се конкретни садржај налази.
Уз наведене садржаје, као главне објекте, дозвољена је
изградња и помоћних објеката, а према дефинисаним
правилима грађења за сваку појединачну зону. Сваки
комплекс јавне намене оградити транспарентном /
зиданом оградом висина до h=2 m, односно у складу са
конкретним захтевима за заштиту површине и објекта
јавне намене.
Како је у развоју приватна пракса, могуће је да
се у насељу појаве нови садржаји из домена социјалне
и здравствене заштите, образовања, културе, спорта
и др., што може да допринесе побољшању нивоа и
квалитета ових услуга. Услове уређења и градње за
ове садржаје који се могу наћи у склопу осталих зона
преовлађујуће намене, као придодати / комплементарни
садржаји, обавезно ускладити са условима који су дати
за конкретне садржаје јавне намене.
За садржаје јавне намене који нису наведени у
овом Плану, а за које се може исказати интерес и потреба
за оснивањем и градњом, услови за уређење и изградњу
се могу издати по претходно урађеном одговарајућем
урбанистичком плану (ако је неопходно дефинисати
разграничење између јавног и осталог грађевинског
земљишта), односно на основу урбанистичког пројекта,
ако су компатибилна намена у оквиру зоне у којој се
планира градња.
Објекти јавне намене и за јавно коришћење, као
и прилази до истих морају се пројектовати и градити
у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15).
Саобраћајну,
водну,
енергетску
и
ек
инфраструктуру, као и озелењавање, за потребе
опремања површина намењених за изградњу објеката
јавне намене, у потпуности изводити у складу са
важећим Законима и Прописима који сваку појединачну
област уређују.
Саобраћајна инфраструктура:
- Минимална ширина колског прилаза и саобраћајнице
је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине од мин.
R=5 m или 7 m тамо где је неопходна проходност због
противпожарних услова.
- У оквиру комплекса обезбедити простор за паркирање
возила за сопствене потребе уз обезбеђивање простора
за путничка возила 5 х 2,5 m. Обезбедити паркинг места
(минимално) по систему једно паркинг (гаражно) место
на 70 m2 корисне површине, с тим да најмање половина
возила буде смештена у гаражи.
- За сваку парцелу обезбедити пешачки прилаз у ширини
од минимално 1,5 m.

Водна инфраструктура:
- Прикључак објеката у комплексу на насељску
водоводну мрежу извести преко водомера који се
поставља на парцели корисника, на минимално 1 m иза
регулационе линије.
- Одводњу условно чистих атмосферских вода решавати
у оквиру парцеле, риголама или нивелацијом према
зеланим површинама или уличним каналима.
- Одвођење отпадних фекалних вода решити затвореним
канализационим системом у оквиру парцеле, а
прикључак на насељску канализациону мрежу извести
по условима надлежног комуналног предузећа (када се
за то стекну услови).
Електронергетска инфраструктура:
- Електроенергетску инфраструктуру градити подземно
по правилима грађења подземне електроенергетске
мреже.
- Начин полагања ових каблова, при укрштању,
паралелном вођењу, минимално међусобно растојање, у
односу на саобраћајну и водну инфраструктуру и дрвеће
/шибље изводити у складу са важећим прописима који
ове области регулишу.
- Расветна тела поставити на декоративне стубове.
- Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним
громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог
кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу
са Правилником о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења („Службени лист
СРЈ“, број 11/96).
- Трафостанице градити као зидане или монтажно
бетонске унутар парцела или објеката.
Гасоводна инфраструктура:
- Прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу
извести изградњом гасоводног прикључка од комплекса
до уличне дистрибутивне гасоводне мреже према
условима и сагласности од надлежног дистрибутера за
гас.
- Дубина полагања гасоводног прикључка треба да је
најмање 0,8 m.
- Начин полагања гасоводног прикључка, при укрштању,
паралелном вођењу, минимално међусобно растојање,
у односу на саобраћајну и водну инфраструктуру и
дрвеће/шибље изводити у складу са важећим прописима
који ове области регулишу.
- При изградњи гасних котларница (топлана на
гасне котлове и блоковских гасних котларница)
придржавати се Правилника о техничким нормативима
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних
котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90).
Електронска комуникациона инфраструктура:
- ЕК мрежу градити подземно по правилима грађења
подземне ЕК мреже.
- Прикључење корисника вршиће се подземно (надземно)
на јавну мрежу у уличним коридорима.
Озелењавање:
- Озелењавање слободних, неизграђених површина
у комплексима намењеним за изградњу објеката
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јавне намене и за јавно коришћење изводити уз
поштовање процента заступљености зеленила у сваком
појединачном комплексу.
- Озелењавање ускладити са подземном и надземном
инфраструктуром и техничким нормативима за
пројектовање зелених површина.
4.1. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Површине јавне намене наведене у Правилима

уређења, тачка „4. Урбанистички и други услови за
уређење и изградњу површина и објеката јавне намене“,
су површине у јавној својини, односно треба да буду
прибављене у јавну својину, у складу са посебним
законом. Приказ површина јавне намене у обухвату
Плана дат је на графичком приказу бр. „5. Регулациони
план са површинама јавне и остале намене“.
У случају неусаглашености катастарских
парцела и делова катастарских парцела које се наводе са
графичким прилогом, меродаван је графички прилог.
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4.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ЗДРАВСТВЕ
ЗАШТИТЕ И ОБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Објекти државне управе, здравстве заштите,
објекти из области културе са припадајућим површинама
дефинисани су Планом у центру насеља као месна
канцеларија, амбуланта и мултифункционални центар.
За ове садржаје општи урбанистички услови
за уређење и изградњу постојећег и нових комплекса,
организованих као јавне службе или као приватне, су
следећи:
- индекс заузетости парцеле је макс. 70% (објекти +
саобраћајно-манипулативне површине);
- индекс изграђености је макс. 2,1;
- спратност објеката је макс. П+1+Пк; изградња
подрумске или сутеренске етаже дозвољена је ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе;
- при реконструкцији објеката и уређењу приступних
пешачких и колских површина који су намењени за
јавно коришћење обезбедити приступ објекту за лица са
посебним потребама;
- при реконструкцији колских површина (приступних,
манипулативних и паркинг површина) обезбедити
приступ возилима специјалне намене, потребних
ширина и радијуса (хитна помоћ, ватрогасци и др.);
- у комплексу обезбедити мин. 30% зелених површина.
Здравствена
делатност
у
здравственој
установи, односно приватној пракси може се обављати
у грађевинском објекту у коме су обезбеђени следећи
општи услови:
- свака грађевинско-техничка и функционална целина у
здравственој установи мора да има санитарни чвор за
мушкарце и жене (одвојено за болеснике и за особље)
и посебне просторије за оставу опреме и средстава за
одржавање опште хигијене и за гардеробу особља;
- у радним просторијама, и санитарним чворовима
обезбедити текућу хладну и топлу воду;
- уз чекаоницу обезбедити санитарни чвор са
предпростором;
- обезбедити посебне просторије за оставу чистог и
прљавог рубља;
- подови и зидови морају бити изграђени од материјала
који се може лако одржавати и дезинфиковати;
- за све што није дефинисано овим Планом при
уређењу и изградњи комплекса здравствене установе
придржавати се одредби дефинисаних Правилником о
ближим условима за обављање здравствене делатности
у здравственим установама и другим облицима
здравствене службе („Службени гласник РС“, бр. 43/06,
112/09, 50/10, 79/11, 10/12-др. пропис, 119/12-др. пропис,
22/13 и 16/18).
За потребе задовољавање потреба становника
из области културе (мултифункционални простори):
нпр. библиотека са читаоницом, сала за биоскопске /
позоришне представе, клубске просторије за

организовано окупљање и дружење становника насеља
различитих старосних доби и различитих потреба за
употпуњавањем и организовањем слободног времена,
дневни центри, евентуално и простори других намена,
реконструкцијом / изградњом објекта остварити нове
или осавременити постојеће просторе.
4.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА
Постојећа основна школа је четворогодишња
школа смештена у објекту под заштитом, у објекту
који је делом приведен намени основног васпитања
и образовања. Планирано је да се из овог објекта
измести школа на нову локацију, на локацију у
непосредној близини постојеће. Нормативи који се
наводе у Плану садрже минимум захтева које школа и
друштвена заједница треба да обезбеде. Овим Планом
дају се нормативи за школски простор: школску
зграду, школско двориште са прилазним и зеленим
површинама, вежбалиште, доставне површине и ако
постоји могућност, паркинг простор и школски врт. У
основној школи неопходно је обезбедити и услове за
организовање предшколске наставе.
Урбанистички услови за уређење и изградњу
комплекса основне школе и предшколске установе,
организованог као јавна служба или као приватна, су
следећи:
- индекс заузетости парцеле под објектима високоградње
је макс. 30%;
- индекс изграђености је макс. 0,9;
- спратност објеката је макс. П+1+Пк; изградња
подрумске или сутеренске етаже дозвољена је ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе;
- у оквиру комплекса, сем објекта основне школе са
предшколским образовањем, обезбедити услове за
организовање школског дворишта са прилазним и
зеленим површинама, вежбалиште, доставне површине,
паркиралиште и опционо школски врт;
- величина дворишта са вежбалиштем и приступним
стазама износи минимално 1700 m2;
- минимална величина вежбалишта треба да је укупне
површине од 1200 m2;
- доставне површине чине: доставни прилаз за доставна
возила (економски улаз), простор за сакупљање и
одвожење смећа, котларницу (на гас, чврсто или течно
гориво), које морају бити одвојене од дела дворишта
које користе деца;
- просторије у којима бораве деца не могу да се налазе
испод нивоа земљишта, односно у сутерену објекта;
коришћење сутерена и подрума је могуће само за
помоћне и техничке просторије;
- учионице за ученике функционално и просторно
оделити од просторија намењених за смештај
предшколске деце односно, планирати посебан блок
зграде, по могућности са посебним улазом и приступом
сваком појединачном садржају;
- просторије за извођење припремног предшколског
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програма треба да су у приземљу;
- ближи услови у погледу простора, који важе за
реализацију припремног школског програма у делу
објекта школе, морају бити у складу са Правилником о
ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање
делатности предшколске установе („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, број 1/19);
- школске просторије, према намени и функцији,
сачињавају следеће групе просторија: група наставних
просторија: учионице опште намене, специјализоване
учионице
са
припремним
просторијама,
специјализована учионица са радионицом за Технику и
технологију, специјализована учионица за Информатику
и рачунарство, блок просторија за Физичко и
здравствено васпитање; група заједничких просторија:
вишенаменска просторија – сала, трпезарија, просторије
за продужени и целодневни боравак ученика, библиотека
са читаоницом; група просторија за запослене:
просторија за наставно особље (зборница), просторија
за стручне службе, просторије за управу, просторија
за администрацију, школска кухиња, просторија за
помоћно особље, портирница, просторија за домара,
чајна кухиња за запослене; група помоћних просторија:
комуникације, гардероба, санитарије, спремишта и
магацини и просторија за загревање и просторија за
сервер.
При уређењу и изградњи ових комплекса, за
све што није дефинисано овим Планом, придржавати се
одредби дефинисаних Правилником о ближим условима
за оснивање, почетак рада и обављање делатности
основне школе („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, број 5/19) и Правилника о ближим условима
за оснивање, почетак рада и обављање делатности
предшколске установе („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 1/19).
4.4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Ближи услови за обављање спортских
активности и спортских делатности прописани су
Правилником о ближим условима за обављање спортских
активности и спортских делатности („Службени гласник
РС“, број 42/17), Правилником о условима за обављање
спортских делатности („Службени гласник РС“, број
63/13) и Правилником о безбедности дечјих игралишта
(„Службени гласник РС“, број 41/19).
4.4.1. Спортско-рекреативне површине
Урбанистички услови за уређење и изградњу
спортско-рекреативних површина, организованих као
јавне службе или су у другим облицима својине, су
следећи:
- индекс заузетости парцеле је макс. 60% (објекти +
саобраћајно-манипулативне површине и површине
намењене за отворене спортске терене); у заузетост
парцеле се не рачунају травнати терени;
- зеленило треба да чини минимум 40% од укупне

површине комплекса и по могућности решити у
пејзажном стилу;
- индекс изграђености макс. 0,6;
- спратност објекта макс. П+1+Пк; изградња подрумске
или сутеренске етаже дозвољена је ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе;
- у оквиру комплекса, а изузетно у оквиру уличног
коридора, обезбедити довољан број паркинг површина
за очекиван број посетилаца и за запослено особље,
обезбедити потребне сервисне саобраћајнице као и
прилазе возилима специјалне намене;
- осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији
дозвољена је и изградња угоститељских објеката
намењених за услуживање храном и пићем.
Комплекс озеленити парковским зеленилом
у складу са просторним могућностима. У складу
са просторним могућностима зелене површине на
спортско-рекреативним површинама распоредити тако
да створе сенку на јужним експозицијама. На местима
окупљања посетилаца применити парковска решења
применом декоративних врста.
За обављање спортске делатности установа
(организована као јавна или приватна) или привредно
друштво мора имати обезбеђен одговарајући простор,
односно:
- одговарајући спортски објекат са: основним
просторијама (површинама за извођење једне или
више спортских активности), пратећим просторијама,
инсталацијама и одговарајућом техничком опремом;
- две пословне просторије минималне површине 30 m2,
с пратећим тоалетом.
Спортски објекат, односно простор испуњава
услове ако има основне и пратеће просторије које
испуњавају опште услове за коришћење (санитарнохигијенске, противпожарне и др.) и то:
- код основних просторија, односно површина: димензије
које омогућавају да се на њима несметано одвија најмање
једна делатност; откривени или покривени простор за
вежбање и/или такмичење;
- од пратећих просторија најмање: гардеробе, санитарне
чворове, просторије за спортску опрему, купатило са
једним тушем на свака четири корисника простора за
вежбање, с тим да су купатила одређена за жене одвојена
од купатила за мушкарце, тоалети (на сваких двадесет
корисника истог пола минимално један) и др.
4.4.2. Рекреативне површине
Урбанистички услови за уређење и изградњу
рекреативних површина на обали акумулације „Љуково“
су следећи:
- паралелно са акумулацијом „Љуково“ планирати
слободан обални појас, минималне ширине 10 m, у ком
се не могу градити никакви објекти, садити дрвеће,
постављати ограде и сл.;
- у појасу од 10 m до 30 m од акумулације дозвољава се
постављање инсталација инфраструктуре, осветљења,
тротоара, бициклистичких стаза и путева;
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- инсталација водовода и канализације могу се
постављати у појасу од 25 до 30 m;
- у појасу од 30 m до 50 m могу се планирати објекти
са дубином фундирања највише 1 m, док на растојању
већем од 50 m, нема ограничења;
- дозвољена је изградња и постављање садржаја који
су намењени рекреативним активностима везаним за
воду (плажа, површине за комуникацију, постављање
привезишта за чамце, постављање вртно-архитектонских
елемента), уз обавезну заштиту станишта и појаса за
одржавање обале акумулације;
- индекс заузетости парцеле је макс. 30% (саобраћајноманипулативне површине и површине намењене за
отворене спортске терене); у заузетост парцеле се не
рачунају травнати терени;
- на парцели је дозвољено само постављање привремених
објеката у складу са општинском одлуком о постављању
истих;
- вртно-архитектонски елементи су: надстрешице,
павиљони, сојенице (отворене учионице), заштитне
колибе, видиковци и сл., израђени као монтажни објекти
од дрвета;
- настрешице и павиљони су максималне површине
10 m2;
- дозвољене су сојенице за едукативно-истраживачке
делатности (отворене учионице) искључиво у једном
нивоу, на висини минимално 1 m изнад нивоа високих
вода, максималне површине 30 m2;
- заштитне колибе подижу се као заштита од кише и
олује, капацитета 15-20 посетилаца; постављају се на
местима највеће концентрације посетилаца;
- видиковци се подижу у форми платформи са којих ће
се омогућити посматрање акумулације и шире околине;
- за потребе плаже дозвољено је постављање монтажних
(типских) објеката у функцији кабина и тушева;
- дозвољено је уређење спортских и тематских терена са
природном подлогом (нпр.: трим стаза, бициклистичка
стаза, дечије игралиште, уређене зелене површине);
- у оквиру комплекса, а изузетно у оквиру уличног
коридора, обезбедити довољан број паркинг површина
за очекиван број посетилаца, као и прилазе возилима
специјалне намене.
- за потребе осветљења планираних садржаја
испоштовати услове заштите станишта.
4.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИХ И
КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА
Од јавних саобраћајних и комуналних
површина:
- у насељу: постоје улични коридори, гробље, станица за
повишење притиска у водоводној мрежи, а планирано је
постројење за пречишћавање отпадних вода;
- ван насеља: постоји старо гробље, а планирани су
коридори приступних путева.
Планом се дефинишу услови за уређење и
изградњу саобраћајних и комуналних површина и
објеката.

4.5.1. Услови за уређење уличних коридора,
колских прилаза/пролаза и приступних путева
Урбанистички и други услови за уређење и
изградњу у оквиру:
- уличних коридора, колских прилаза/пролаза и
- коридора приступних путева,
дају се у оквиру тачке „5.1. Саобраћајна инфраструктура“.
4.5.2. Услови за уређење комуналних површина
Комплекс гробља - услови за уређење и
изградњу су:
- 60% површине гробља наменити гробним местима,
евентуално и за колумбаријум, розаријум;
- 20% гробља чини заштитни зелени појас, парковски
обликован простор и евентуално врт сећања;
- 16% су површине за саобраћајнице;
- 3% трг за испраћај;
- 1% остали садржаји (капела, продавница свећа, цвећа и
др, максималне спратности П - приземље);
- комплекс оградити заштитном транспарентном
оградом, висине макс. h=2,2 m; евентуално, гробље се
може оградити и зиданом оградом (цигла, камен и сл.);
- уз комплекс гробља изградити простор за паркирање
возила и бицикала, а гробље опремити неопходном
инфраструктуром
(прикључак
на
водоводну,
канализациону и електро мрежу);
- уређење и изградњу радити у складу са Законом о
сахрањивању и гробљима.
Гробље се састоји од:
- површине за сахрањивање - гробног поља / гробних
поља (гробно место-гроб; низ гробних места-гробова
чини гробни ред; више гробних редова са приступним
стазама чини гробно поље);
- главних стаза које повезују гробна поља с одмориштима
и проширењима;
- унутрашњих саобраћајница за колски саобраћај с
паркиралиштем;
- зеленила (груписано и пратеће);
- опроштајно - церемонијалног трга с отвореним и/или
затвореним опроштајним простором;
- службено-погонског дела за пријем и припрему
покојника;
- сервисних функција за одржавање и управљање
гробљем (са радионицама и магацинским простором).
На гробљу се могу обезбедити услови и за:
- колумбаријум, зид са касетама у који се могу сместити
две урне;
- розаријум, посебно уређена зелена површина са
касетама у које се могу сместити четири урне;
- осаријум, место где се одлаже пепео кремираних
посмртних остатак умрлог;
- врт сећања, посебно одређено место на ком се врши
расипање пепела кремираних посмртних остатака.
Ободом новог дела гробља обезбедити појас
зеленила минималне ширине 5 m по целој дужини.
При дефинисању нових гробних поља, гробна поља
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одвојити главним стазама минималне ширине 3 m.
Стазе морају бити од тврдог материјала, без препрека у
кретању, не већег попречног нагиба од 1%. Одморишта
са клупама за седење поставити унутар гробног поља.
Унутар гробног поља поставити корпу за отпад, тако
да покрива гробна места у радијусу до 50 m, затим
контејнер у радијусу 100 m, који мора бити ограђен и
скривен од осталих површина и лако доступан, као
и вода-чесма, која покрива радијус од највише 100 m.
На улазу у гробље поставити таблу с планом гробља.
Гробље мора бити ограђено. Ограда може бити жичана
са зеленилом, односно зиданим подножјем и ступовима,
обликована према традиционалним елементима локалне
архитектуре.
Грађевине и припадајући простори гробља су:
опроштајни простори (капела, мртвачница, опроштајна
дворана, осаријум, колумбаријум, розаријум, помоћне
просторије, врт сећања и сл.); погонски, радни и
службени део. Опроштајне просторе сместити уз
улаз у гробље, а изузетно опроштајни простори могу
бити ближе средини гробља, али тако да се до објекта
прилази с јавне саобраћајне површине не прелазећи
гробна поља. Погонски, радни и службени део сместити
у близини улаза, с посебним колским прилазом и тако да
су заклоњени од јавних простора и окупљања. Погонски,
радни и службени део састоји се од простора за пријем
и одлагање мртвачких ковчега, простора за службено
особље-администрацију (са гардеробом и санитарним
чвором), простора за идентификацију и опремање
покојника. На гробљу обезбедити осигурани простор
- одлагалиште, затворено или ограђено, посебно за
органски отпад (цвеће, зеленило и сл.), а посебно за
остали чврсти отпад (пластика, керамика и сл.). Гробље
може имати капелу, звоник и посебан меморијални део
за посебне врсте сахрањивања.
Паркинг за потребе гробља мора бити ван
гробља. Прилаз посетиоца и пословни улаз (колски)
морају бити одвојени. Улаз у гробље, службени улаз и
опроштајне површине морају имати јавну расвету.

оквиру тачке „5.2. Водна и комунална инфраструктура“.
У комплексу ППОВ-а се, осим самог постројења за
пречишћавање отпадних вода, могу градити и други
објекти у функцији основне намене грађевинске парцеле
до индекса заузетости од максимално 70%.
Уз само постројење за пречишћавање отпадних
вода дозвољена је изградња пратећих објеката: командна
зграда, погонска зграда, објекти за производњу
енергије на бази обновљивих извора енергије, сервисне
службе, гараже и сл. Планиране пратеће објекте,
као и функционалне елементе самог постројења,
позиционирати унутар грађевинских линија, поштујући
утврђене зоне ограничене изградње у односу на
инфраструктурне објекте. Максимална спратности
објеката је П+1 (приземље+спрат), евентуално и више,
ако то захтева технолошки процес пречишћавања
отпадних вода.
Објекти се могу градити као слободностојећи
или објекти у низу. Објекти могу бити грађени од
материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан
или савременији начин. При избору материјала водити
рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите.
У комплексу постројења за пречишћавање
отпадних вода обезбедити простор за постављање
контејнера за комунални отпад. У комплексу обезбедити
минимално 30% зелених површина. Површину комплекс
постројења за пречишћавање отпадних вода оградити
оградом висине од максимално 2,2 m. Целом дужином
ограде, уз унутрашњу границу комплекса, формирати
појас заштитног зеленила.
5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЊУ
И УСЛОВИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Све јавне површине извести без просторних
баријера за кретање особа са посебним потребама. Све
грађевине које се изводе за потребе гробља морају бити
комунално опремљене.

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Комплекс старог гробља: Грађевинску парцелу
дефинисати према условима из Плана. Услови за
уређење дају се у оквиру тачке „5.6. Услови за уређење
зелених и слободних површина“.

Насељска путна мрежа

Комплекс станице за повишење притиска у
водоводној мрежи: Грађевинску парцелу дефинисати
према условима из Плана. Услови за реконструкцију и
изградњу дају се у оквиру тачке „5.2. Водна и комунална
инфраструктура“.
Комплекс постројења за пречишћавање отпадних
вода (ППОВ): Грађевинску парцелу дефинисати према
условима из Плана. Услови за изградњу дају се и у

5.1.1. Услови за уређење и изградњу саобраћајне
инфраструктуре

У оквиру простора обухваћеног Планом у
наредном временском периоду саобраћај ће бити
заступљен преко капацитета искључиво путногдрумског саобраћаја.
Основна концепција саобраћаја у насељу
Јарковци се заснива на задржавању свих физички
дефинисаних уличних коридора, њихово потпуно
урбанистичко – просторно дефинисање (утврђивање
парцела свих уличних коридора), дефинисање свих
потребних елемената попречних профила саобраћајница,
уз њихову изградњу и реконструкцију где је то потребно
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и неопходно. У насељским блоковима (централним,
стамбеним и спортско-рекреативним), планира се
кориговање постојећих регулационих ширина, у циљу
подизања квалитета саобраћајне мреже. Ширина и
положај свих садржаја у попречном профилу, узимајући
у обзир специфичности у оквиру насеља као и све
условљености у простору обухвата, ће бити посебно
разрађивани кроз овај План и одговарајућу техничку
документацију.
Основу саобраћајног система насеља чиниће путни друмски саобраћај. Његов најважнији сегменти ће бити
постојеће трасе општинских путева:
- ОП бр.9 (Л9, Јарковци – до пута Рума-Инђија),
- ОП бр.22 (Л22, Инђија – Јарковци),
функционално дефинисаних као главне насељске
саобраћајнице (ГНС). Трасе ових категорисаних путева,
кроз сегменте главних насељских саобраћајница у
оквиру утврђених коридора чиниће основу путног
саобраћајног система насеља.
У експлоатационом смислу планира се
изградња недостајућих елемената саобраћајне мреже
као и рехабилитација, реконструкција3 и одговарајуће
опремање свих постојећих саобраћајница у оквиру
утврђених уличних коридора – регулације саобраћајница.
Посебан акценат приликом даље реализације (кроз
пројектовање и техничку документацију) у уличним
коридорима потребно је дати одводњавању са коловозних
и осталих саобраћајних површина.
Утврђивање нових регулационих ширина,
приликом
формирања-пробијања
нових
или
реконструкције
унутар
постојећих
регулација,
захтеваће одређена прилагођавања, узимајући у обзир
хијерархијски ниво саобраћајнице, њен положај у мрежи
као и могућности – простор, који ће бити условљен
постојећом изграђеношћу и конфигурацијом терена.
Реконструкцијом трасе општинских путева
(сегмента главне насељска саобраћајница – ГНС у улици
Ивана Милутиновића), побошљаће се функционисање
насељског саобраћаја, повезаност са суседним
општинама (Рума и Стара Пазова) и насељима.
Такође, неопходно је задржавање достигнутог нивоа
изграђености ниже хијерархијске насељске путне мреже
кроз мере реконструкције / рехабилитације у циљу
повећања безбедности насељског саобраћаја.

на реализацију ових капацитета.
Правилнo
просторнo
диференцирање
насељских садржаја (централни садржаји: школа са
предшколским образовањем, месна заједница, амбуланта
и др.), ван трасе општинских путева кроз насеље
Јарковци (и ван зоне утицаја ДП бр.126), умногоме je
утицалo на величину негативних утицаја саобраћајних
дешавања на насељске функције. У наредном периоду,
с обзиром да трасе општинских путева (ОП бр.9 и
бр.22) не пролазе кроз центар, може се очекивати даље
побољшање безбедносних параметара (смањење броја
СН4) и минималан негативан утицај на безбедност и
проточност у насељу. У случају било каквих промена
у обиму саобраћајних дешавања у насељу, потребно
је предузети одређене захвате у циљу побољшања
проточности и безбедности функционисања насељског
саобраћаја (мере успоравања саобраћаја у централној
зони, одговарајућа сигнализација и опрема и др.).
Унутрашњи саобраћај у оквиру урбаног
простора насеља Јарковци кумулисаће, усмеравати и
водити главна насеља саобраћајница до свих одредишта
у окружењу. Због величине насеља и постојећег/
перспективног транзитног и интерног саобраћаја
планира се проширење коловоза у оквиру регулације
главне насељске саобраћајнице (са садашњих 4,0 m на
планираних 6,0 => 6,5 m).
Систем сабирних и приступних саобраћајница
треба да опслужи насеље и омогући смештај свих
саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине
уличног коридора.
За повезивање насеља са пољопривредним
и другим сировинским залеђем у наредном периоду
искористиће се мрежа постојећих и планираних атарских
и приступних путева.
Дакле, у наредном планском периоду постојаће три
хијерахијска нивоа насељских саобраћајница:
- главна насељска саобраћајница – ГНС,
- сабирна насељска саобраћајница – СНС и
- приступна насељска саобраћајница – ПНС.

Узимајући у обзир геоморфолошке особине
терена, у целом насељу су евидентне изванредне
просторне могућности за остварење свих видова
немоторног саобраћаја.
Изградњом,
модернизацијом
постојећих
капацитета (пешачке стазе), као и изградњом нових
(пешачке и бициклистичке стазе/траке), безбедност
кретања би се подигла на одговарајући ниво. Ови
видови немоторних кретања били би основни начини
савладавања унутарнасељских растојања. У оквиру
регулације саобраћајница посебно ће се обратити пажња

Реконструкција и обнова коловоза је изведена у претходном периоду, на деловима мреже нижег хијерархијског нивоа (СНС и ПНС)
Саобраћајне незгоде

3
4
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Главна насељска саобраћајница (ГНС) ће по
функцији и изграђености бити најважнији насељски
саобраћајни капацитет (ширина коловоза 6,5 - мин.
6,0 m) и она ће кумулисати сав интерни саобраћај на
нивоу насеља и водиће га ка жељеним одредиштима у
окружењу.
У оквиру регулације главне насељске
саобраћајнице су имплементирани и капацитети
за одвијање пешачког саобраћаја (са обе стране уз

регулациону линију) што ће омогућити највиши
ниво основном насељском комуницирању. Дуж трасе
главне насељске саобраћајнице кретаће се средства
јавног превоза и омогућити даљинска (транзитна) и
интерна кретања. ГНС мора поседовати одговарајућу
изграђеност, као и простор за независно вођење
немоторних кретања (пешачке и бициклистичке стазе/
траке), како би се обезбедио највиши ниво саобраћајне
услуге.
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Сабирне насељске саобраћајнице (СНС)
у насељу Јарковци ће по изграђености омогућити
кретање интерног теретног сабраћаја, везе са важнијим
насељским садржајима, као и повезивати значајне

зоне и целине са главном насељском саобраћајницом.
Заједно са ГНС, сабирне насељске саобраћајнице
чиниће затворени функционални систем са потребном
проточношћу при свим условима одвијања саобраћаја.

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС),
као хијерархијски најниже у мрежи, ће омогућити
доступност до свих садржаја и објеката, уз примену

одговарајућих режимских захвата где се за то укаже
потреба.
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Саобраћајни чворови – раскрснице
Планирана концепција решавања проблематике
саобраћајних чворова - раскрсница унутар насеља
подразумева решавање чворних тачака кроз класичне
површинске раскрснице - са пресецањем саобраћајних
струја (трокраке и четворокраке).
У наредном периоду потребно је реализовати
саобраћајно – техничку анализу безбедности и
проходности саобраћајних чворова са одговарајућим
режимско - регулаторним мерама.
Стационарни саобраћај
У оквиру насеља ће се планирати и простори
за стационирање возила, код свих важнијих насељских
садржаја.
С обзиром на специфичности насељске меже
и стечених услова (уска регулација саобраћајница,
ивична изградња), паркинзи за путничка возила у
оквиру коридора ГНС и СНС се могу планирати у
оквиру уличног коридора - слободних површина у
регулационом профилу, искључиво код садржаја где то
омогућује довољна ширина регулације. У регулацијама
приступних саобраћајница површине за стационирање

возила нису планиране, односно паркирање се мора
решавати у оквиру парцела.
Јавни превоз
За функционисање јавног аутобуског саобраћаја
обезбедити квалитетно опслуживање путника на
терминалима-стајалиштима.
Реконструкцију постојећих, као и евентуалну
изградњу нових аутобуских стајалишта, извршити у
складу са условима из овог Плана, као и правилницима
који ближе регулишу ову проблематику - Правилник
о ближим саобраћајно-техничким и другим условима
за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских
станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник
РС“, број 7/17) и Правилник о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута („Службени
гласник РС“, број 50/11), тако да се задовоље сви
критеријуми пријема и отпреме путника, уз повећање
нивоа услуге и безбедности.
Немоторни саобраћај
Узимајући у обзир геоморфолошке особине
терена, насеље Јарковци има просторне могућности за
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остварење свих видова немоторног саобраћаја.
Изградњом и модернизацијом постојећих
капацитета (бициклистичке стазе/траке и пешачке стазе)
безбедност кретања би се подигла на одговарајући ниво.
Ови видови немоторних кретања били би основни
начини савладавања унутарнасељских растојања.
Бициклистичке траке изводити у оквиру коловозне
површине, као међуфазно решење до реализације
коначног решења - независних бициклистичких стаза.
5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Основни услов за изградњу саобраћајне
инфраструктуре je обавезна израда Идејних пројеката
и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне
капацитете уз придржавање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18
и 95/18-др. закон);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18др. закон, 87/18 и 23/19);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број
50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију
аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени
гласник РС“, број 7/17);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Општински пут
заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и
саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 5 m
(са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну),
- појас контролисане изградње, као површина са
спољне стране од границе заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката и исте је
ширине као и заштитни појас (5 m).
општински пут са следећим програмско-пројектним
елементима:
- коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља
постојећа ширина коридора,
- рачунска брзина Vrac = (50) 60 km/h,
- коловоз ширине 6,0 m тј. ( 2 х 2,75 m саобр.траке + 2 х
0,25 m ивичне траке),
- банкина ширине 1,0 m;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај
(оптерећење мин. 60 kN по осовини),
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом
површинске (сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора дозвољено

Главна насељска саобраћајница (део траса
општинских путева)
У регулацији главне насељске саобраћајнице
је потребно планирати реконструкцију општинских
путева и саобраћајних прикључака на исте са следећим
пројектним елементима:
- задржава се постојећа регулација главне насељске
саобраћајнице;
- коловоз има ширину 6,5 (мин. 6,0 m) m тј. две
саобраћајне траке са ширином од 3,0 m (мин. 2,75 m) и
ивичним тракама (ивичњацима) од 0,25 m;
- носивост коловозне конструкције је за средње тежак
саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини);
- нагиб коловоза је једностран;
- паркирање путничких возила у оквиру регулације није
дозвољено;
- главну насељску саобраћајницу искористити за вођење
интерног теретног, транзитног и јавног саобраћаја;
- бициклистичке стазе извести од савремене конструкције
(асфалта, бетона или неког другог материјала) са
ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) као двосмерне или 1,75 m
(мин. 1,0 m) као једносмерне, док бициклистичке траке
извести у оквиру коловозне површине са минималном
ширином од 0,8 (1,0) m,
- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске
саобраћајнице вршити преко изграђених пешачких
стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону
линију.
Сабирне насељске саобраћајнице
- Задржава се постојећа регулација уличних коридора
сабирних саобраћајница, са минималном ширином
регулације од 10,0 (изузетно 8,0) m;
- Коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 m (2х3,0
m), мин. 5,5 m (2х2,75 m);
- Носивост коловозне конструкције за сабирне
саобраћајнице је за средњи или лак саобраћај (мин.
оптерећење 60 kN по осовини);
- Нагиб коловоза је једностран;
- Паркирање у оквиру уличног коридора организовати
ван коловоза, ивично или сепарисано, зависно од
конкретне ситуације и расположивог простора;
- Вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама,
ширине мин. 1,2 m, обострано уз регулациону линију.
Приступне насељске саобраћајнице
- Приступне насељске саобраћајнице изводити за
двосмерни и једносмерни саобраћај, у зависности од
мобилности у зони и дужине улице, са минималном
ширином регулације од 8,0 (изузетно 6,0) m;
- Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са
две траке 2х2,75 m мин. (2х2,5 m) или за једносмерни
саобраћај, са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са
мимоилазницама (ако се за њима укаже потреба);
- Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за
лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини);
- Паркирање путничких возила у регулационом профилу
није дозвољено;
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- Нагиб коловоза је једностран;
- Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати
да омогућују задовољавајућу прегледност и безбедност;
- Пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине
мин. 1,0 (1,2) m.
Колски прoлази / прилази
У оквиру обухвата Плана планирани су осим
приступних саобраћајница и колски прилази / пролази,
чија је функција везана за обезбеђење приступа
грађевинским парцелама као и за повезивање насељских
блокова и употпуњавања сегмената насељске путне
мреже вишег нивоа. Ширине коловоза, као и диспозиција
су утврђени на основу локалних услова.
При пројектовању и реализацији ових
капацитета потребно је узети у обзир следеће просторнопројектне основе:
- задржавање постојећих регулационих линија уз
минималне корекције у случајевима где је то неопходно
(обезбеђење проходности),
- мин. ширина регулације колског прилаза је 3,5 m, а
пролаза 5,0 m;
- колске прилазе изводити искључиво за колски приступ
грађевинским парцелама;
- примена свих осталих услова изградње као и за
све остале саобраћајнице у оквиру обухвата Плана
(коловозне конструкција, услови одводњавања);
- немоторни (пешачко - бициклистички) саобраћај
обављати заједно на истим површинама.
Приступне
саобраћајнице
грађевинског подручја

ван

границе

У оквиру обухвата Плана планиране су, осим
насељских саобраћајница и приступне саобраћајнице
чија је функција везана за обезбеђење приступа
садржајима у ванграђевинском подручју (зона кућа
за одмор) са утврђеним функционалним везама са
насељском путном мрежом.
- приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и
једносмерни саобраћај, у зависности од очекиваног
саобраћаја и дужине растојања, са минималном
ширином регулације од 8,0 m,
- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две
траке 2х2,5 m или за једносмерни саобраћај, са ширином
3,5 m (мин. 3,0 m) и мимоилазницама (ако се за њима
укаже потреба),
- носивост коловозне конструкције у овим
саобраћајницама је за лак саобраћај (оптерећење 60 kN
по осовини),
- паркирање путничких возила у регулационом профилу
није дозвољено;
- нагиб коловоза је једностран,
- пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине
мин. 1,0 m.
Саобраћајни терминали - аутобуска стајалишта
Приликом

реконструкције

постојећих

и

изградње нових аутобуских стајалишта придржавати
се одредби Закона o превозу путника у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18,
44/18-др.закон, 83/18 и 31/19) и Правилника о ближим
саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу,
одржавање и експлоатацију аутобуских станица и
аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број
7/17).
Такође, потребно је придржавати се следећих техничких
услова:
- ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити
3,25 m (изузетно 3,0 m);
- дужина нише аутобуског стајалишта мора износити
13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 m за два или за
зглобни аутобус;
- коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора
бити пројектована и изведена за осовинско оптерећење
за средње тежак саобраћај (мин. 60 kN по осовини);
- одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од
ивице коловоза.
Стационарни саобраћај
Паркинге за путничка возила треба пројектовати
у виду ламела са паркинг местима (5,0 х 2,5 m) уз
ивицу коловоза – на слободним површинама, у оквиру
насељских саобраћајница (ГНС и СНС).
Евентуалне гараже за путничка возила (унутар
парцела осталих намена) градити од савремених
материјала са обезбеђењем простора за гаражно место
димензија 5,5 х 4,0 m.
Саобраћајно манипулативне површине паркинга извести
од савремене коловозне конструкције.
Бициклистичке стазе
Приликом пројектовања бициклистичких стаза
потребно је придржавати се услова за пројектовање
истих, са ширином од мин. 2,0 m за двосмерни и мин. 1,0
m за једносмерни саобраћај, са подлогом од асфалта или
бетона. Бициклистичке траке дефинисати на коловозу,
уз спољну ивицу саобраћајне траке у смеру кретања, са
минималном ширином од 0,8 m. Обавезно је обележавање
свих бициклистичких капацитета одговарајућом
саобраћајном сигнализацијом. Бициклистичке стазе ће
бити изграђене у главној насељској саобраћајници, према
ситуацији на графичком приказу број „6. Саобраћајна
инфраструктура и нивелациони план“.
Пешачке стазе
Пешачке стазе пројектовати са минималном
ширином од 1,0 m или већом, у зависности од положаја у
оквиру хијерархије мреже, обима кретања и просторних
могућности, од асфалта, бетона или префабрикованих
елемената. Нове садржаје (јавне, пословне, спортскорекреативне и др.) обавезно повезати са сепарисаном
пешачком стазом задовољавајућег капацитета.

Број 23, страна број  943                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.
5.1.3. Услови за
инфраструктуру

прикључење

на

саобраћајну

Грађевинским парцелама обезбедити колски
прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу,
минималне ширине у зависности од зоне основне намене
(дато у поглављу „II Правила грађења“, уз сагласност
управљача над саобраћајницом - путем.
5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. Услови за изградњу водне и комуналне
инфраструктуре
Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату
Плана су:
- водоводна мрежа;
- канализација отпадних вода и
- канализација атмосферских вода.
Насеље Јарковци је повезано на инђијски
систем водоснабдевања и има трајно решење питања
водоснабдевања потрошача на овом простору.
Реализацијом регионалног водоводног система „Источни
Срем“, којим се поред Инђије, решава и водоснабдевање
потрошача у насељима општина Ириг, Рума, Пећинци и
Стара Пазова, биће трајно решено водоснабдевање и у
погледу количина и квалитета испоручене воде.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити
снабдевање питком водом свих улица и објеката, као и за
потребе заштите од пожара. Обзиром да постојећа мрежа
на појединим местима, ни пречником ни положајем не
задовољава садашње потребе, потребно је предвидети
полагање цевовода у свим новопланираним улицама,
као и реконструкцију и замену цевовода тамо где је то
неопходно. Новопланирану мрежу везати у прстен како
би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. стварање
уских грла у потрошњи.
Канализационим системом треба омогућити
одвођење санитарних отпадних вода из насеља до
постројења за пречишћавање отпадних вода. Мрежа
је планирана до свих објеката и корисника простора
на посматраном подручју, а траса канализационих
водова се планира дуж постoјећих и новопланираних
саобраћајница користећи расположиве просторе и
падове терена. Техничко решење канализационог
система засниваће се на гравитационом прикупљању
отпадних вода, које ће се потом усмерити ка локалном
постројењу за пречишћавање отпадних вода. До
изградње насељске канализационе мреже дозвољена је
изградња водонепропусних септичких јама на мин. 3,0
m од свих објеката и границе парцеле, које ће се према
потребама, празнити аутоцистернама ангажовањем
надлежног комуналног предузећа.
Што се индустријских отпадних вода тиче, оне
ће се решавати посебним системом. Зависно од врсте
и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно
пречишћавање кроз предтретман до нивоа квалитета који

задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у
јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко
пречишћавање са санитарном отпадном водом.
Услови предтретмана индустријских отпадних
вода треба да:
- заштите здравље особља које ради на одржавању
канализационих система,
- заштите канализациони систем и објекте на њему,
- заштите процес пречишћавања отпадних вода на
централном уређају и
- обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних
вода материје које се мало или никако не одстрањују на
централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а
које могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента.
Одвођење атмосферске воде врши се отвореним
каналима. Обзиром на ширину улица и процентуалну
изграђеност насеља, овакав начин одвођења може се
оценити задовољавајућим уз услов одржавања пропуста
испод колских улаза и путева, у проходном стању.
Пријемници површинске воде из насеља, који се данас
користе, служиће у исту сврху и у наредном периоду.
5.2.2. Услови за прикључење на водну и комуналну
инфраструктуру
Снабдевање водом
- довршити изградњу регионалног подсистема „Инђија“,
према усвојеном пројекту регионалног водоводног
система „Источни Срем“;
- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће
и изградњу нове водоводне мреже;
- извршити изградњу неопходних објеката на мрежи
(резервоар, црпна станица итд.), како би се комплетирао
цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети;
- дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање
слепих огранака;
- избор цевног материјала усвојити према важећим
прописима и стандардима;
- трасу водоводне мреже полагати између две
регулационе линије у уличном фронту, по могућности у
зелени појас; трасу полагати са једне стране улице или
обострано зависно од ширине уличног фронта;
- пролазак испод саобраћајница и укрштање са
осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном
заштитном цеви;
- дубина укопавања минимално 1,0-1,2 m од нивелете
терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења;
- сви радови на пројектовању и изградњи водоводног
система морају се извести у складу са законом и уз
сагласност надлежног комуналног предузећа.
Одвођење отпадних вода
- канализацију радити по сепаратном систему;
- системом фекалне канализације покрити цело насеље и
обезбедити прикључке за сва домаћинства и индустрију;
- трасе фекалне канализације полагати по осовини
уличног профила тј. саобраћајнице;
- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи
од Ф200 mm;
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- минималне падове колектора одредити у односу на
усвојени цевни материјал, према важећим прописима и
стандардима;
- дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора
омогућити прикључење потрошача са мин. нагибом
прикључка у теме цеви преко два лука од 45о и мин.
каскадом у ревизионом шахту; мин. дубина укопавања
цеви је 1,0 m од нивелете;
- црпне станице фекалне канализације радити као
шахтне и лоцирати их у зеленој површини са прилазом
за сервисно возило;
- прикупљене отпадне воде усмерити ка постројењу за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и пречистити
до степена који пропише надлежно водопривредно
предузеће;
- извршити предтретман отпадне воде индустрије до
нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке
услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда
их упустити у насељску канализациону мрежу;
- сви радови на пројектовању и изградњи канализационог
система морају се извести у складу са законом и уз
сагласност надлежног комуналног предузећа.
Одвођење атмосферских вода
- у зони централних садржаја изградити зацевљену
атмосферску канализациону мрежу са уличним
сливницим и системом ригола и каналета;
- трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице
(претходне трасе отворених канала) или испод коловоза
по осовини коловозне траке;
- реципијенти су отворени канали по ободу насеља и
поток Љуково;
- одвођење атмосферских вода из индустријских зона и
комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља и
масти;
- у улицама по ободу насеља реконструисати отворене
канале дуж саобраћајница и вршити њихово редовно
чишћење и одржавање;
- не дозвољава се било каква градња на траси отворених
канала која може довести до њиховог рушења и
затрпавања;
- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама,
обавезно зацевити према важећим прописима и
стандардима;
- улив атмосферских вода у маелиоративне канале
извести путем уређених испуста који су осигурани од
ерозије и који не залазе у протицајни профил канала;
- крајњи реципијент за прихват свих отпадних вода на
подручју Јарковаца биће поток Љуково;
- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде,
усоправање и дизање нивоа воде, чиме би се могао
пореметити постојећи режим вода на објектима и у
земљишту.
5.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну
инфраструктуру
- прикључење главног објекта на водоводну мрежу
извести према условима надлежног комуналног
предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу
извести преко водомерног шахта смештеног на парцели

корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије;
- у складу са условима противпожарне заштите, где
је потребно предвидети изградњу противпожарне
хидрантске мреже;
- прикључење главног објекта на канализациону
мрежу извести према условима надлежног комуналног
предузећа; до изградње насељске канализационе мреже
дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама
на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле;
- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката,
могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску
мрежу или на зелене површине унутар парцеле;
- отпадне воде настале као резултат технолошког процеса,
пре упуштања у насељски канализациони систем
обавезно пречистити путем примарног пречишћавања
унутар самог комплекса;
- све зауљене воде пре упуштања у атмосферску
канализацију пречистити на сепаратору уља и
брзоталоживих примеса.
5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за
инфраструктуре

уређење

електроенергетске

Напајање електричном енергијом потрошача
у насељу Јарковци у наредном планском периоду
обезбедиће се из трафостанице 110/20 kV „Инђија“,
преко 20 kV извода „Јарковци“.
Напајање насеља ће се вршити са 20 kV
напонског нивоа, преко дистрибутивних трафостаница,
које могу бити монтажно-бетонске, зидане, компактне
или стубне.
У насељу постоји изграђена електроенергетска
мрежа, која ће се у наредном периоду развијати
према потребама развоја конзума. Изградњом
нових трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса и
реконструкцијом постојећих обезбедиће се довољно
капацитета за све потрошаче.
Постојећу нисконапонску мрежу изграђену на
дрвеним стубовима потребно је реконструисати.
Планирана електроенергетска мрежа ће
бити углавном надземна на бетонским и гвозденорешеткастим стубовима, а по потреби се може градити
и подземно. У деловима насеља где су планирани
централни садржаји и спортско-рекреативне површине
мрежа ће се каблирати, а трасе каблова планирају се
обострано дуж улица.
Планирана нисконапонска мрежа може бити
изграђена продужавањем постојеће мреже, у складу
са потребама и на местима где постоје потребни
технички и електроенергетски услови или изградњом
нове нисконапонске мреже (надземне или подземне) на
местима где не постоји постојећа мрежа.
Надземна

нисконапонска

мрежа

ће

бити
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формирана монтирањем нисконапонских проводника
самоносивог кабловског снопа (или проводника типа
Al/Čе) на претходно постављеним типским стубовима
нисконапонске мреже или мешовитог вода.
Овај тип нисконапонске мреже градити на
јавним површинама у путним појасевима саобраћајних
коридора.
Подземна нисконапонска мрежа ће бити
формирана изградњом подземних нисконапонских
водова који ће међусобно повезивати систем кабловских
прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним
трансформаторским станицама. Систем кабловских
прикључних кутија ће бити грађен комбиновано,
постављањем ових кутија на слободностојећа армиранобетонска постоља на јавним површинама у путним
појасевима саобраћајних коридора или њиховом
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих
ограда) објеката купаца, уколико се ови грађевински
елементи буду градили на регулационим линијама
парцела.
У случају да се постојећа нисконапонска мрежа
мора продужити, потребно је постојећу надземну мрежу
продужавати одговарајућом надземном мрежом, а
подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном
мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже и
подземних нисконапонских водова, мора пратити
и
изградња
одговарајућих
дистрибутивних
трансформаторских станица и пратеће средњенапонске
мреже.
Поправљање квалитета испоруке и напонских
прилика у мрежи решаваће се локално, по потреби,
изградњом нових средњенапонских и нисконапонских
објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске,
компактне, стубне, зидане и узидане трафостанице.
Највећи број трафостаница градиће се у подручјима где
је планирано становање.
Тип трансформаторске станице (стубна,
монтажно - бетонска, компактна, зидана или
узидана) који ће бити одабран за изградњу, зависиће
од типа средњенапонске мреже на коју ће се нова
трансформаторска станица прикључити.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати
у деловима насеља где је електроенергетска мрежа
каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска
мрежа надземна, светиљке за јавно осветљење ће се
постављати по стубовима електроенергетске мреже.
Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј.
градити нову, у складу са новим технологијама развоја
расветних тела и захтевима енергетске ефикасности.
У наредном периоду потребно је део електричне
енергије произведен из конвенционалних извора
супституисати енергијом из неконвенционалних -

извора обновљиве енергије.
У циљу рационалне употребе квалитетних
енергената и повећања енергетске ефикасности
потребно је применити мере енергетске ефикасности,
како у производним објектима, дистрибутивној мрежи,
тако и при коришћењу електричне енергије у секторима
потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.
У близини обухвата Плана се налази траса 110
kV далековода бр. 104/6 ТС Инђија - ТС Нови Сад 6, који
је у власништву „Електромрежа Србије“ АД.
Према Плану развоја преносног система за период
од 2019. године до 2028. године и Плану инвестиција, у
непосредној близини предметног Плана није планирана
изградња електроенергетске инфраструктуре која би
била у власништву „Електромрежа Србије“ АД, осим
ако се укаже потреба за адаптацијом и реконструкцијом
постојећих преносних водова.
5.3.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

електроенергетске

Електроенергетска мрежа у насељу ће
бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено
решеткастим стубовима, а по потреби се може градити
и подземно, у складу са условима надлежног оператора
дистрибутивног система електричне енергије.
Правила за изградњу надземне и подземне
електроенергетске мреже:
- електроенергетску мрежу градити у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона
1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и
„Службени лист СРЈ“, број 18/92);
- стубове надземног вода градити као слободностојеће;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на
мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0
m;
- сигурносна удаљеност 20 kV вода од неприступачних
делова објеката треба да буде мин. 3,0 m, а сигурносна
удаљеност од приступачних делова објекта треба да буде
4,0 m;
- подземну електроенергетску мрежу полагати на
дубини од најмање 0,8 - 1,0 m;
- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и
канализације испод или изнад енергетских каблова;
- хоризонтални размак цеви водовода и канализације
од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за
каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;
- при укрштању цеви водовода и канализације могу да
буду положени испод или изнад енергетског кабла на
вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35
kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;
- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на
тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну
цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
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- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или
изнад енергетског кабла;
- хоризонтални размак и вертикално растојање при
паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског
кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту;
- при укрштању се цев гасовода полаже испод
енергетског кабла;
- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални
размак при паралелном вођењу може да буде најмање
0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине
најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом
дужином паралелног вођења;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- надземни делови гасовода морају бити удаљени
од стубова далековода СН (средњенапонских) и НН
(нисконапонских) водова за најмање висину стубова
увећану за 3 m;
- приликом грађења гасовода потребно je радни појас
формирати тако да тешка возила не прелазе преко
енергетског кабла на местима где исти није заштићен;
- хоризонтални размак енергетског кабла од других
енергетских каблова, у које спадају каблови јавне
расвете и семафорска инсталација, треба да износи
најмање 0,5 m;
- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег
напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског
нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на
вертикалном растојању од најмање 0,4 m;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- у случају недовољне ширине коридора, међусобни
размак енергетских каблова у истом рову одређује се на
основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07
m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању.
Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују,
између каблова се целом дужином трасе поставља низ
опека монтираних насатице на међусобном размаку од
1 m;
- хоризонтални размак електронског комуникационог
кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5
m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV;
- при укрштању електронски комуникациони кабл
се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном
растојању од најмање 0,5 m;
- ако je енергетски кабл постављен у заштитну
електропроводљиву цев (целом дужином паралелног
вођења или најмање 3,0 m са обе стране места
укрштања), a електронски комуникациони кабл
постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора
да буде најмање 0,3 m;
- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање
30°;
- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се
поставља у челичну цев;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје
електромагнетне природе, удаљење оптичког кабла
у односу на енергетски кабл je условљено једино
сигурносним размаком због обављања радова;
- забрањује се постављање шахтова електронских
комуникационих каблова на трасу енергетског кабла
(пролаз енергетског кабла кроз шахт);

- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза;
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што
ближи 90°, a најмање 30°;
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити
одговарајуће ознаке.
Услови за изградњу јавног осветљењa:
- светиљке за осветљење саобраћајница у центру насеља,
те на спортско-рекреативним и парковским површинама
поставити на стубове расвете и декоративне канделабре
поред саобраћајница и пешачких стаза;
- у осталим зонама расветна тела поставити на стубове
електроенергетске мреже;
- користити расветна тела у складу са новим
технологијама развоја.
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4
kV:
- дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4
kV напонски пренос у уличном коридору градити
као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на
осталим површинама типа стубне, монтажно-бетонске,
компактне, зидане или узидане, у складу са важећим
законским прописима и техничким условима надлежног
оператора дистрибутивног система електричне енергије;
- мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих
објеката мора бити 3,0 m;
- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске
станице ће се градити као слободностојећи објекти,
а могуће је изградити једноструке (са једним
трансформатором називне снаге до 630 kVA и
могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода)
и двоструке (са два трансформатора називне снаге до
630 kVA и могућношћу прикључења до 16
нисконапонских извода);
- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити
слободан простор правоугаоног облика минималних
димензија 5,8 х 6,3 m за изградњу једноструке, а 7,1
х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске
трансформаторске станице, са колским приступом са
једне дуже и једне краће стране;
- за стубне трансформаторске станице предвидети
простор правоугаоног облика минималних димензија
4,2 х 2,75 m за постављање стуба за трансформаторску
станицу;
- поред објекта трансформаторске станице на јавним
површинама обавезно предвидети слободан простор
за изградњу слободностојећег ормана мерног места за
регистровање утрошене електричне енергије јавног
осветљења;
- напајање трансформаторске станице извести двострано,
кабловски са места прикључења, по условима надлежнoг
оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Услови за реконструкцију надземне електроенергетске
мреже и објеката трансформаторских станица
Реконструкција надземних водова свих
напонских нивоа и објеката трансформаторских станица
вршиће се на основу овог Плана и услова надлежних
оператора преносног и дистрибутивног система
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електричне енергије, а подразумева замену стубова,
проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту,
као и трансформацију напона, поштујући постојећу
трасу вода и локацију трансформаторских станица.
Услови за изградњу енергетских производних
објеката (соларне електране, електране на биогас,
биогориво и др.)
Производни објекти (биомаса, биогас, соларне
електране и др.) капацитета мањих од 10 MVA, који ће се
прикључивати на јавну електроенергетску мрежу према
условима надлежног оператора дистрибутивног система
електричне енергије, или користити за сопствене
потребе, могу се градити у радним комплексима на
основу Плана:
- могу се градити садржаји у функцији енергетског
производног објекта: објекат који производи
енергију (топлотну, електричну), соларни колектори,
трансформаторско и разводно постројење, пословни
објекат, средњенапонски подземни водови;
- комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова
врста енергетског објекта;
- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове
или на тло преко носача;
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну
инфраструктуру у функцији производног енергетског
објекта каблирати.
Зона заштите електроенергетских објеката
У заштитном појасу, испод, изнад или поред
електроенергетског објекта, супротно закону, техничким
и другим прописима не могу се градити објекти,
изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго
растиње.
Оператор преносног, односно дистрибутивног
система надлежан за енергетски објекат, дужан је да о
свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго
растиње које угрожава рад енергетског објекта.
Власници и носиоци права на непокретностима
које се налазе у заштитном појасу, испод или поред
енергетског објекта не могу предузимати радове или
друге радње којима се онемогућава или угрожава
рад енергетског објекта без претходне сагласности
енергетског субјекта који је власник, односно корисник
енергетског објекта.
Заштитни појас за надземне електроенергетске
водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник
РС“,
број 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1 m.
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од

ивице армирано–бетонског канала износи за напонски
ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице
на отвореном износи за напонски ниво од 1 kV до 35 kV,
10 m.
Свака градња испод, или у близини надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до
400 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени
гласник PC“, број 145/14), Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), Правилником
о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до
400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени
лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким
нормативима за електроенергетска постројења називног
напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број
4/74), Правилником о техничким нормативима за
уземљења електроенергетских постројења називног
напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број
61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења
(„Службени гласник PC“, број 36/09) са припадајућим
правилницима, од којих се посебно издваја: Правилник
о границама излагања нејонизујућим зрачењима
(„Службени гласник PC“, број 104/09) и Правилник о
изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса,
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
(„Службени гласник PC“, број 104/09), SRPS N.C0.105
Техничким условима заштите подземних металних
цевовода од утицаја електроенергетских постројења
(„Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS N.C0.101Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења-Заштита од опасности,
SRPS
N.C0.102-Заштитом
телекомуникационих
постројења од утицаја електроенергетских постројењаЗаштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86),
као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих
постројења
од
утицаја
електроенергетских
постројења - Увођење телекомуникационих водова у
електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“,
број 49/83).
У близини далековода, а ван заштитног појаса,
потребно је размотрити могућност градње објеката
у зависности од индуктивног утицаја на планиране
објекте од електропроводног материјала и планиране
електронске комуникационе водове.
Уколико постоје метални цевоводи потребно
је разматрати индуктивни утицај на максималној
удаљености до 1000 m од осе далековода.
Утицај
далековода
на
грађење
телекомуникационих водова разматра се на удаљености
до 3000 m од осе далековода. Утицај се не разматра ако
је у питању оптички кабл.
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5.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску
инфраструктуру
- За прикључење објеката на дистрибутивни
електроенергетски систем потребно је изградити
подземни или надземни прикључак, који ће се састојати
од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ);
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији
парцеле на којој се гради објекат, према улици, или у
зиданој огради, такође на регулационој линији улице;
- За кориснике са предвиђеном максималном
једновременом снагом до 100 кW прикључење ће се
вршити нисконапонским подземним водом директно из
трансформаторске станице;
- За кориснике са предвиђеном једновременом
снагом већом од 200 кW прикључење ће се вршити
из трансформаторске станице 20/0,4 кV планиране у
оквиру парцеле;
- Уколико је захтевана максимална једновремена снага
до 150 кW, за више локацијски блиских или суседних
објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих
купаца електричне енергије обезбедиће се изградњом
дистрибутивних трансформаторских станица на јавној
површини. Потребан број трансформаторских станица
ће зависити од броја купаца и захтеване максималне
једновремене снаге.
5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.4.1.
Услови
инфраструктуре

за

уређење

термоенергетске

У већем делу насеља Јарковци постоји изграђена

дистрибутивна гасоводна полиетиленска мрежа
притиска 1-3 bar у уличним коридорима. Постојећа
дистрибутивна гасоводна мрежа својим положајем и
капацитетом пружа могућност даљег проширења и
прикључења нових корисника природног гаса.
Полиетиленска ПЕ дистрибутивна гасна мрежа
притиска 1-3 bar, предвиђена је у свим новопланираним
улицама са обе стране улице у уличним коридорима.
Приликом одржавања, заштите, уређења и
изградње термоенергетске инфраструктуре потребно je
испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник
РС“, број 86/15), као и техничке услове добијене од
надлежних институција, органа, организација, јавних
и енергетских система и привредних субјеката са
чијим инфраструктурним објектима се гасовод укршта,
паралелно води или пролази у близини.
5.4.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

термоенергетске

Правила одржавања, заштите, уређења и грађења за
гасоводе притиска до 16 бара
У насељеним местима гасовод се по правилу
гради у регулационом појасу саобраћајница, у
инфраструктурним коридорима.
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На укрштању гасовода са путевима, пругама,
водотоковима, каналима, далеководима називног напона
преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима
мора да износи између 60° и 90°.
Угао укрштања на местима где је то технички
оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°.
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним
објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити
одговарајућу сагласност управљача, односно оператора

над тим објектима.
Минимална дубина укопавања гасовода је 80
cm мерено од горње ивице гасовода.
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Табела 23.
Минимална дубина укопавања ПЕ
гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања
са другим објектима
Инфраструктурни објекат

до дна одводних канала путева
до горње коте коловозне
конструкције пута

Минимална дубина
укопавања (cm)

100
135

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК)
ИНФРАСТРУКТУРА
5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
У наредном периоду планира се економичан
развој и даље осавремењавање ЕК чворишта у циљу
пружања нових сервиса корисницима, повећање броја
телефонских претплатника кроз даљу децентрализацију
ЕК мреже.

Од минималне дубине укопавања цеви може
се одступити уз навођење оправданих разлога за тај
поступак, при чему се морају предвидети повећане мере
безбедности, али тако да минимална дубина укопавања
не може бити мања од 50 cm.

Спојни путеви ка крајњим комутационим
тачкама оствариваће се оптичким каблом. Оптички
кабл, као будући основни вид преноса у међумесним
мрежама, потребно је увести и у локалне везе, тј. у све
нивое преноса.

Заштитни појас гасовода је за ПЕ гасоводе
МОР ≤ 4 bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране.

Месна електронска комуникациона мрежа
ће бити каблирана, а по потреби се може градити и
надземно.

У заштитном појасу гасовода не смеју
се изводити радови и друге активности изузев
пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог
одобрења оператора дистрибутивног система. У
заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће
и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1
m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује
дубље од 0,5 m.
У случају да се планира постављање
инфраструктуре
на
водном
земљишту,
у
експропријационом појасу водотока/мелиорационих
канала, по траси која је паралелна са каналом,
инсталацију положити по линији експропријације, до 1,0
m, тако да међусобно управно растојање између трасе и
ивице обале канала буде минимум 5,0 m у грађевинском,
односно 10,0 m у ванграђевинском подручју.
Приликом изградње гасовода укрштање
гасовода и јавних путева врши се у складу захтевима
Правилника о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до
16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима
управљача јавног пута.
5.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску
инфраструктуру
Прикључење на дистрибутивну гасоводну
мрежу извести у складу са условима и сагласностима
добијеним од надлежног дистрибутера за гас ЈП „ИНГАС“
Инђија и у складу са одредбама Правилника о условима
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“,
број 86/15).

У циљу ефикаснијег решавања нереализованих
захтева за телефонским прикључцима, децентрализације
претплатничке приступне мреже и обезбеђења нових
услуга претплатницима, приступну мрежу градити
применом приступних претплатничких концентрација
типа МСАН (вишесервисни приступни чвор) или
ДСЛАМ
(дигитални
претплатнички
приступни
мултиплексер).
Такође, планира се увођење оптичких каблова
и у домен приступне мреже, у почетку повезивањем
правних лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу,
а касније и осталих претплатника у циљу потпуне
дигитализације система и могућности пружања
најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих
сервиса (говор, подаци, мултимедијални сервиси и сл.).
Полагање оптичких каблова планирати и до
базних станица мобилне телефоније.
Сви потребни будући оптички каблови полагаће
се у већ постојеће и планиране резервне цеви ø40 mm
које се полажу приликом изградње приступних мрежа и
у постојећу кабловску канализацију.
Тамо где је то економски и временски исплативо
користити бежичну, радио технологију. Посебну пажњу
усмерити на могућност коришћења WiMAX технологије.
У наредном планском периоду развој мобилних
комуникација, засниваће се на примени најсавременијих
ЕК технологија у циљу пружања најсавременијих услуга
и сервиса, у складу са Европским стандардима.
До краја планског периода постојећи и будући
оператери мобилних комуникација ће инсталирати
комутационо-управљачке центре на локацијама које
омогућавају оптимално повезивање за фиксном ЕК
мрежом на подручју Плана. На истом подручју базне
станице мобилних комуникација ће се градити у складу
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са плановима развоја оператера мобилних комуникација.
За међусобно повезивање комутационо-управљачких
центара и контролора радио базних станица, користиће
се фиксна ЕК мрежа или радио релејне станице. Ове
радио релејне станице ће бити на локацијама базних
радио станица. Уређаји РБС и радио релејних станица
биће инсталирани у постојећим објектима уз минималне
адаптације, на крововима постојећих објеката (кровна
контејнерска варијанта или на земљи (контејнерска
варијанта). Антене базних радио станица и радио
релејних станица ће бити монтиране на типским
носачима који се фиксирају за постојеће грађевинске
објекте или на посебним слободностојећим антенским
стубовима.
Постојећа поштанска јединица ће задовољавати
потребе квалитетног одвијања поштанског саобраћаја и
у наредном планском периоду.
5.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све
врсте каблова који се користе за потребе комуникација
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);
- електронску комуникациону мрежу градити подземно
и надземно у уличним коридорима;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на
мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од
6,0 m;
- EK мрежа се може поставити и на стубове нисконапонске
електроенергетске мреже у складу са сагласношћу и
условима надлежног оператора дистрибутивног система
електричне енергије;
- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je
условљено једино сигурносним размаком због обављања
радова;
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,6-1,2 m
код полагања каблова у ров, односно 0,3, 0,4 до 0,8 m код
полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу,
тротоару и сл.;
- у коридорима државних путева каблови који се граде
паралелно са државним путем, морају бити постављени
минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила
пута - ножице насипа трупа пута или спољне ивице
путног канала за одводњавање;
- укрштање са путем извести искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни
пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини
између крајњих тачака попречног профила пута, увећана
за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина постављања каблова и заштитних
цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,351,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње
коте заштитне цеви;
- минимална дубина предметних инсталација и
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње
коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m;
- укрштање планираних инсталација са путем удаљити

од постојећих укрштања инсталација са путем на мин.
10,0 m;
- ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове
полагати у исте;
- минимално вертикално растојање (приликом укрштања
инсталација) и хоризонтално растојање (паралелан
ход инсталација) између трасе свих наведених ЕК
инсталација, и траса свих других будућих подземних
инсталација (водовода, атмосферске канализације,
фекалне канализације, електроенергетских каблова за
напоне до 1 kV, инсталација КДС-а, гасовода средњег и
ниског притиска), мора бити 0,5 m;
- минимална хоризонтална удаљеност средњенапонских
20 kV (за напоне преко 1 kV) електроенергетских
каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на
трасе постојећих EK инсталација мора бити 1,0 m;
- уколико се прописана удаљеност у односу на EK
инсталације не може постићи, на тим местима неопходно
је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене
цеви, 20 kV електроенергетски кабл треба уземљити
и то на свакој спојници деонице приближавања, с тим
да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација
најмање 2,0 m;
минимална
вертикална
удаљеност
(при
укрштању инсталација) високонапонских ВН 20
kV електроенергетских каблова у односу на трасе
постојећих EK инсталација мора бити 0,5 m;
- уколико се прописано одстојање не може одржати
каблове на месту укрштања треба поставити у
заштитне цеви у дужини од око 2,0–3,0 m, а вертикална
удаљеност не сме бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви
за електроенергетски кабл треба да буду од добро
проводљивог материјала, а за EK каблове од лоше
проводљивог материјала;
- на местима укрштања све будуће подземне инсталације
обавезно положити испод наведених постојећих EK
инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе
90 степени, али не сме бити мањи од 45 степени;
- уколико се у непосредној близини траса свих наведених
подземних EK каблова и празних ПЕ цеви пречника 40
mm, планирају колски прилази, коловози, индустријски
путеви, паркинг простори или неке друге површине са
тврдим застором, ивица истих мора бити на минималном
хоризонталном растојању у односу на трасе EK каблова
од 1,0 m;
- ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводноразводних ормана), електронских комуникационих
уређаја: МСАН, миниДСЛАМ, миниИПАН, ДСЛАМ
и изводних EK стубова који су постављени у
зеленом појасу улицe, морају бити на минималном
хоризонталном растојању у односу на трасу будућих
подземних инсталација, ивице коловоза, приступних
путева, паркинг простора и свих других тврдих застора
од 1,0 m;
- уколико планирани индустријски путеви, коловози,
колски прелази, паркинг простори или неке друге
површине са тврдим застором прекривају трасу
наведених постојећих EK каблова, исти морају бити
израђени од решеткстих „МЕ-БА“ елемената да би се
омогућио стални приступ EK кабловима или се на целој
дужини EK кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз,
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паркинг простор и сл., мора планирати полагање празне
заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе
постојећег кабла на дубини од око 0,8–1,0 m);
- за потребе удаљених корисника, може се градити
бежична (РР) електронска комуникациона мрежа.

унутар парцеле корисника или до објекта на јавној
површини.

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и
припадајућих објеката

Да би озелењавање дало очекиване резултате у
будућности нужно је поштовати просторне диспозиције
разних категорија зеленила дефинисаних овим Планом

- објекти за смештај електронских комуникационих
уређаја мобилне комуникационе мреже и опреме за
РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица,
радио релејних станица, као и антене и антенски носачи
могу се поставити у оквиру објекта или на слободном
простору у оквиру парцела у јавној својини, пре свега
у власништву локалне самоуправе (или, евентуално,
у или на објекту или у оквиру парцеле појединачних
корисника), по могућности на ободу насеља;
- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена
по могућности градити на периферији насеља;
- слободностојећи антенски стубови, као носачи антена,
не могу се градити у комплексима школа, вртића, домова
здравља, старачких домова и слично;
- у централним деловима насеља, као носаче антена
користити постојеће антенске стубове и објекте;
- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ
опреме може бити зидани или монтажни;
- комплекс са електронском комуникационом опремом и
антенски стуб морају бити ограђени;
- напајање електричном енергијом вршиће се из
нисконапонске мреже 0,4 кV;
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе
опреме и антенских стубова са антенама обезбедити
приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне
саобраћајнице;
- слободне површине комплекса озеленити.
Услови за изградњу објеката за постављање
електронске комуникационе опреме и уређаја
(ИПАН)
ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји
се могу градити у оквиру уличних коридора (улични
кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним
директним приступом уређају преко јавних површина,
обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем
на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне
парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са
обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором
за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру.
5.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
- Прикључење корисника на електронску комуникациону
мрежу извести подземним или надземним прикључком
по условима надлежног предузећа.
- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима
и преласка на нову технологију развоја у области ЕК
потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК
окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме,

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

ЗЕЛЕНИХ

И

Концептом озелењавања унутар граница Плана:
- Формирати систем јавног зеленила, повећати проценат
зелених површина, броја и разноврсности постојећих
категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско
природном стању;
- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да
буде минимално 20% и оптимално 50%, a примену
четинарских врста (максимум 20%) ограничити само
на интензивно одржаваним зеленим површинама са
наглашеном естетском наменом;
- Очувати зелене површине унутар стамбених блокова,
у зони породичног (индивидуалног) и вишепородичног
становања и блокова са становањем као преовлађујућом
наменом и повезати их у целину;
- Приликом озелењавања комплекса, блокова и локација
намењених за производњу, пословање и услуге,
формирати више спратова зеленила са што већим
процентом аутохтоних врста и користити примерке
егзота за које je потврђено да се добро адаптирају датим
условима средине и не спадају у категорију инвазивних,
како би се обезбедила заштита околног простора од
ширења последица загађивања;
- У случају озелењавања путног појаса фреквентних
саобраћајница, формирати и одржавати густ зелени
појас од врста отпорних на аерозагађење, са израженом
санитарном функцијом, средњег и високог ефекта
редукције буке, у комбинацији са жбуњем, a паркинг
просторе равномерно покрити високим лишћарима;
- У деловима насеља који се даље не разрађују
урбанистичком
документацијом,
озелењавање
спроводити према условима издатим у складу са овим
Планом и осталом техничком документацијом у складу
са Законом. За озелењавање је неопходна геодетска
подлога са снимљеном хоризонталном и вертикалном
представом терена и комплетном инфраструктуром.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном
инфраструктуром и техничким нормативима за
пројектовање зелених површина.
Табела 24. Минимална удаљености за сађење дрвећа:
Дрвеће
Шибље
Водовода
макс. 1,5 m
Канализације
макс. 1,5 m
Електрокаблова
макс. 2,5 m
0,5 m
ЕК и КДС мреже
          2,0 m
Гасовода
                        1,5 m
- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице
I класе минимум 4-5 година старости;
- Учешће аутохтоних дрвенастих врста од минимум
20%, оптимални 50%, а примену четинарских врста
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ограничити само на интензивно одржаване зелене
површине;
- Избегавати примену инвазивних врста током уређења
зелених површина и подизања заштитног зеленила.
У оквиру спортско-рекреативних садржаја
зеленило треба да чини минимум 40% од укупне
површине комплекса и треба да буде решено у пејзажном
стилу. Спортско-рекреативне површине треба да
буду заштићене од ветра и добро повезане са осталим
деловима насеља. Зеленило спортско-рекреативних
површина треба да буде распоређено тако да створи
сенку на јужним експозицијама. Његова функција је пре
свега заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и
друштвено-социјална.
6. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
6.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом се утврђују површине јавне намене.
Од целих и делова постојећих парцела образоваће се
парцеле за површине јавне намене, према графичком
приказу број „5. „Регулациони план са површинама јавне
и остале намене“, у Р-1:2500. Планиране регулационе
линије дате су у односу на постојеће границе парцела.
6.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
Подручје обухваћено Планом налази се на терену
који је на надморској висини од 110-125m. Најнижи
терен је поред акумулације, а највиши на североистоку
обухваћеног подручја. Планиране саобраћајнице
прилагођавају се терену са максималним нагибом од
0,15% и просечним од 1,20%. Нивелете тротоара око
објеката рачунају се према нивелети коловоза. Уколико
због конфигурације терена парцеле немају приступ
јавном путу, обезбедити га преко приватног пролаза
минималне ширине 3 m. Планом нивелације дате
су коте прелома нивелете осовине саобраћајница и
нагиб нивелете. Пре реализације саобраћајница терен
геодетски измерити и нивелационо решење прилагодити
постојећем стању, уз поштовање основне концепције
Плана, што подразумева да су могућа одступања од
датих нивелета.
7. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
7.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБРА
7.1.1. Услови и мере заштите природних добара
На простору обухвата Плана нису евидентирана
заштићена подручја и остале просторне целине од
значаја за очување биолошке разноврсности.
У циљу очувања биодиверзитета урбаног
предела неопходно је повећање броја зелених површина
у насељу и подизање њиховог квалитета, уз избегавање
учешћа инвазивних врста. Учешће аутохтоних

дрвенастих врста треба да буде минимум 20%,
оптимално 50%, а примена четинарских врста само на
интензивно одржаваним зеленим површинама.
Ha нашим подручјима инвазивне су следеће
биљне врсте: циганско пepje (Asclepias syriaca),
јасенолисни jaвop (Acer negundo), кисело дрво
(Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa),
западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus
angustifolia), пенсилвански длакави jасен (Fraxinus
pennsylvanica), трновац (Gledichia thachantos), жива
ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina),
јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica),
багрем (Robinia pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus
pumila).
Мере заштите акумулације:
- ограничити интензитет пољопривредних захвата и
коришћења опасних биоцида;
- забранити преоравање до воде и обезбедити да се
формира зонална вегетација око језера.
- забранити изградњу објеката без претходне сагласности
Покрајинског завода за заштиту природе;
- осигурати делове који треба да буду забрањени за
пецароше, да би се обезбедио мир за птице.
7.1.2. Услови и мере заштите непокретних културних
добара и добара која уживају претходну заштиту
Евидентирано споменичко наслеђе представља
сведочанство једног значајног периода развоја насеља
Јарковци. Вредност ових објеката лежи и у чињеници да
они предстваљају препознатљиве реперне тачке самог
места.
Амбијенталну заштиту простора спроводити
очувањем регулационих и грађевинских линија.
Висинску регулацију заштићених објеката задржати на
постојећем нивоу.
Заштиту археолошког наслеђа спроводи израдом
појединачних услова заштите непокретног културног
наслеђа (НКД-а), при било којој интервенцији у простору
током изградње грађевинских и инфраструктурних
објеката, а која подразумева извођење земљаних радова.
Општи услови заштите
- Урбанистичко, комунално и хортикултурно опремање,
уређење и одржавање простора у зони објеката који
се штите је дозвољено уз појединачне услове службе
заштите.
- Очувати постојеће уличне матрице и карактеристике
просторне организације, задржати хоризонталну
регулацију и положај грађевинске линије; евентуалне
промене захтевају прибављање појединачних услова
службе заштите.
- На парцелама на којима се налази непокретно културно
добро (НКД), као и на парцелама које улазе у састав
заштићене околине НКД-а забрањено је:
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=> увођење производних делатности и делатности које
могу угрозити заштићена НКД-а и човекову животну
околину;
=> депоновање штетних и запаљивих материја;
=> подизања објеката који својом архитектуром,
габаритима или наменом могу угрозити споменичка
својства штићених НКД.
- Визуре непокретних културних добара као реперних
објеката морају се очувати.
Посебни услови заштите НКД
- Очувати висинску регулацију уличних фронтова
објеката и њиховог стилског израза, композиције,
карактеристичних елемента архитектуре, хоризонталног
и вертикалног габарита, конструктивних и декоративних
елемената екстеријера и ентеријера.
- Очувати карактеристичне материјализације урбаног
мобилијара везаног за НКД.
- Забрањени су радова који могу угрозити и утицати на
статичку стабилност заштићених НКД-а.
- Грађевинске интервенције којима се врши: обнова,
ревитализација, конзервација, санација и адаптација
НКД-а, као и промене намене делова или целине истих,
су дозвољене према појединачним условима службе
заштите.
- Очувати степен изграђености парцеле на којој се налази
НКД; подизања нових објеката, сталног и привременог
карактера, је могуће искључиво у функцији заштите
и очувања непокретног културног добра, а према
појединачним условима службе заштите.
- За било коју врсту грађевинске интервенције на
непокретним културним добрима која се штите
и њиховим припадајућим парцелама прибавити
појединачне услове службе заштите.
Услови заштите археолошког наслеђа
- При извођењу грађевинских и других радова
археолошки надзор врши стручна служба Завода за
заштиту споменика културе у Сремској Митровици.
- Обавезно је рекогносцирање целокупне трасе и
археолошки надзор стручне службе Завода при изградњи
инфрастуктурних прикључака (гасовод, топловод,
вововод, канализација, електромрежа, антенски
предајници, путеви и сл.).
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова
наиђе на археолошка налазишта или археолошке налазе
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и о томе обавести Завода за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на
месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са
чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико
наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете од изузетног значаја, ради истраживања
локације.
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење,
истраживање, заштиту и чување пронађених остатака
који уживају претходну заштиту.

Услови и мере заштите за спомен обележја
- Дозвољена је санација, конзервација и рестаурација
која неће угрозити споменичка својства и која ће бити
проведена према појединачним условима службе
заштите.
- Дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање
припадајуће парцеле које неће угрозити споменичка
својства објекта и обележја под заштитом.
- На парцели где се налази спомен обележје, дозвољава
се изградња нових објеката који својим положајем,
изгледом, габаритима и функцијом неће угрозити
спомен обележје под заштитом.
- Забрањује се додавање нових елемената (плоча,
украса) на постојеће спомен обележје под заштитом без
консултовања са надлежном службом заштите.
- Забрањује се складиштење отпадних и штетних
материја у непосредној околини објекта у коме се налази
спомен обележје под заштитом.
Дислокација споменика и спомен обележја
под заштитом је дозвољена по појединачним условима
службе заштите, на одговарајућу локацију доступну
посетиоцима, која је обавезно у функцији јавног
простора.
7.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Енергетска ефикасност изградње за крајњи
циљ има смањење потрошње свих врста енергије,
уз обезбеђење истих или бољих услова коришћења
и функционисања објекта. Смањење потрошње
необновљивих извора енергије (фосилних горива) и
коришћење обновљивих извора енергије доприноси
заштити животне средине и климатских услова.
Основне мере за унапређење енергетске
ефикасности односе се на смањење енергетских
губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије.
Неопходно је радити на развоју и коришћењу
нових и обновљивих облика енергије и на подстицању
градитеља и власника објеката да примене енергетски
ефикасна решења и технологије у својим зградама,
ради смањења текућих трошкова. Енергетски ефикасна
градња подразумева изградњу објеката на начин да се
обезбеди удобан и конфоран боравак у објекту у свим
временским условима, са што мање утрошене енергије.
Повећање енергетске ефикасности у насељу
обезбедити са:
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза, за
потребе обезбеђења унутарнасељског комуницирања и
смањења коришћења моторних возила;
- подизањем уличног зеленила (смањује се загревања
тла и ствара се природни амбијент за шетњу и вожњу
бицикла);
- пројектовањем и позиционирањем зграда према
климатским аспектима, изложености сунцу и утицају
суседних објеката, подизањем зелених кровова, као
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компензација окупираном земљишту;
- изградњом објеката за производњу енергије на бази
алтернативних и обновљивих извора енергије који
су одговарајући за предметни простор (сунце, ветар,
геотермалне воде, биомасе и др.) и изградњом даљинских
или централизованих система грејања и хлађења.
За потребе повећања енергетске ефикасности,
при пројектовању, изградњи и касније при
експлоатацији објеката, као и при опремању енергетском
инфраструктуром, применити следеће мере:
- максимално користити нова техничка и технолошка
решења у циљу енергетски ефикасније градње и
употребе објеката;
- користити потенцијал обновљивих извора енергије
локације - енергију сунца, подземних вода, ветра и сл.,
применом стаклених башти, фотонапонских панела,
соларних колектора, топлотних пумпи и сл. (топлотне
пумпе код ових система могу радити у режиму грејања
зими, а у режиму хлађења у току лета тако да се постиже
угодна и равномерна клима током читаве године);
- оријентацијом и функционалним концептом објекта
максимално искористити сунчеву енергију за загревање
објекта (оријентација према јужној, односно источној
страни света), груписати просторије сличних функција
и сличних унутрашњих температура (нпр. помоћне
просторије оријентисати према северу) и сл;
- пројектовати облик објекта којим се може обезбедити
што је могуће енергетски ефикаснији однос површине
и запремине омотача објекта у односу на климатске
факторе и намену зграде;
- обезбедити максимално коришћење природног
осветљења, као и коришћење пасивних добитака
топлотне енергије зими односно, адекватним засенчењем
обезбедити заштиту од прегревања у току лета;
- величину прозора оптимализовати како би се смањили
губици енергије, а просторије добиле довољно
светлости;
- заштитити делове објекта који су лети изложени јаком
сунчевом зрачењу подизањем зеленила и другим мерама
(на јужној и западној страни садити листопадно дрвеће,
а на северној зимзелено);
- размотрити могућност постављања тзв. зелених
кровова и фасада, као и коришћење атмосферских и
отпадних вода;
- користити систем природне вентилације (вентилациони
канали, прозори, врата, други грађевински отвори)
тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно
оптерећење у летњем периоду буду што мањи;
- при пројектовању термотехничких система предвидети
елементе система грејања, климатизације и вентилације
са високим степеном корисности;
- системе централног грејања пројектовати и изводити
тако да се омогући централна и локална регулација и
мерење потрошње енергије за грејање;
- употребљавати енергетски ефикасна расветна тела.
Објекте високоградње пројектовати и градити
на начин којим се обезбеђују прописана енергетска
својства. Ова својства се утврђују издавањем
сертификата о енергетским својствима, који чини

саставни део техничке документације која се прилаже уз
захтев за издавање употребне дозволе.
Мере за постизање енергетске ефикасности
постојећих објеката су следеће:
- реконструкцијом објекта, чији је циљ постизање
енергетске ефикасности, дозвољено је накнадно
извођење спољне топлотне изолације зидова уколико
се врши у складу са законом, при чему водити рачуна о
очувању функционалне и обликовне целовитости зграде
и о мерама заштите надлежног органа за објекте који су
у режиму заштите;
- уколико се зид који се санира налази на регулационој
линији, односно граници са суседном парцелом,
дозвољава се реконструкција за потребе постизања
енергетске ефикасности објекта уз сагласност власника
суседне јавне/приватне парцеле;
- дозвољено је накнадно формирање стакленика
(уколико за то постоје техничке могућности и ако се
елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности
зграде), елиминисање „хладних мостова“ и смањење
енергетских губитака постављањем топлотне изолације
на зидове, кровове и подове, замена столарије новом
која има добре термоизолационе карактеристике, а све
у циљу спречавања неповратних губитака дела топлотне
енергије;
- у складу са условима локације постојећег објекта
максимално применити мере за постизање енергетске
ефикасности прописане за планиране објекте;
- за систем грејања и припреме санитарне топле воде:
замена и модернизација котлова и горионика, уградња
нових енергетских система, прелазак са прљавих
горива на природни гас или даљинско грејање, замена
и модернизација топлотних подстаница, регулација
температуре, уградња термостатских вентила, делитеља
и мерача топлоте и друге мере).
За све јавне објекте спроводи се програм
енергетске ефикасности, који доноси јединица локалне
самоуправе, а који нарочито садржи: планирани
циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих
енергетских потреба, план енергетске санације и
одржавања јавних објеката, као и планове унапређења
система комуналних услуга (даљинско грејање и
хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом,
јавни транспорт и др.).
Инвеститори изградње / реконструкције
објеката су дужни да грејну инсталацију сваког објекта
предвиђеног за прикључење на неки од система
снабдевања топлотном енергијом опреме уређајима за
регулацију и/или мерење предате топлотне енергије. Нова
и ревитализована постројења за производњу електричне
и/или топлотне енергије, системи за пренос електричне
енергије, дистрибуцију електричне и топлотне енергије
и транспорт и дистрибуцију природног гаса морају
да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове
енергетске ефикасности, а у зависности од врсте и снаге
тих постројења, односно величине система.
Неки објекти, као што су историјски споменици,
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верски објекти, пољопривредне зграде, могу бити
изузете из примене мера за постизање енергетске
ефикасности.
Мере за даље побољшавање енергетских
карактеристика објекта не смеју да буду у супротности
са другим суштинским захтевима, као што су
приступачност, рационалност и намеравано коришћење
простора.
7.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
С обзиром да је анализом постојећег стања
животне средине у насељу уочен мањи степен
деградације природних ресурса, Планом су предвиђене
мере и активности у циљу санације постојећег стања и
даљег одрживог развоја насеља Јарковци.
Заштита вода од загађења ће се обезбедити
изградњом
сепаратне
канализационе
мреже,
пречишћавањем отпадних вода, односно забраном
испуштања загађених вода и свих штетних материја
у реципијенте и предузимањем других одговарајућих
мера.
У погледу одвођења атмосферских вода,
неопходно је извршити реконструкцију постојећих
главних канала да би се створили бољи услови за
прихватање атмосферских вода и снижавање подземних
вода.
Сталним допуњавањем и ревидирањем
локалног регистра извора загађивања на територији
општине Инђија, чији интегрални систем чине
загађивачи са територије целе општине, па и самог
насеља Јарковци, као и са успостављањем мониторинга
стања животне средине на територији насеља, биће
омогућена интегрална заштита природних ресурса.
Потребно је успоставити мониторинг квалитета ваздуха
на једном мерном месту у насељу и мерење нивоа буке
уз прометну насељску саобраћајницу.
Остварењем планских мера и активности у
контексту формирања зелених површина, у великој
мери ће бити побољшани саниратно хигијенски услови
у насељу.
У циљу заштите ваздуха, у новоизграђеним
производним објектима инсталирати опрему и извести
одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се
обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху
задовољава прописане граничне вредности.
Планирани садржаји и остали садржаји који ће
бити изграђени у планском периоду, који испуштањем
штетних материја могу угрозити воду, морају вршити
претходно пречишћавање отпадних вода кроз
предтретман, а затим вршити њихову евакуацију на
заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском
отпадном водом, пре упуштања у реципијент.

У контексту заштите земљишта, токсичне
растворе и различите неразградиве материјале који се
користе у току рада одређених привредних субјеката
који могу бити изграђени у планском периоду,
потребно је одлагати у одговарајуће контејнере, а потом
транспортовати од стране надлежних комуналних
организација или на основу потписаних уговора.
Привредна друштва, друга правна лица и
предузетници који у обављању делатности утичу
или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су
да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања
загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште,
прате утицај своје делатности на квалитет земљишта,
обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о
заштити земљишта („Службени гласник РС“, број
112/15) и другим законским и подзаконским актима.
Власник или корисник земљишта или
постројења чија делатност, односно активност може да
буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да
пре почетка обављања активности изврши испитивање
квалитета земљишта.
На подручју обухвата Плана нема евиденције
о постројењима која подлежу Закону о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине.
За постројења и активности која могу имати негативне
утицаје на здравље људи, животну средину или
материјална добра, наведеним Законом су дефинисане
врсте активности и постројења, надзор и друга питања
од значаја за спречавање и контролу загађивања животне
средине, као и услови и поступак издавања интегрисане
дозволе.
У насељу ће се успоставити савремени систем
елиминације комуналног отпада, у складу са Планом
управљања комуналним отпадом. Због близине
регионалне депоније (Инђија), на предметном простору
није предвиђена изградња трансфер станице.
Мере заштите у поступку регулисања начина
прикупљања комуналног отпада који се не рециклира
имају за циљ заштиту здравља становништва и животне
средине. Прикупљање комуналног отпада вршиће се
постављањем контејнера за сакупљање комуналног
отпада, који ће се односити на општинску депонију, до
изградње регионалне депоније.
Управљање животињским отпадом се мора
вршити у складу са Законом о ветеринарству и
подзаконским актима.
Да би се избегао негативан утицај на живот и
здравље људи, при изградњи инфраструктурних објеката
водити рачуна о поштовању прописа о техничким
нормативима и стандардима, мерама и условима које
надлежни органи издају при постављању и извођењу,
односно изградњи објеката, као и неопходним
удаљеностима инфраструктурних објеката од одређених
садржаја.
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У складу са Законом о санитарном надзору
(„Службени гласник РС“, број 125/04), објекти у
оквиру површине намењене спорту и рекреацији,
као и површине намењене спортско-рекреативним
и компатибилним садржајима у функцији туризма,
подлежу санитарном надзору, те пре почетка обављања
делатности морају бити обезбеђени прописани општи
и посебни санитарни услови. Општи санитарни
услови који морају да се обезбеде за сваки објекат под
санитарним надзором прописани су Правилником о
општим санитарним условима који морају да испуне
објекти који подлежу санитарном надзору („Службени
гласник РС“, број 47/06), док су посебни санитарни
услови прописани Правилником о условима и начину
обављања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању угоститељских
објеката и минимално техничким условима за уређење и
опремање угоститељских објеката („Службени гласник
РС“, бр. 48/12 и 58/16).
За објекте који могу имати негативне утицаје
на животну средину, надлежни орган прописује потребу
израде студије процене утицаја на животну средину, у
складу са Законом о заштити животне средине, Законом
о процени утицаја на животну средину, Правилником
о садржини студије о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 69/05) и Уредбом
о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 114/08). У оквиру Процене утицаја
дефинишу се мере активне заштите простора у контексту
заштите животне средине, у току редовне експлоатације
и у случају акцидента.
7.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
7.4.1. Услови и мере заштите од елементарних
непогода
Заштита од елементарних непогода подразумева
планирање простора у односу на могуће природне и
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи
или да проузрокују штету већег обима на простору за
који се План ради, као и прописивање мера заштите за
спречавање елементарних непогода или ублажавање
њиховог дејства.
Законом о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама утврђују се
конкретне мере и активности у циљу спречавања
и ублажавања последица од катастрофа, кроз План
смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања.
Посматрано подручје може бити угрожено
од земљотреса, пожара, метеоролошких појава:
атмосферско пражњење, ветрови, атмосферске падавине
(киша, град, снег).

Мере заштите од земљотреса подразумевају
правилан избор локације за градњу објеката, примену
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње,
спратност објеката и др., као и строго поштовање и
примену важећих грађевинско-техничких прописа
за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При
пројектовању и утврђивању врсте материјала за
изградњу или реконструкцију објеката обавезно је
уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког
интензитета (VII-VIII степен према ЕМС-98), како би се
максимално предупредила могућа оштећења објеката
под сеизмичким дејством.
Мере
заштите
од
пожара
обухватају
урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите и
обезбеђује се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских
линија,
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и
обезбеђивањем капацитета насељске водоводне мреже,
односно довољне количине воде за ефикасно гашење
пожара;
- градњом саобраћајница према датим правилима
(потребне минималне ширине, минимални радијуси
кривина и сл.);
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе
(приступних путева и пролаза за ватрогасна возила);
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи
објеката (удаљеност између производних, складишних,
пословних објеката, помоћних објеката и сл.);
у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима
и важећим техничким прописима и стандардима који
уређују ову област, при пројектовању и изградњи свих
објеката који су планирани на овом простору.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке
мере које подразумевају формирање одговарајућих
ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице, као заштита
пољопривредног земљишта.
Заштита од сувишних атмосферских вода у
насељу обезбеђује се преко постојеће отворене каналске
мреже која је положена уз уличне саобраћајнице, са
уливима у коначни реципијент - поток Љуково.
7.4.2. Услови и мере заштите од акцидентних
ситуација
Ha основу доступних података, утврђено je
да се у обухвату Плана не налазе севесо постројења/
комплекси.
У случају изградње нових севесо постројења/
комплекса, a у складу са Правилником о садржини
политике превенције удеса и садржини и методологији
израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од
удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), као полазни
основ за идентификацију повредивих објеката разматра
се удаљеност од минимум 1000 m од граница севесо
постројења, односно комплекса, док се коначна процена
ширине повредиве зоне - зоне опасности, одређује на
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основу резултата моделирања ефеката удеса. Такође,
идентификација севесо постројења/комплекса врши
се на основу Правилника о листи опасних материја и
њиховим количинама и критеријумима за одређивање
врсте докумената које израђује оператер севесо
постројења, односно комплекса („Службени гласник
PC“, бр. 41/10, 51/15 и 50/18).
Обавезе оператера и надлежних органа
прописане су Законом о заштити животне средине,
а у случају изградње постројења/комплекса вишег
реда, уколико оператер не испуни услове из наведеног
Закона, Министар решењем забрањује рад, тј. пуштање
у рад односног постројења/комплекса. Због претходно
наведеног je потребно пажљиво планирати лоцирање
и изградњу нових севесо постројења/комплекса и
њихових максималних могућих капацитета севесо
опасних материја, како би се избегле лоше инвестиције
за оператере, али и обезбедило адекватно управљање
безбедношћу од хемијског удеса.
7.4.3. Услови и мере заштите од ратних дејстава
(одбрана)
За простор који је предмет израде Плана нема
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама
одбране земље коју прописује надлежни орган.
У складу са Законом о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 87/18), ради заштите
од елементарних непогода и других несрећа, органи
локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна
лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су
да обезбеде да се становништво, односно запослени,
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Као други заштитни објекти користе
се просторије прилагођене за склањање људи и
материјалних добара. Приликом изградње и/или
реконструкције објеката, препорука је да се над
подрумским просторијама или просторијама приземља
(ако објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча
која може да издржи урушавање објекта.
Адаптације или реконструкције склоништа
за мирнодопске потребе, које би утицале или би могле
утицати на исправност склоништа, нису дозвољене,
нити се склоништа могу користити у сврхе које би
погоршале њихове хигијенске и техничке услове.
7.5. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТИ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Планом се дају услови за уређење и изградњу
површина јавне намене (јавних површина и објеката
јавне намене за које се утврђује јавни интерес) и објеката
за јавно коришћење, којима се обезбеђује несметано
кретање у складу са стандардима приступачности.

Објекти за јавно коришћење јесу: објекти
државне и локалне управе, социјалне и здравствене
установе и објекти, објекти васпитања и образовања,
објекти културе, спортски и рекреативни објекти, банке,
поште, пословни објекти, саобраћајни терминали и
други објекти намењени јавном коришћењу.
Приступачност
особама
са
посебним
потребама обезбедити применом техничких стандарда
у планирању, пројектовању и грађењу јавних објеката
и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без
обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне
карактеристике или године старости осигурава несметан
приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.
При планирању, пројектовању и грађењу јавних
простора - саобраћајних и пешачких површина, прилаза
до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и
других објеката за јавно коришћење, обезбедити обавезне
елементе приступачности за све будуће кориснике
у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15).
Обавезни елементи приступачности су:
- елементи приступачности за савладавање висинских
разлика;
- елементи приступачности кретања и боравка у простору
- стамбене зграде и објекти за јавно коришћење;
- елементи приступачности јавног саобраћаја.
7.6. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Тачком „5. Коридори, капацитети и услови
за уређење и изградњу инфраструктуре са условима
за прикључење на њу и условима за уређење зелених
и слободних површина“ су дефинисани услови
за прикључење грађевинске парцеле на насељску
саобраћајну и комуналну инфраструктуру: јавне
саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу,
електроенергетску мрежу, дистрибутивну гасоводну
мрежу и електронску комуникациону мрежу. Прикључци
на јавну комуналну мрежу се изводе и према техничким
условима и уз сагласност предузећа, надлежног за
одређену комуналну инфраструктуру.
Оптимални стандард комуналне опремљености
грађевинског земљишта је дефинисана могућност
колског и пешачког прилаза, као и прикључака на
уличну, јавну: водоводну, канализациону, електро, гасну
(или топловодну), електронску комуникациону и ТВ
кабловску мрежу.
За потребе издавања локацијских услова и
грађевинске дозволе у зони становања обезбедити
минимално прикључак на насељску јавну: саобраћајну,
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водоводну и електроенергетску инфраструктуру.

установа у чијој је надлежности њихово издавање.

За потребе издавања локацијских услова и
грађевинске дозволе у: зони централних садржаја, зони
спорта и рекреације и за комуналне површине обезбедити
минимално прикључак на насељску јавну: саобраћајну,
водоводну, канализациону, електроенергетску и
електронску комуникациону инфраструктуру.

Изради урбанистичког пројекта неопходно је
приступити за потребе урбанистичко-архитектонске
разраде за:
- комплекс основне школе са предшколским
образовањем;
- комплекс туристичког комплекса;
- спортско - рекреативне површине у насељу и
рекреативне површине ван насеља;
- изградњу нових објеката високоградње у комплексу
гробља и за потребе реконструкције и проширења
гробља;
- комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода;
- за грађевинске парцеле на површинама за изградњу
кућа за одмор које се налазе непосредно уз обалу
акумулације Љуково;
- за грађевинску парцелу у зони централних садржаја
која се намењује за чисто пословање и то за:
  * установе организоване као јавне службе у приватној
својини (нова амбуланта, дом за старе, објекат намењен
образовању, здравству, социјалној заштити, култури,
спорту и сл.);
  * угоститељске објекте и објекте трговине на мало већих
капацитета, за које је неопходно у складу са законском
регулативом обезбедити: засебан економски улаз,
површину за паркирање већег броја возила (путничких/
теретних) и сл.;
- за грађевинску парцелу у зони становања која се
намењује за чисто пословање, односно производњу и то
за изградњу:
  * установе организоване као јавне службе у приватној
својини (нова амбуланта, дом за старе, објекат намењен
образовању, здравству, социјалној заштити, култури,
спорту и сл.);
   * угоститељског објекта, објекта трговине на мало
већих капацитета, објекта трговине на велико, за
које је неопходно у складу са законском регулативом
обезбедити: засебан економски улаз, површину за
паркирање већег броја возила (путничких/теретних)
и сл.;
  * производног комплекса, уз услов да објекти, односно
делатност не угрожавају животну средину;
- за изградњу пољопривредних радних комплекса на
пољопривредном земљишту.

За потребе издавања локацијских услова и
грађевинске дозволе у зони кућа за одмор, за потребе
изградње на површинама за изградњу кућа за одмор
и рекреативним површинама, обезбедити минимално
прикључак на јавну: саобраћајну инфраструктуру.
8. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
У подручју обухвата Плана дефинишу се делови
подручја за:
- директну примену Плана и
- директну примену Плана уз обавезну израду
урбанистичког пројекта.
За делове насеља где се укаже потреба за
дефинисањем нових уличних коридора, односно за
потребе корекције постојећих, обавезна је израда
одговарајућег урбанистичког плана уз поштовање
смерница и мера заштите дефинисаних Планом.
8.1. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАН ДИРЕКТНО
ПРИМЕЊУЈЕ
Према правилима уређења и према графичком
прилогу број „9. Непокретна културна добра, природни
ресурси, заштита животне средине и начин спровођења
Плана“, дефинисани су делови за директну примену
Плана. За подручје где је дефинисана директна примена
Плана, овим Планом, у поглављу „II Правила грађења“,
дата су правила грађења по целинама и зонама из Плана
(осим за шумско земљиште где је дефинисана забрана
градње).
8.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО
УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ
КОНКУРСА, ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ /
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Урбанистички пројекат се израђује када је
то предвиђено Планом или на захтев инвеститора, за
потребе урбанистичко-архитектонског обликовања
површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске
разраде локације.
Урбанистичким пројектом се дефинише
урбанистичко - архитектонско решење планиране
изградње, у складу са условима за изградњу и
урбанистичким показатељима датим овим Планом
за одређену намену, односно зону, као и у складу са
правилницима који конкретну област регулишу и
прибављеним условима надлежних јавних предузећа и

У обухвату Плана нема локација за које
се обавезно расписује јавни архитектонски или
урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију,
али се могу радити, ако инвеститор за то покаже интерес.
Конкурси се расписују за јавне, репрезентативне објекте
и садржаје од значаја за локалну или ширу заједницу.
За потребе образовања нове грађевинске
парцеле намењене за уређење површина јавне намене
и изградњу објеката јавне намене обавезна је израда
пројекта парцелације и препарцелације (када се
ради парцелација на осталом земљишту за потребе
спровођења планиране регулационе линије и поступка
експропријације).
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Општа правила грађења, која важе за све целине и зоне у
обухвату Плана, су следећа:
- При пројектовању конструкције објекта високоградње
придржавати се норматива дефинисаних Правилником
за грађевинске конструкције („Службени гласник
РС“, број 89/18), за изградњу објеката на сеизмичком
подручју за VII-VIII степен интензитета према ЕМС-98.
Ови сеизмички услови не представљају део техничке
документације - нису основ за прорачун у фази главног
пројекта за објекте ван категорије и објекте I категорије.
- Спроводити мере и услове заштите природних и
радом створених вредности животне средине у складу
са Законом о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.
закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон).
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и
других радова на простору обухваћеном Планом наиђе
на археолошко налазиште или археолошке предмете,
извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о
томе обавести Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица и да предузме мере да се налази
не униште или оштете и да се сачувају на месту и у
положају у коме су откривени.
- За све радове на објектима и локалитетима који
подлежу мерама заштите на основу Закона о културним
добрима обавеза је инвеститора да прибави услове
и сагласност Завода за заштиту споменика културе
Сремска Митровица.
- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и
палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали
и др.), а која би могла представљати заштићену природну
вредност, налазач је дужан да то пријави надлежном
Министарству у року од осам дана од дана проналаска
и да предузме мере њихове заштите од уништења,
оштећивања или крађе.
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати
одредби Закона о заштити од пожара.
- Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно
коришћење морају се пројектовати и градити у складу
са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама („Службени гласник РС“, број
22/15).
- Објекат високоградње у зависности од врсте и намене,
мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван
на начин којим се обезбеђују прописана енергетска
својства.
- За објекте са делатностима које су под санитарним
надзором (објекти дефинисани чланом 8. Закона о
санитарном надзору („Службени гласник РС“, број
125/04): здравствена делатност, производња и промет
животних намирница и предмета опште употребе, јавно
снабдевање становништва водом за пиће, угоститељска
делатност, пружање услуга одржавања хигијене, неге
и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских
интервенција, којима се нарушава интегритет коже,

социјална заштита, васпитно-образовна делатност,
као и делатности културе, физичке културе, спорта и
рекреације и јавног саобраћаја), важе општи услови
дефинисани Правилником о општим санитарним
условима које морају да испуне објекти који подлежу
санитарном надзору („Службени гласник РС“, број
47/06).
- При грађењу стамбених објеката придржавати се
Правилника о минималним техничким условима за
изградњу станова („Службени лист СФРЈ“, број 45/67) и
Правилника о условима и нормативима за пројектовање
стамбених зграда и станова („Службени гласник РС“,
бр. 58/12, 74/15 и 82/15). За остале објекте придржавати
се одредби техничких прописа и услова који конкретну
област регулишу.
- Гараже градити у складу са Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од
пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05).
- Грађевинска парцела по правилу има облик
правоугаоника или трапеза.
- Ако је постојећа парцела мања од минимално
дозвољене, може се задржати постојећа парцелација, уз
услов да су задовољени остали услови за изградњу дати
овим Планом, за конкретну зону, односно намену.
- Ако је постојећа парцела већа од максимално дозвољене
може се задржати постојећа парцелација, уз услов, да се
индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске
парцеле рачунају у односу на површину парцеле
максимално дозвољене овим Планом за одређену
намену, односно врсту објеката.
- Уз примену правила грађења дефинисаних овим
Планом за одређену зону и целину, реконструкција и
доградња постојећих објеката је дозвољена под условом
да се тиме не нарушава урбанистички индекси и други
параметри дефинисани Планом.
- Изузетно, реконструкција и доградња може се
дозволити и ако нису испуњени услови прописани овим
Планом, ако се тиме обезбеђују основни минимални
санитарно-хигијенски услови за живот (нпр. за купатило
и санитарни чвор).
- Адаптација постојећих објеката се може дозволити у
оквиру намена и других услова датих овим Планом.
- Постојећи, легално изграђени објекти, који су у
супротности са наменом површина утврђеном овим
Планом, могу се, до привођења простора планираној
намени, санирати, адаптирати и реконструисати у
склопу постојећег габарита и волумена објекта, у обиму
неопходном за побољшање услова живота и рада.
- За изградњу и уређење површина и објеката јавне
намене, поред наведених општих правила грађења,
примењују се правила дефинисана у поглављу „Правила
уређења“, у тачки „4. Урбанистички и други услови
за уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене“, као и правила грађења дата овим Планом за
урбанистичку зону у којој се конкретан садржај налази.
- На свакој грађевинској парцели обезбедити простор за
постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као
и простор за отпад настао у току технолошког процеса,
у складу са важећим прописима за прикупљање истог.
Бетонирани простор за контејнере на парцели лоцирати
тако да се омогући лак приступ комуналне службе, а у
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складу са условима заштите животне средине.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
НАСЕЉА
Планом су дата правила грађења за грађевинско
земљиште у грађевинском подручју насеља, по зонама,
за директну примену Плана, односно директну примену
Плана уз обавезну израду урбанистичког пројекта.
2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ЦЕНТРАЛНИХ
САДРЖАЈА
а) Врста и намена објеката
Врста објеката: објекти могу бити слободностојећи,
објекти у прекинутом и непрекинутом низу.
Намена објекта: дозвољена је изградња главних и
помоћних објеката.
1. Главни објекат: породични и вишепородични:
стамбени5, стамбено-пословни и пословно-стамбени
објекти6; пословни објекти (нема ограничења у броју
пословних јединица ако су задовољени остали услови
из Плана); верски објекат (храм);
2. Економски објекат:
- економски објекат је у функцији главног објекта и
гради се ако на парцели постоји главни објекат или је
започета изградња главног објекта;
- главни објекат уз који је дозвољена изградња
економског објекта је: стамбени објекат породичног
типа и пословни објекат;
- економски објекат уз пословни објекат је магацин;
- економски објекат уз стамбени објекат породичног
типа је: објекат за гајење животиња (стаје за гајење:
коња, говеда, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење
живине, голубова, кунића, украсне живине и других
птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња
(испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог
стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти
за складиштење сточне хране (сеници, магацини за
складиштење концентроване сточне хране, бетониране
сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење
пољопривредних производа (амбари, кошеви) и други
слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти
за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.).
3. Помоћни објекат:
- помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради
се на истој парцели на којој је саграђен или може бити
саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне
намене;
- помоћни објекти су: гараже, оставе, летње кухиње,
надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини,
базени, бунари, водомерни шахт, водонепропусне
бетонске септичке јаме (као прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу),
ограде, трансформаторске станице и сл.

На грађевинској парцели у овој зони дозвољена
је изградња више главних, економских и помоћних
објеката на парцели, уз напомену да је неопходно да се
испуне сви остали услови дефинисани овим Планом.
Пословне делатности које се могу дозволити
у зони централних садржаја су из области: трговине
на мало, угоститељства и услужних делатности, затим
делатности из области образовања, здравства, социјалне
заштите и бриге о деци и старим особама, културе,
спорта, рекреације и комуналних услуга, као и услужног
занатства, ако су обезбеђени услови заштите животне
средине. Трговине на велико, складишта, затим млинови
и силоси (било ког капацитета) и производни објекти
(изузев занатских радионица) у оквиру ове зоне нису
дозвољени.
Држање домаћих животиња: На парцелама у
зони централних садржаја дозвољено је држање и узгој
животиња у складу са општинском Одлуком о држању
домаћих животиња.
Израда урбанистичког пројекта обавезна је за
изградњу нових објеката у зони централних садржаја
за јавне намене. Ако се грађевинска парцела у зони
становања са централним садржајима евентуално
намењује за чисто пословање, обавезна је израда
урбанистичког пројекта за потребе урбанистичкоархитектонске разраде локације.
б) Услови за парцелацију, препарцелацију
формирање грађевинске парцеле

и

У зони централних садржаја дозвољено је
образовање грађевинске парцеле намењене породичном
становању, вишепородичном становању и за пословање.
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене
породичном становању (породични стамбени, стамбенопословни и пословно-стамбени објекат) су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта
парцеле је 12 m (изузетно 10 m за породични стамбени
објекат са једном стамбеном јединицом), минимална
површина парцеле је 300 m2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16 m
(2 х 8 m), минимална површина је 400 m2 (2 х 200 m2);
- за објекат у низу и прекинутом низу минимална
ширина парцеле је 10 m, минимална површина парцеле
је 200 m2;
- дозвољена је изградња на постојећој парцели која
је мања од минимално дозвољене уз услов, да су
задовољени остали услови за изградњу дати овим
Планом;
- за све врсте изградње максимална површина је
2500 m2;
- дозвољена је изградња и на парцели која је већа од
максимално дозвољене уз услов, да се индекс заузетости
и индекс изграђености грађевинске парцеле рачуна у
односу на површину парцеле максимално дозвољене
овим Планом.

Породични стамбени објекат je објекaт за становање са највише четири стамбене јединице, а вишепородични стамбени објекат је објекат за
становање са пет и више стамбених јединица.
6
Код стамбено-пословног објекта преко 50% бруто развијене површине објекта је намењено становању, док је код пословно-стамбеног објекта
преко 50% бруто развијене површине објекта намењено пословању.
5

Број 23, страна број  962                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Изузетно, на грађевинским парцелама са већ
изграђена два стамбена објекта, где ширина и површина
парцеле не задовољавају наведене елементе, дозволиће
се препарцелација и испод дозвољеног минимума, у
циљу решавања имовинско-правних односа (физичка
деоба имовине). При препарцелацији обезбедитуи
минималну ширину колског прилаза парцели од 2,5 m.
Услови за образовање грађевинских парцела намењених
вишепородичном становању (вишепородични стамбени
и стамбено-пословни објекат) су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта
парцеле је 20 m,
- за објекат у прекинутом/непрекинутом низу минимална
ширина парцеле је 15 m;
- минимална површина парцеле за све врсте
вишепородичних стамбених објеката је 600 m2;
максимална површина парцеле је 2500 m2;
- дозвољена је изградња на постојећој парцели која
је мања од минимално дозвољене уз услов, да су
задовољени остали услови за изградњу дати овим
Планом;
- дозвољена је изградња и на парцели која је већа од
максимално дозвољене уз услов, да се индекс заузетости
и индекс изграђености грађевинске парцеле рачуна у
односу на површину парцеле максимално дозвољене
овим Планом.
Услови за образовање грађевинске парцеле
намењене за изградњу верског објекта су следећи:
- минимална ширина парцеле је 30 m;
- минимална површина парцеле је 1000 m2.
За образовање грађевинске парцеле нестамбене
намене (парцела намењена пословању) минимална
ширина фронта парцеле је 10 m, минимална површина
парцеле је 300 m2, а максимална величина парцеле је
3000 m2 (за све врсте објеката). Дозвољена је изградња
на постојећој парцели која је мања од минимално
дозвољене уз услов да су задовољени остали услови за
изградњу дати овим Планом. Дозвољена је изградња
и на парцели која је већа од максимално дозвољене уз
услов, да се индекс заузетости и индекс изграђености
грађевинске парцеле рачуна у односу на површину
парцеле максимално дозвољене овим Планом.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу
на границе грађевинске парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или
унутар површине ограничене грађевинском линијом.
Грађевинска линија се или поклапа са регулационом
линијом или је на удаљености од 2,5 m, односно на
удаљености од 5 m од регулационе линије, а према
графичком прилогу број „5. Регулациони план са
површинама јавне и остале намене“.
Грађевинска линија, дефинисана у односу на
регулациону линију главне насељске саобраћајнице,
за први главни објекат се поклапа са регулационом
линијом и главни објекат се предњом фасадом поставља

на грађевинску линију. Ако се на парцели гради више
главних објеката, дозвољено је да се њихова грађевинска
линија, осим за први главни објекат, повуче у односу на
регулациону линију у дубину парцеле.
Грађевинска линија је на минимално 5 m од
регулационе линије у случају када се у сутеренској
етажи главног објекта планира гаража. Изградња
главног објекта у дубини парцеле може се дозволити
уз упозорење инвеститору да улази у зону економских
и помоћних објеката који имају првенство градње
на суседним парцелама и у том случају изградња
економског и помоћног објекта неће бити условљена
прописаном удаљеношћу од овако изграђеног главног
објекта.
Слободностојећи главни објекат (основни
габарит без испада) се гради на минимално 1 m од
границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације, односно, на минимално 3 m од границе
парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације,
уз напомену да се морају испоштовати услови у погледу
потребних мера заштите од пожара, тј. где је неопходно
обезбедити услове за колски прилаз возилима специјалне
намене (ватрогасци, возило прве помоћи и др.).
Основни габарит главног објекта у прекинутом
низу од границе парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације је 0 m, а од границе парцеле
претежно јужне (односно источне) оријентације је 4 m
(растојање основног габарита без испада).
Основни габарит објекта у непрекинутом низу
од границе парцеле је 0 m.
г) Највећи дозвољени индекс заузетости
изграђености грађевинске парцеле

или

За комплексе објеката јавне намене примењује
се индекс заузетости и индекс изграђености парцеле,
дати у поглављу „Правила уређења“, тачком „4.
Урбанистички и други услови за уређење и изградњу
површина и објеката јавне намене“.
За остале садржаје у зони централних садржаја
испоштовати максимални индекс заузетости парцеле
или максимални индекс изграђености парцеле, који
износе:
- максимално дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле под објектима високоградње је максимално 50%;
максимални дозвољен индекс заузетости грађевинске
парцеле (површине под објектима + саобраћајне
површине) је 70%.;
- максимално дозвољени индекс изграђености
грађевинске парцеле је 1,5;
- максимално дозвољени индекс изграђености
грађевинске парцеле за изградњу верског објекта је 1;
- у оквиру парцеле обезбедити минимално 30% зелених
површина.

Број 23, страна број  963                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.
д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
За комплексе објеката јавне намене примењује
се највећа дозвољена спратност дата у поглављу
„Правила уређења“, тачком „4. Урбанистички и други
услови за уређење и изградњу површина и објеката
јавне намене“.
За остале садржаје у зони централних садржаја
испоштовати максималну дозвољену спратност или
максималну висину објеката, које за одређену намену
објеката износе:
- за вишепородични: стамбени, стамбено-пословни
и пословно-стамбени објекат и пословни објекат
максимална спратност је П+1+Пк (приземље + спрат +
поткровље), односно, укупна висина објекта7 не може
прећи 12 m;
- за породични: стамбени, стамбено-пословни и
пословно-стамбени објекат максимална спратност је
П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље) односно,
укупна висина објекта не може прећи 12 m;
- за пословни објекат максимална спратност је П+1
односно, укупна висина објекта не може прећи 9 m;
- за верски објекат: спратност, односно висина објекта
у складу са традиционалним и конкретним захтевима
верске заједнице али не може бити већа од спратности
објеката у зони у којој се гради;
- економски објекат уз стамбени објекат породичног
типа:
- објекат за гајење животиња (стаје) и објекти за
складиштење сточне хране су макс. спратности П,
односно, укупна висина објекта не може прећи 5 m;
- објекти за складиштење пољопривредних производа
и други слични објекти на пољопривредном газдинству
(објекти за машине и возила и сл.) су макс. спратности
П, односно, укупна висина објекта не може прећи 7 m;
- економски објекат уз пословни објекат - магацин је
макс. спратности П, односно, укупна висина објекта не
може прећи 5 m;
- за помоћни објекат максимална спратност је П
(приземље) односно, укупна висина објекта не може
прећи 4 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња
подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту
нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта)
и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног
пута;
- кота приземља може бити максимално 1,2 m виша од
коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота
приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта;
- високо приземље подразумева део објекта над
сутереном, кота пода је макс. 2,2 m од планиране коте
заштитног тротоара;
- кота приземља за послове објекте је максимално 0,2 m
Висина од нулте коте терена до коте слемена објекта.

7

виша од коте нивелете јавног или приступног пута; ако
је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита
објекта;
- за гараже лоциране на регулационој линији кота
приземља може бити виша од коте уличног тротоара,
односно приступног пута, макс. 0,1 m;
- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс.
1,6 m (висина од коте готовог пода поткровне етаже до
тачке прелома кровне косине).
е) Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Поред главних објеката, на грађевинској парцели
је дозвољена изградња и других објеката: помоћних и
економских објеката. Услов за изградњу ових објеката
је да се они граде у дубини парцеле, на одговарајућој
удаљености од главног објекта, осим изградње: ограда,
базена, инфраструктурних објеката, као и за изградњу
гараже у посебним случајевима, дефинисаних овим
Планом.
Помоћни објекат се гради иза главног објекта.
Помоћни објекат може бити дограђен уз главни објекат,
постављени у истој линији као и главни објекат или грађен
на одстојању од мин. 1 m у односу на границе парцеле.
Изузетно, може се дозволити изградња помоћних
објеката и на 0 m од заједничке границе парцеле уз
услов: да пад кровних равни буде ка сопственој парцели,
окапница не сме прелазити на суседну парцелу и да се
на калканском зиду не могу изводити отвори.
Помоћни објекат - гаража се може предњом
фасадом поставити и на регулациону линију, уз услов
да кровне равни гараже немају пад према регулацији и
суседној парцели, тј. да имају пад у сопствено двориште
и да се врата гараже не отварају ван регулационе линије.
Економски објекат се гради у истој линији као и
главни објекат.
Помоћни и пословни објекат, економски и
помоћни објекат, могу да се граде на међусобном размаку
од 0 m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и
други технички услови.
Минимална међусобна удаљеност објеката је
половина висине вишег објекта.
Висина помоћног и економског објекта на
парцели не може бити већа од висине главног објекта.
Ограда на регулационој линији може бити
транспарентна,
комбинација
транспарентне
и
нетранспарентне ограде или нетранспарентна ограда.
Укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи
висину од h=2 m. Капије на регулационој линији се не
могу отварати ван регулационе линије.
Транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације
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нетранспарентни део ограде може ићи до висине од
максимално 0,9 m. Нетранспарентна ограда на углу се
може градити само ако је регулација улице ≥ 15 m и то
до висине од 0,9 m од коте тротоара.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на
грађевинској парцели која се ограђује. Бочне стране и
задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати
живом зеленом оградом, транспарентном оградом или
нетранспарентном оградом до висине макс. h=2 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина
у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те
ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Водомерни шахт се гради на мин. 1 m од
регулационе линије, а водонепропусна бетонска
септичка јама на мин. 3 m.
Ако се грађевинска парцела у оквиру ове
зоне намењује за чисто пословање, обавезна је израда
урбанистичког пројекта, уз услов да објекти својом
делатношћу не угрожавају животну средину. Услови за
изградњу објеката на парцели су услови дати у овом
Плану за зону централних садржаја.
Удаљеност слободностојећег главног објекта од других
објеката је:
- удаљеност слободностојећег стамбеног објекта
породичног типа од других главних објеката је мин. 4
m (основни габарит са испадом); међусобна удаљеност
новог слободностојећег стамбеног објекта породичног
типа од других главних објеката може бити мања од
4 m, уз услов да је дозвољено отварање отвора на
просторијама нестамбене намене и да доња кота на коју
се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m;
- удаљеност слободностојећег стамбеног објекта
вишепородичног типа од других објеката је мин. 5 m
(основни габарит са испадом);
- удаљеност верског објекта од осталих објеката је
минимално половина висине вишег објекта;
- удаљеност стамбеног објекта породичног типа у
прекинутом/непрекинутом низу од других објеката
је 0 m;
- пословни објекти могу да се граде на међусобном
размаку од 0 m ако су задовољени санитарни,
противпожарни и други технички услови, односно
међусобни размак не може бити мањи од 4 m ако
пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег
објекта;
- главни и помоћни објекат могу да се граде на
међусобном размаку од 0 m ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови,
односно међусобни размак не може бити мањи од 4 m ако
пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег
објекта;
- ако су задовољени санитарни, противпожарни и други
технички услови, пословни и производни објекат може
да се гради у односу на економски и помоћни објекат
на међусобном размаку од 0 m тј., међусобни размак

не може бити мањи од 4 m ако пословни/производни
објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак
не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта (сточна стаја)
од: стамбеног, пословног и неких економских објекта (у
складу са санитарно-хигијенским условима и условима
заштите животне средине) је мин. 15 m.
Удаљеност економског објекта - ђубриште
и пољски тоалет од стамбеног, пословног и неких
економских објекта (у складу са санитарно - хигијенским
условима и условима заштите животне средине) и
бунара је мин. 25 m, односно 50 m у односу на било
коју јавну установу у окружењу. Ђубриште и објекти
за складиштење осоке се гради на мин. 1 m од границе
економског дела суседне парцеле, уз услов да се, да не би
дошло до разасипања, гради ободни зид висине 1 m и да
је материјал од ког се гради ђубриште водонепропусан.
Удаљеност економских објеката у којима се
складишти запаљиви материјал од других објеката је
мин. 6 m. Међусобни размак између економских објеката
(на истој парцели) може бити 0 m (ако су задовољени
услови противпожарне заштите), односно минимално
половина вишег објекта.
Водонепропусну септичку јаму (као прелазно
решење до изградње насељске канализационе мреже
у улици) лоцирати на мин. 3 m од границе парцеле и
објеката.
Базени могу да се граде на минимално 3 m од
границе парцеле и од објеката.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ
на јавну површину (улицу, колски прилаз/пролаз)
и обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини
(постојећој или планираној). При обезбеђивању
прилаза парцели не дозвољава се затрпавање отворених
уличних канала. Све колске прилазе и укрштања са
саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим
прописима и стандардима.
За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне
намењену породичном становању обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 2,5 m и пешачки прилаз
мин. ширине 1 m. За грађевинску парцелу намењену
породичном становању пољопривредног типа колскопешачки прилаз је мин. ширине 4 m.
За грађевинску парцелу на којој се планира
изградња објекта вишепородичног становања, објекта
јавне намене, верског објекта или пословног објекта,
мора се обезбедити колско-пешачки прилаз мин. ширине
3,5 m и пешачка стаза мин. ширине 1,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у
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оквиру сваке грађевинске парцеле обезбедити паркинг
простор, по правилу: једно паркинг или гаражно место
на један стан, односно мин. једно паркинг место на 70
m2 јавног/пословног простора, односно у складу са
важећим прописима који одређену делатност уређују.
У оквиру парцеле обезбедити и потребан саобраћајноманипулативни простор.

ј) Архитектонско обликовање и материјализација

Уколико се на парцели налази објекат јавне
намене намењен ширем кругу корисника, са потребом
обезбеђења смештаја већег броја возила, а паркирање
се не може у потпуности решити на њој, може се
у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити
изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремети
коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја
и услови окружења.

Фасаде објеката могу бити малтерисане и
бојене у боји по жељи Инвеститора, а могућа је и
примена традиционалних и савремених фасадних
облога, примерених овом поднебљу и окружењу објекта
(фасадна опека, камен, дрво и сл.). Ограде балкона/тераса
морају бити безбедне за децу (избегавати хоризонталну
конструкцију без заштите).

У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине
градити под следећим условима:
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру
грађевинске парцеле обезбедити паркинг простор (за
путничко возило мин. 5 m х 2,5 m, за теретно возило
мин. 6 m х 3 m);
- манипулативне платое пројектовати са једностраним
нагибом и носивошћу за средње тешки саобраћај;
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне
површине минимално 0,6 - 0,7 m2 по бициклу;
- пешачке стазе радити од бетона, бетонских плоча или
бехатона мин. ширине од 1 m.
з) Заштита суседних објеката
Ако се постављају на заједничку међу (границу)
не може се објектом или делом објекта угрозити
ваздушни простор суседа преко међе (решење може
бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са
атиком и лежећим олуком или једноводни кров са падом
у сопствено двориште).
Одвођење атмосферских падавина са кровних
површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле
на којој се гради објекат.
Отварање отвора на објекту према суседима:
- на удаљености до 4 m дозвољено је отварање отвора са
стандардним парапетом;
- ако је међусобни размак између објеката мањи од
4 m дозвољено је отварање отвора на просторијама
нестамбене намене, уз услов да доња кота на коју се
оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле
не могу се усмеравати према другој грађевинској
парцели. Површинске воде са парцеле одводити
слободним падом, према риголама, односно према
улици, са најмањим падом од 1,5%.
Изградња објеката у прекинутом/непрекинутом
низу може се дозволити уз услов да се не наруши
граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља
не могу прелазити границу суседне парцеле.

Препоручује
се
пројектовање
чистих,
ритмичних фасада. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетске и визуелне целине у
оквиру грађевинске парцеле, у улици и блоку.

Препоручује се израда косог крова са нагибом
кровне конструкције од 20-45о. Кровни покривач
изводити у зависности од нагиба кровне конструкције.
Као кровни покривач се препоручује цреп. Кровни
прозори могу бити у равни крова или постављени
вертикално (кровна баџа). Висина надзитка код
приземних објеката је макс. 0,6 m без могућности
отварања отвора на крову. Висина надзитка за поткровну
етажу је 1,6 m, рачунајући од коте пода поткровне етаже
до тачке прелома кровне косине. Кровни прозори могу
бити у равни крова, или постављени вертикално (кровна
баџа). Ако се отварају отвори према ближој граници
парцеле морају бити затамљена стакла.
Може се дозволити и раван кров ради
формирања кровних тераса и башти (зелени кровови).
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m, односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3 m.
Ако је хоризонтална пројекција испада већа
онда се она поставља у односу на грађевинску, односно
регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина
тротоара износи најмање 3 m; испод те ширине тротоара
није дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице
у зони приземне етаже мање од 2 m по целој ширини
објекта с висином изнад 3 m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом до 1 m од спољне ивице тротоара на
висини изнад 3 m;
- конзолне рекламе до 1,2 m на висини изнад 3 m;
- један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина
тротоара већа од 1,8 m.
Грађевински елементи као: еркери, доксати, балкони,
улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог
спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
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основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације мање од 0,6 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5 m) мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице не смеју прелазити
регулациону линију. Отворене спољне степенице могу
се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска
линија увучена у односу на регулациону линију и ако те
степенице савлађују висину до 0,9 m.
Степенице које савлађују висину до 0,9 m, а
постављају се на бочни или задњи део објекта, не смеју
ометати пролаз и друге функције дворишта. Степенице
које савлађују висину преко 0,9 m улазе у основни
габарит објекта.
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ СТАНОВАЊА
а) Врста и намена објеката
Врста објекта: објекти могу бити слободностојећи,
двојни, објекти у прекинутом и непрекинутом низу.
Намена објекта: дозвољена је изградња главних,
економских и помоћних објеката.
1. Главни објекат: породични и вишепородични
стамбени8, стамбено-пословни и пословно-стамбени
објекти9; пословни објекти (нема ограничења у
броју пословних јединица ако су испуњени остали
услови из Плана); производни и складишни објекти
и у комбинацијама (пословно-производни, пословноскладишни, производно-складишни и пословнопроизводно-складишни објекти).
2. Економски објекат:
- економски објекат је у функцији главног објекта и
гради се ако на парцели постоји главни објекат или је
започета изградња главног објекта;
- главни објекат уз који је дозвољена изградња економског
објекта је: стамбени објекат породичног типа, пословни,
производни и складишни објекат;
- економски објекат уз пословни, производни и
складишни објекат је магацин;
- економски објекат уз стамбени објекат породичног
типа је: објекат за гајење животиња (стаје за гајење:

коња, говеда, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење
живине, голубова, кунића, украсне живине и других
птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња
(испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог
стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти
за складиштење сточне хране (сеници, магацини за
складиштење концентроване сточне хране, бетониране
сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење
пољопривредних производа (амбари, кошеви) и други
слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти
за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.).
3. Помоћни објекат:
- помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради
се на истој парцели на којој је саграђен или може бити
саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне
намене;
- помоћни објекти су: гараже, оставе, летње кухиње,
надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини,
базени, бунари, водомерни шахт, водонепропусне
бетонске септичке јаме (као прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу),
ограде, трансформаторске станице и сл.
На грађевинској парцели у овој зони дозвољена
је изградња више главних, економских и помоћних
објеката на парцели, уз напомену да је неопходно да се
испуне сви остали услови дефинисани овим Планом.
Држање домаћих животиња: На парцелама у зони
становања дозвољено је држање и узгој животиња у
складу са општинском Одлуком о држању домаћих
животиња.
Пословне делатности које се могу дозволити су из
области: трговине на мало и на велико, угоститељства
и услужних делатности, затим делатности из области
образовања, здравства, социјалне заштите и бриге о
деци и старим особама, културе, спорта, рекреације
и комуналних услуга, као и производног и услужног
занатства, производне и складишне делатности мањих
капацитета до 250 t, с тим да се обезбеде услови заштите
животне средине. Пословне просторије за оне занатске
делатности које производе гасове, отпадне воде, буку,
вибрације или друга могућа штетна дејства (радионице
за столарске, браварске, аутомеханичарске, заваривачке и
ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, дробљење,
паковање, мељење и сл.) могу се градити под условом
да у објекту апсорбују штетна дејства по околину.
У оквиру зоне становања није дозвољена изградња
производних и складишних објеката већих капацитета
(Пројекти из Листе I, за које је обавезна процена утицаја
на животну средину и Пројекти из Листе II, за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину, а у
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину,
„Службени гласник РС“, број 114/08).
Ако се грађевинска парцела у зони становања,
евентуално, намењује за чисто пословање/производњу,

Породични стамбени објекат je објекaт за становање са највише четири стамбене јединице, а вишепородични стамбени објекат је објекат за
становање са пет и више стамбених јединица.
9
Код стамбено-пословног објекта преко 50% бруто развијене површине објекта је намењено становању, док је код пословно-стамбеног објекта
преко 50% бруто развијене површине објекта намењено пословању.
8
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обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе
урбанистичко-архитектонске разраде локације.
б) Услови за парцелацију, препарцелацију
формирање грађевинске парцеле

и

У зони становања дозвољено је образовање
грађевинске парцеле намењене породичном становању,
за пословање или за производњу.
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене
породичном становању (породични стамбени, стамбенопословни и пословно-стамбени објекат), су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта
парцеле је 12 m (изузетно 10 m за породични стамбени
објекат са једном стамбеном јединицом), минимална
површина парцеле је 300 m2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16 m
(2 х 8 m), минимална површина је 400 m2 (2 х 200 m2);
- за објекат у низу и прекинутом низу минимална
ширина парцеле је 10 m, минимална површина парцеле
је 200 m2;
- за све врсте изградње максимална површина је
2500 m2;
- дозвољена је изградња на постојећој парцели која
је мања од минимално дозвољене уз услов, да су
задовољени остали услови за изградњу дати овим
Планом;
- дозвољена је изградња и на парцели која је већа од
максимално дозвољене уз услов, да се индекс заузетости
и индекс изграђености грађевинске парцеле рачуна у
односу на површину парцеле максимално дозвољене
овим Планом.
Изузетно, на грађевинским парцелама са већ
изграђена два стамбена објекта, где ширина и површина
парцеле не задовољавају наведене елементе, дозволиће
се препарцелација и испод дозвољеног минимума, у
циљу решавања имовинско-правних односа (физичка
деоба имовине). При препарцелацији обезбедити
минималну ширину колског прилаза парцели од 2,5 m.
Услови за образовање грађевинских парцела намењених
вишепородичном становању (вишепородични стамбени
и стамбено-пословни објекат) су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта
парцеле је 20 m,
- за објекат у прекинутом/непрекинутом низу минимална
ширина парцеле је 15 m;
- минимална површина парцеле за све врсте
вишепородичних стамбених објеката је 600 m2;
максимална површина парцеле је 2500 m2;
- дозвољена је изградња на постојећој парцели која
је мања од минимално дозвољене уз услов, да су
задовољени остали услови за изградњу дати овим
Планом;
- дозвољена је изградња и на парцели која је већа од
максимално дозвољене уз услов, да се индекс заузетости
и индекс изграђености грађевинске парцеле рачуна у
односу на површину парцеле максимално дозвољене
овим Планом.

За образовање грађевинске парцеле нестамбене
намене (парцела намењена пословању/производњи)
минимална ширина фронта парцеле је 10 m, минимална
површина парцеле је 300 m2, а максимална величина
парцеле је 3000 m2 (за све врсте објеката). Дозвољена
је изградња на постојећој парцели која је мања од
минимално дозвољене уз услов да су задовољени остали
услови за изградњу дати овим Планом. Дозвољена
је изградња и на парцели која је већа од максимално
дозвољене уз услов, да се индекс заузетости и индекс
изграђености грађевинске парцеле рачуна у односу на
површину парцеле максимално дозвољене овим Планом.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу
на границе грађевинске парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или
унутар површине ограничене грађевинском линијом.
Грађевинска линија се или поклапа са регулационом
линијом или је на удаљености од 2,5 m, односно на
удаљености од 5 m од регулационе линије, а према
графичком прилогу број „5. Регулациони план са
површинама јавне и остале намене“.
Грађевинска линија, дефинисана у односу на
регулациону линију главне насељске саобраћајнице,
за први главни објекат се поклапа са регулационом
линијом и главни објекат се предњом фасадом поставља
на грађевинску линију.
Изградња главног објекта у дубини парцеле
може се дозволити уз упозорење инвеститору да улази
у зону помоћних/економских објеката, који имају
првенство градње на суседним парцелама и у том
случају изградња помоћног/економског објекта неће
бити условљена прописаном удаљеношћу од овако
изграђеног главног објекта.
Ако се у сутеренској етажи главног објекта
планира и гаража, грађевинска линија се обавезно
повлачи на 5 m од регулационе линије.
Гаража, као засебан објекат, може се предњом
фасадом поставити на регулациону линију. Дозвољена
је изградња гараже на регулационој линији под условом
да отварање гараже не угрожава јавну површину.
Главни објекти се на парцели граде уз
границу парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације. Помоћни и економски објекти се по
правилу граде у истој линији као и главни објекти.
Слободностојећи главни објекат (основни
габарит без испада) се гради на минимално 1 m од
границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације, односно, на минимално 3 m од границе
парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације,
уз напомену да се морају испоштовати услови у погледу
потребних мера заштите од пожара, тј. где је неопходно
обезбедити услове за колски прилаз возилима специјалне
намене (ватрогасци, возило прве помоћи и др.).
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Основни габарит главног објекта у прекинутом
низу од границе парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације је 0 m, а од границе парцеле
претежно јужне (односно источне) оријентације је 4 m
(растојање основног габарита без испада).
Основни габарит објекта у непрекинутом низу
од границе парцеле је 0 m.
г) Највећи дозвољени индекс заузетости
изграђености грађевинске парцеле

или

Испоштовати максимални индекс заузетости парцеле
или максимални индекс изграђености парцеле, као и
услов заступљености зелених површина на парцели:
- индекс заузетости грађевинске парцеле под објектима
високоградње је максимално 40%; максимални дозвољен
индекс заузетости грађевинске парцеле (површине под
објектима + саобраћајне површине) је 60%.
- индекс изграђености парцеле је максимално 1,2;
- у оквиру парцеле обезбедити минимално 40% зелених
површина.
д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
Испоштовати максималну дозвољену спратност или
максималну висину објеката, које за одређену намену
објекта износе:
- главни објекат, намене: породични и вишепородични
стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени и
пословни објекат: максимална спратност је П+1+Пк
(приземље + спрат + поткровље), односно, укупна
висина објекта10 не може прећи 12 m;
- главни објекат, намене: пословни објекат је максимална
спратност је П+1 односно, укупна висина објекта не
може прећи 9 m;
- главни објекат, намене: производни и складишни
објекат је максималне спратности П, односно, укупна
висина објекта не може прећи 6 m;
- економски објекат уз стамбени објекат породичног
типа:
- објекат за гајење животиња (стаје) и објекти за
складиштење сточне хране су макс. спратности П,
односно, укупна висина објекта не може прећи 5 m;
- објекти за складиштење пољопривредних производа
и други слични објекти на пољопривредном газдинству
(објекти за машине и возила и сл.) су макс. спратности
П, односно, укупна висина објекта не може прећи 7 m;
- економски објекат уз пословни, производни и
складишни објекат - магацин је макс. спратности П,
односно, укупна висина објекта не може прећи 5 m;
- помоћни објекат је макс. спратности П+0 (приземље),
односно, укупна висина објекта не може прећи 4 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња
подрумске (По) или сутеренске етаже (Су), ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Висина од нулте коте терена до коте слемена објекта

10

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту
нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) и
то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног
пута;
- кота приземља може бити максимално 1,2 m виша од
коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота
приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта;
- високо приземље подразумева део објекта над
сутереном, кота пода је макс. 2,2 m од планиране коте
заштитног тротоара;
- кота приземља за послове, производне и складишне
објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете јавног
или приступног пута; ако је кота приземља виша она се
решава у оквиру габарита објекта;
- за гараже лоциране на регулационој линији кота
приземља може бити виша од коте уличног тротоара,
односно приступног пута, макс. 0,1 m;
- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс.
1,6 m (висина од коте готовог пода поткровне етаже до
тачке прелома кровне косине).
е) Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Поред главних објеката, на грађевинској парцели
је дозвољена изградња и других објеката: помоћних и
економских објеката. Услов за изградњу ових објеката
је да се они граде у дубини парцеле, на одговарајућој
удаљености од главног објекта, осим изградње: ограда,
инфраструктурних објеката, као и за изградњу гараже у
посебним случајевима, дефинисаних овим Планом.
Помоћни објекат се гради иза главног објекта.
Помоћни објекат може бити дограђен уз главни објекат,
постављени у истој линији као и главни објекат или грађен
на одстојању од мин. 1 m у односу на границе парцеле.
Изузетно, може се дозволити изградња помоћних
објеката и на 0 m од заједничке границе парцеле уз
услов: да пад кровних равни буде ка сопственој парцели,
окапница не сме прелазити на суседну парцелу и да се
на калканском зиду не могу изводити отвори.
Помоћни објекат - базен је дозвољено градити
на 3 m од суседне парцеле и од других објеката.
Помоћни објекат - гаража се може предњом
фасадом поставити и на регулациону линију, уз услов
да кровне равни гараже немају пад према регулацији и
суседној парцели, тј. да имају пад у сопствено двориште
и да се врата гараже не отварају ван регулационе линије.
Економски објекат се гради у истој линији као и
главни објекат.
Помоћни и пословни објекат, економски и
помоћни објекат, могу да се граде на међусобном размаку
од 0 m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и
други технички услови.

Број 23, страна број  969                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Висина помоћног и економског објекта на
парцели не може бити већа од висине главног објекта.
Ограда на регулационој линији може бити
транспарентна,
комбинација
транспарентне
и
нетранспарентне ограде или нетранспарентна ограда.
Укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи
висину од h=2 m. Капије на регулационој линији се не
могу отварати ван регулационе линије.
Транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације
нетранспарентни део ограде може ићи до висине од
максимално 0,9 m. Нетранспарентна ограда на углу се
може градити само ако је регулација улице ≥ 15 m и то
до висине од 0,9 m од коте тротоара.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на
грађевинској парцели која се ограђује. Бочне стране и
задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати
живом зеленом оградом, транспарентном оградом или
нетранспарентном оградом до висине макс. h=2 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина
у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те
ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Водомерни шахт се гради на мин. 1 m од
регулационе линије, а водонепропусна бетонска
септичка јама и базен на мин. 3 m.
Ако грађевинска парцела мења намену из
становања у пословање, односно производњу, обавезна
је израда урбанистичког пројекта, уз услов да објекти
својом делатношћу не угрожавају животну средину.
Услови за изградњу објеката на парцели су услови дати
у овом Плану за зону становања.
Удаљеност слободностојећег главног објекта од других
објеката је:
- удаљеност слободностојећег стамбеног објекта
породичног типа од других главних објеката је мин. 4
m (основни габарит са испадом); међусобна удаљеност
новог слободностојећег стамбеног објекта породичног
типа од других главних објеката може бити мања од
4 m, уз услов да је дозвољено отварање отвора на
просторијама нестамбене намене и да доња кота на коју
се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m;
- удаљеност стамбеног објекта породичног типа у
прекинутом/непрекинутом низу од других објеката
је 0 m;
- пословни објекти могу да се граде на међусобном
размаку од 0 m ако су задовољени санитарни,
противпожарни и други технички услови, односно
међусобни размак не може бити мањи од 4 m ако
пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег
објекта;
- главни и помоћни објекат могу да се граде на
међусобном размаку од 0 m ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови,
односно међусобни размак не може бити мањи од 4 m ако

пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег
објекта;
- ако су задовољени санитарни, противпожарни и други
технички услови, пословни и производни објекат може
да се гради у односу на економски и помоћни објекат
на међусобном размаку од 0 m тј., међусобни размак
не може бити мањи од 4 m ако пословни/производни
објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак
не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност
економског
објекта
(сточна
стаја) од: стамбеног, пословног, производног и неких
економских објекта (у складу са санитарно-хигијенским
условима и условима заштите животне средине) је
мин. 15 m. Удаљеност економског објекта - ђубриште
и пољски тоалет од стамбеног, пословног, производног
и неких економских објекта (у складу са санитарно хигијенским условима и условима заштите животне
средине) и бунара је мин. 25 m, односно 50 m у односу
на било коју јавну установу у окружењу. Ђубриште и
објекти за складиштење осоке се гради на мин. 1 m од
границе економског дела суседне парцеле, уз услов да
се, да не би дошло до разасипања, гради ободни зид
висине 1 m и да је материјал од ког се гради ђубриште
водонепропусан.
Удаљеност економских објеката у којима се
складишти запаљиви материјал од других објеката је
мин. 6 m. Међусобни размак између економских објеката
(на истој парцели) може бити 0 m (ако су задовољени
услови противпожарне заштите) односно минимално
половина вишег објекта.
Водонепропусна септичка јама (као прелазно
решење до изградње насељске канализационе мреже
у улици) лоцирати на мин. 3 m од границе парцеле и
објеката.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ
на јавну површину (улицу, колски прилаз/пролаз)
и обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини
(постојећој или планираној). При обезбеђивању
прилаза парцели не дозвољава се затрпавање отворених
уличних канала. Све колске прилазе и укрштања са
саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим
прописима и стандардима.
За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне
намењену становању обезбедити колско-пешачки прилаз
ширине мин. 2,5 m и пешачки прилаз мин. ширине 1 m. За
грађевинску парцелу намењену породичном становању
пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је мин.
ширине 4 m.
За грађевинску парцелу на којој се планира
изградња објекта јавне намене или пословног/
производног објекта мора се обезбедити колско-пешачки
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прилаз мин. ширине 3,5 m и пешачка стаза мин. ширине
1,5 m.

друге отпадне воде из економског дворишта одводити
регулисано до ђубришне јаме.

За паркирање возила за сопствене потребе у
оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити
паркинг простор, по правилу: једно паркинг или гаражно
место на један стан, односно мин. једно паркинг место
на 70 m2 јавног/пословног простора, односно у складу
са важећим прописима који одређену делатност уређују.
У оквиру парцеле обезбедити и потребан саобраћајноманипулативни простор.

Изградња објеката у прекинутом/непрекинутом
низу може се дозволити уз услов да се не наруши
граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља
не могу прелазити границу суседне парцеле.

Уколико се на парцели обавља пословна
делатност намењена ширем кругу корисника, са
потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, а
паркирање се не може у потпуности решити на њој, може
се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити
изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремети
коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја
и услови окружења.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине
градити под следећим условима:
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру
грађевинске парцеле обезбедити паркинг простор (за
путничко возило мин. 5 m х 2,5 m, за теретно возило
мин. 6 m х 3 m);
- манипулативне платое пројектовати са једностраним
нагибом и носивошћу за средње тешки саобраћај;
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне
површине минимално 0,6 - 0,7 m2 по бициклу;
- пешачке стазе радити од бетона, бетонских плоча или
бехатона, мин. ширине од 1 m.
з) Заштита суседних објеката
Ако се постављају на заједничку међу (границу)
не може се објектом или делом објекта угрозити
ваздушни простор суседа преко међе (решење може
бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров
са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са
падом у сопствено двориште). Одвођење атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат, односно
на улицу уколико постоје канали.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле
не могу се усмеравати према другој грађевинској
парцели.
Отварање отвора на објекту према суседима:
- на удаљености до 4 m дозвољено је отварање отвора са
стандардним парапетом;
- ако је међусобни размак између објеката мањи од
4 m дозвољено је отварање отвора на просторијама
нестамбене намене, уз услов да доња кота на коју се
оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m.
Површинске воде са парцеле одводити
слободним падом, према риголама, односно према
улици, са најмањим падом од 1,5%. Површинске и

ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Препоручује
се
пројектовање
чистих,
ритмичних фасада. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама тежити ка
успостављању јединствене естетске и визуелне целине
у оквиру грађевинске парцеле, у улици и блоку.
Фасаде објеката могу бити малтерисане и
бојене, у боји по жељи Инвеститора, а могућа је и
примена традиционалних и савремених фасадних
облога, примерених овом поднебљу и окружењу објекта
(фасадна опека, камен, дрво и сл.). Ограде балкона/тераса
морају бити безбедне за децу (избегавати хоризонталну
конструкцију без заштите).
Препоручује се израда косог крова са нагибом
кровне конструкције од 20-45о. Кровни покривач извести
у складу са нагибом и обликом крова (препоручује се
цреп). Кровни прозори могу бити у равни крова, или
постављени вертикално (кровна баџа).
Може се дозволити и раван кров ради
формирања кровних тераса и башти (зелени кровови).
Висина надзитка код приземних објеката је
макс. 0,6 m без могућности отварања отвора на крову.
Висина надзитка за поткровну етажу је 1,6 m, рачунајући
од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне
косине. Кровни прозори могу бити у равни крова, или
постављени вертикално (кровна баџа). Ако се отварају
отвори према ближој граници парцеле морају бити
затамњена стакла.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m, односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3 m.
Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се она
поставља у односу на грађевинску, односно регулациону
линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице
у зони приземне етаже мање од 2 m по целој ширини
објекта с висином изнад 3 m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом до 1 m од спољне ивице тротоара на
висини изнад 3 m;
- конзолне рекламе до 1,2 m на висини изнад 3 m;
- један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина
тротоара већа од 1,8 m.
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Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони,
улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог
спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације мање од 0,6 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5 m) мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице не смеју прелазити
регулациону линију. Отворене спољне степенице могу
се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска
линија увучена у односу на регулациону линију и ако
те степенице савлађују висину до 0,9 m. Степенице које
савлађују висину до 0,9 m, а постављају се на бочни
или задњи део објекта, не смеју ометати пролаз и друге
функције дворишта. Степенице које савлађују висину
преко 0,9 m улазе у основни габарит објекта.
2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ СПОРТА И
РЕКРЕАЦИЈЕ
а) Врста и намена објеката
Врста објекта: објекти могу бити слободностојећи,
објекти у прекинутом и непрекинутом низу.
Намена објекта: дозвољена је изградња главних и
помоћних објеката.
1. Главни објекат је пословни објекат (евентуално
пословно-стамбени објекат) и то:
- спортски објекат (отворени и затворени спортскорекреативни терени и објекти);
- угоститељски објекти (за пружање услуге пића, хране,
смештаја);
- туристички објекат (продавнице, информациони
пунктови и сл.);
- други објекти компатибилне намене са услужним
садржајима, као и објекти у наведеним комбинацијама;
- дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са
само једном стамбеном јединицом.
2. Помоћни објекат:
- помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради
се на истој парцели на којој је саграђен или може бити
саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне
намене;
- помоћни објекти су: гараже, оставе, гардеробе

и свлачионице, купатила и тоалети, трибине и
надстрешнице, бунари, водомерни шахт, водонепропусне
бетонске септичке јаме (као прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу),
ограде, трансформаторске станице и сл.
На грађевинској парцели у овој зони дозвољена
је изградња више главних и помоћних објеката на
парцели, уз напомену да је неопходно да се испуне сви
остали услови дефинисани овим Планом.
Изградња угоститељских објеката, туристичких
објеката и других објеката компатибилне намене са
услужним садржајима дозвољена је само ако постоји
изграђен спортски објекат или ако се траже услови и за
његову изградњу.
Пословне делатности које се могу дозволити у
овој зони су из области: спорта и рекреације, трговине
на мало, угоститељства и услужних делатности, које су
компатибилне спорту, рекреацији и туризму и које не
нарушавају животну средину.
Трговина на велико, производне и складишне
делатности у оквиру ове зоне нису дозвољени.
Израда урбанистичког пројекта обавезна је за
изградњу нових објеката у зони спорта и рекреације.
б) Услови за парцелацију, препарцелацију
формирање грађевинске парцеле

и

Величина парцеле у зони спорта и рекреације
мора бити довољна да прими све планиране садржаје
основне намене, као и пратеће садржаје, у склопу
једне функционалне целине, уз обезбеђење дозвољеног
индекса заузетости или индекса изграђености.
Површина грађевинске парцеле износи
минимално 1000 m2, са ширином уличног фронта од
минимално 20 m. Максимална величина парцеле је
дефинисана наменом.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу
на границе грађевинске парцеле
Објекти се граде до грађевинске линије или
унутар површине ограничене грађевинским линијама.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом
улице.
Грађевинска линија се у односу на остале
регулационе линије увлачи за мин. 5 m ако је неопходно
обезбедити услове противпожарне заштите.
г) Највећи дозвољени индекс заузетости
изграђености грађевинске парцеле

или

Индекс заузетости и индекс изграђености дат је
у поглављу Правила уређења, тачком „4.4. Урбанистички
и други услови за уређење и изградњу површина и
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објеката из области спорта и рекреације“.
д) Највећа дозвољена висина или спратност објеката
За објекте у овој зони испоштовати максималну
дозвољену спратност или максималну висину објеката,
које за одређену намену објеката износе:
• главни објекат, намене:
- спортски објекат је спратности макс. П + Пк, односно
П+1; укупна висина објекта11 је максимално 9 m;
- угоститељски објекат, туристички објекат, други
објекти компатибилне намене са услужним садржајима,
као и објекти у наведеним комбинацијама су спратности
макс. П+Пк, односно П+1; укупна висина објекта је
максимално 9 m;
• помоћни објекти су макс. спратности П (приземље);
укупна висина објекта је 4 m.
За главне објекте дозвољена је изградња
подрумске (По) или сутеренске етаже (Су), ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту
нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) и
то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног
пута;
- кота приземља може бити максимално 0,2 m виша од
коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота
приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта;
- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс.
1,6 m (висина од коте готовог пода поткровне етаже до
тачке прелома кровне косине).
е) Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Поред главних објеката, на грађевинској
парцели је дозвољена изградња и других, помоћних
објеката. Услов за изградњу ових објеката је да се они
граде у дубини парцеле, на одговарајућој удаљености
од главног објекта, осим изградње: ограда, базена,
инфраструктурних објеката, као и за изградњу гараже у
посебним случајевима, дефинисаних овим Планом.
Помоћни објекат се по правилу гради у истој
линији као и главни објекат.
Изградња помоћног објекта-гаража (супротно од
линије са главним објектом) дозвољена је на минимално
1 m од границе парцеле, ако се објекат повлачи у дубину
парцеле тј., гради се у економском делу парцеле који се
граничи са економским делом суседне парцеле. Изузетно,
може се дозволити изградња помоћних објеката и на 0 m
од заједничке границе парцеле уз услов: да пад кровних
равни буде ка сопственој парцели и да се на калканском
зиду не могу изводити отвори.
Помоћни и главни објекат могу да се граде на

међусобном размаку од 0 m само ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови.
Минимална међусобна удаљеност објеката је
половина висине вишег објекта.
Висина помоћног објекта на парцели не може
бити већа од висине главног објекта.
Ограда на регулационој линији може бити
транспарентна,
комбинација
транспарентне
и
нетранспарентне ограде или нетранспарентна ограда.
Укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи
висину од h=2 m. Капије на регулационој линији се не
могу отварати ван регулационе линије.
Транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације
нетранспарентни део ограде може ићи до висине од
максимално 0,9 m. Нетранспарентна ограда на углу се
не може градити.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на
грађевинској парцели која се ограђује. Бочне, предња и
задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати
живом зеленом оградом, транспарентном оградом или
нетранспарентном оградом до висине макс. h=2 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде
и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови
противпожарне заштите.
Дозвољено је и засебно ограђивање спортских
терена заштитном транспарентном оградом, уколико
то захтева врста спортских активности које се на њима
одвијају, у складу са нормативима за конкретни спорт.
Удаљеност главног објекта од других објеката је:
- међусобни размак је минимално половина висине
вишег објекта с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4 m;
- размак између главних објеката, главних и помоћних
објеката, може да буде на међусобном размаку од 0 m
само ако су задовољени санитарни, противпожарни и
други технички услови.
Удаљеност помоћног објекта од других објеката је:
- водонепропусна септичка јама (као прелазно решење
до изградње насељске канализационе мреже у улици)
лоцира се на мин. 3 m од границе парцеле и објеката;
- трансформаторске станице за сопствене потребе
градити на минимално 3 m од других објеката;
трансформаторска станица се може градити/инсталирати
и у оквиру других објеката, уз обезбеђивање услова
противпожарне заштите.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ

Висина објекта од нулте коте терена, тј. коте заштитног тротоара објекта до коте слемена објекта.
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на јавну површину (улицу, колски прилаз/пролаз)
и обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини
(постојећој или планираној). При обезбеђивању
прилаза парцели не дозвољава се затрпавање отворених
уличних канала. Све колске прилазе и укрштања са
саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим
прописима и стандардима.
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне
обезбедити колско-пешачки прилаз, ширине мин. 3,5 m,
са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7 m
и пешачки прилаз мин. ширине 1,5 m.
Интерне
саобраћајнице,
саобраћајноманипулативне и пешачке површине унутар комплекса
извести у зависности од функције, врсте очекиваних
возила и расположивог простора и са свим потребним
елементима за комфорно кретање. У оквиру спортскорекреативног
комплекса
предвидети
сервисне
саобраћајнице, као и прилазе возилима специјалне
намене. Ширина колске саобраћајнице је мин. 3,5 m,
са унутрашњим радијусом кривине мин. 5 m, односно
мин. 7 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја
ради противпожарне заштите. Коловозну конструкцију
интерних саобраћајница и платоа димензионисати у
зависности од врсте возила која се очекују.
У складу са потребама, за паркирање возила
за сопствене потребе (за запослене, госте и посетиоце),
обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и
евентуално друга очекивана возила у оквиру комплекса.
Уколико се паркирање не може у потпуности решити
унутар комплекса, може се у уличном коридору, у
ширини парцеле, одобрити изградња паркинг простора,
уколико се тиме не ремети коришћење јавне површине,
функционисање саобраћаја и услови окружења.

парцели. Нивелацијом саобраћајних површина одвођење
површинских вода решити у оквиру парцеле на којој
се гради. Условно чисте површинске воде са парцеле
одводити слободним падом риголама према зеленим
површинама на парцели, а остале површинске воде прво
пречистити на сепаратору уља и масти.
На грађевинској парцели обезбедити мин. 40%
зелених површина које треба решити као парковско
зеленило. Дрвеће и шибље распоредити тако да створе
сенку на јужним експозицијама. Коришћењем дрвећа
и шибља аутохтоних лишћарских врста заштитити од
ветра спортско-рекреативне површине.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог
материјала, који је у употреби, на традиционалан
начин (зидани објекти) или савременији начин (од
префабрикованих елемената). При обликовању објеката
тежити ка савременом архитектонском изразу, који
задовољава критеријуме функционалности и естетског
изгледа, при чему треба успоставити хармоничан однос
са окружењем.
Дозвољена је изградња косог или равног
крова (по могућности „зеленог“ крова). Врсту кровне
конструкције и нагиб крова ускладити са врстом кровног
покривача.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са
важећом законском регулативом, која уређује конкретну
област/садржај, а избор материјала вршити имајући
у виду конкретну намену објекта, уз обезбеђивање
техничких, санитарно-хигијенских и противпожарних
услова.

Оквирно се рачуна једно паркинг место на 70 m2
пословног простора односно, паркинзи се димензионишу
у зависности од изабраног система паркирања, врсте и
величине очекиваних возила, претпостављеног броја
корисника и расположивог простора, као и у складу са
важећим прописима, који уређују конкретни спортскорекреативни садржај. Величина једног паркинг места
за путничко возило је мин. 5 m х 2,5 m, а за аутобус
минимално 10 m х 3,5 m. Паркинге за бицикле изводити
по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин.
0,6 - 0,7 m2 по бициклу.

Испред главне фасаде објеката (према јавној
површини) могуће је постављати јарболе и рекламне
тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да
не ометају саобраћај, висине макс. 10 m. За постављање
истих на јавној површини потребна је посебна дозвола
надлежних служби Општине.

Ширина пешачке стазе у оквиру спортскорекреативног комплекса је мин. 1,5 m.

2.4.
ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
ЗА
ЗОНУ
САОБРАЋАЈНИХ И КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА

з) Заштита суседних објеката

У тексту који следи дају се остала правила
грађења која се односе на комплекс гробља и комплекс
постројења за пречишћавање отпадних вода. При
пројектовању и грађењу објеката придржавати се
одредби техничких прописа и услова који конкретну
област регулишу.

Изградњом објеката и планираним активностима
у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина,
нити на било који начин угрозити објекти на суседним
парцелама и њихово нормално функционисање.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле
не могу се усмеравати према другој грађевинској

Остала правила грађења (правила за изградњу
испада на објекту, отворених спољних степеница и
других грађевинских елемената објекта) су иста као у
оквиру зоне становања.
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а) Врста и намена објекта
Врста објекта: објекти се могу градити као
слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности
од техничко-технолошког процеса и задовољавања
прописаних услова заштите.

репрезентативни - пословни објекти лоцирају до улице,
а мање атрактивни - производни, складишни и помоћни
објекти, у дубину комплекса.
г) Највећи дозвољени индекс заузетости
изграђености грађевинске парцеле

или

Намена објекта: дозвољена је изградња главних и
помоћних објеката:
- главни објекат: пословни, производни и складишни
објекат као и изградња у комбинацијама: пословнопроизводни објекат, пословно-складишни објекат,
производно-складишни објекат, пословно-производноскладишни објекат;
- помоћни објекти су: портирница, гаража, магацин,
надстрешнице и објекти за машине и возила, ограде,
инфраструктурни објекти: типске трансформаторске
станице, производни енергетски објекти обновљивих
извора енергије12 снаге испод 10 MVA, објекти за смештај
електронске комуникационе опреме, котларнице,
водонепропусне септичке јаме (изузетно, као прелазно
решење до изградње насељске канализационе мреже),
сепаратор уља и брзо таложивих примеса, бунари, и сл.;
помоћни објекат је у функцији главног објекта и гради
се ако на парцели постоји главни објекат или је започета
изградња главног објекта.

Индекс заузетости и индекс изграђености дат је
у поглављу Правила уређења, тачком „4.5. Урбанистички
и други услови за уређење и изградњу комуналних
површина и објеката“.

Дозвољене су пословне, производне и услужне
делатности према дефинисаној намени, уз обезбеђивање
услова заштите животне средине.

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту
нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта и то:
- кота приземља објекта на равном терену не може бити
нижа од коте нивелете јавног или приступног пута; кота
приземља за главне објекте је максимално 0,2 m виша
од коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота
приземља виша од 0,2 m онда се денивелација решава у
оквиру габарита објекта;
- светла висина назитка поткровне етаже износи макс.
1,6 m (висина од коте готовог пода поткровне етаже до
тачке прелома кровне косине).

Дозвољена је изградња и више главних и
помоћних објеката на парцели, уз напомену да је
неопходно да се испуне сви остали услови дефинисани
овим Планом.
Израда урбанистичког пројекта обавезна је за
изградњу нових објеката у зони спорта и рекреације.
б) Услови за парцелацију, препарцелацију
формирање грађевинске парцеле

и

Површина грађевинске парцеле мора да
задовољи законске прописе који регулишу област
планиране делатности на парцели. Величина грађевинске
парцеле дефинисана је наменом.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу
на границе грађевинске парцеле
У зависности од одређеног технолошког
процеса производње и пословања, у оквиру комплекса
објекти се постављају на грађевинску линију или се
повлаче у дубину парцеле.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом
линијом, а према условима из графичког прилога бр.
„5. Регулациони план са површинама јавне и остале
намене“.
Комплексе

формирати

тако

да

се

Производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели.
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д) Највећа дозвољена висина или спратност објеката
У зависности од намене објеката произилази и њихова
спратност. Објекти су спратности:
- пословни, производни и складишни: П, П+Пк, П+1;
укупна висина објекта не може прећи 9 m (евентуално
и више ако то захтева технолошки процес производње);
- помоћни и инфраструктурни објекат (гаража, магацин,
кућица за бунар, трансформаторске станице и сл.) је
макс. спратности П; укупна висина објекта не може
прећи 9 m;
- за све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске
етаже (По), односно сутеренске етаже (Су) ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.

е) Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Поред главних објеката, на грађевинској
парцели је дозвољена изградња и других, помоћних
објеката. Други објекти на парцели се по правилу
граде у дубини парцеле, на одговарајућој удаљености
од главног објекта, осим изградње: ограда, базена,
инфраструктурних објеката, као и за изградњу гараже у
посебним случајевима, дефинисаних овим Планом.
Ограда на регулационој линији може бити
транспарентна,
комбинација
транспарентне
и
нетранспарентне ограде или нетранспарентна ограда.
Укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи
висину од h=2,2 m. Капије на регулационој линији се не
могу отварати ван регулационе линије.
Транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације
нетранспарентни део ограде може ићи до висине од
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максимално 0,9 m. Нетранспарентна ограда на углу се
не може градити.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на
грађевинској парцели која се ограђује. Бочне стране и
задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати
живом зеленом оградом, транспарентном оградом или
нетранспарентном оградом до висине макс. h=2,2 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина
у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те
ограде не може бити већа од висине спољне ограде
и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови
противпожарне заштите.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Међусобни размак слободностојећих објеката
је минимално половина висине вишег објекта с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4 m.

Све колске прилазе и укрштања са
саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим
прописима и стандардима.
За сваку грађевинску парцелу обезбедити
колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је мин.
ширине 3,5 m, са минималним унутрашњим радијусом
кривине од 7 m. Пешачки прилаз парцели је минималне
ширине 1,5 m.
Интерне
саобраћајнице
и
саобраћајноманипулативне површине унутар комплекса изводити
различитих ширина, у зависности од делатности,
технолошког процеса, врсте очекиваних возила и
расположивог простора, са свим потребним елементима
за комфорно кретање.

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

У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке
стазе је мин. 1 m, а ширина колске саобраћајнице мин. 3,5
m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5 m, односно
мин. 7 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја
ради противпожарне заштите. Коловозну конструкцију
интерних саобраћајница и платоа у оквиру комплекса
димензионисати у зависности од врсте возила која се
очекују, а препорука је за средње тешки саобраћај.

Пословни и помоћни објекти могу да се граде
на међусобном размаку од 0 m ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови,
односно међусобни размак не може бити мањи од 4
m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј.
међусобни размак не може бити мањи од половине
висине вишег објекта.

За паркирање возила за сопствене потребе у
оквиру грађевинске парцеле обезбедити одговарајући
паркинг простор за очекивани број путничких/теретних
возила. Величина једног паркинг места за путничко
возило је мин. 5 m х 2,5 m, за теретно возило мин. 6 m
х 3 m. Оквирно се рачуна једно паркинг место на 70 m2
пословног/производног простора.

Удаљеност објеката у којима се складишти
запаљиви материјал од других објеката не може бити
мања од 6 m.

За
конкретне
случајеве
паркинзи
се
димензионишу у зависности од изабраног система
паркирања, врсте и величине очекиваних возила,
претпостављеног броја корисника и расположивог
простора, као и у складу са важећим прописима који
одређену делатност уређују. Уколико се паркирање не
може у потпуности решити унутар комплекса, може
се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити
изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремете
коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја
и услови окружења.
Паркинзи за бицикле се изводе по потреби, са
обезбеђивањем засебне површине мин. 0,6 - 0,7 m2 по
бициклу.

Водонепропусне септичке јаме (као прелазно
решење до изградње јавне канализационе мреже у
улици), лоцирати на парцели на којој се гради објекат,
на мин. 3 m од границе парцеле и других објеката.
Трансформаторске станице за сопствене или
дистрибутивне потребе градити на минимално 3,0 m
од других објеката. Трансформаторска станице се може
градити/ инсталирати и у оквиру других објеката, уз
задовољење услова противпожарне заштите.
Најмања удаљеност антенског стуба од осталих
објеката треба да буде једнака висини стуба.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ
на јавну површину (улицу) и обезбеђен приступ јавној
саобраћајној површини. При обезбеђивању прилаза
парцели не дозвољава се затрпавање отворених уличних
канала.

з) Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу
у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина,
нити на било који начин угрозити објекти на суседним
парцелама и њихово нормално функционисање.
Површинске воде са грађевинске парцеле не
могу се усмеравати према другој грађевинској парцели.
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење
површинских вода решити у оквиру парцеле на којој
се гради. Условно чисте површинске воде са парцеле
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одводити слободним падом риголама према зеленим
површинама на парцели, а остале површинске воде прво
пречистити на сепаратору уља и масти.
На грађевинској парцели обезбедити зелене
површине према условима датим у Правилима уређења,
тачки „4.5. Урбанистички и други услови за уређење и
изградњу саобраћајних и комуналних површина“. Избор
биљних врста одређује се према карактеристикама
делатности, карактеру и концентрацији штетних
материја, а такође њиховим еколошким, функционалним
и декоративним својствима. Зеленилом обезбеди
изолацију административних објеката од производних
(складишних) објеката, изолацију пешачких од
моторних токова, као и заштиту паркинг простора од
утицаја сунца.
Уз објекте повећаног ризика од пожара
извести приступни пут, окретницу и плато за кретање
ватрогасног возила и извођење интервенција.
Запаљиви материјал не може се сместити
на простору који није удаљен најмање 6 m од објекта
или дела објекта у ком бораве или се дуже задржавају
људи, уколико то техничким прописима није другачије
одређено. У објектима и просторијама у којима се
ускладиштава и држи запаљиви и други материјал
(сировине, готови производи, амбалажа и др.) обезбедити
слободне пролазе и прилазе справама и уређајима за
гашење пожара. Код објеката и просторија угрожених
експлозивом
предвидети
довољно
прозорских
површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни
покривач.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог
материјала који је у употреби, на традиционалан (зидани
објекти) или савременији начин (од префабрикованих
елемената, укључујући и готове монтажне хале).
При обликовању објекта тежити ка савременом
архитектонском изразу, који задовољава критеријуме
функционалности и естетског изгледа.
Кровови могу бити коси или равни, а нагиб
крова ускладити са врстом кровног покривача. Кровна
конструкција може бити од дрвета, челика или армираног
бетона.
Фасаде објеката могу бити малтерисане, од
фасадне опеке или других савремених материјала.
Ускладити архитектонски израз (примењене облике,
боје и материјале) свих објеката у оквиру комплекса, а
слободне површине парковски озеленити.
Сви објекти морају бити изграђени у складу
са важећом законском регулативом, која уређује
конкретну област/делатност, а избор материјала вршити
имајући у виду специфичну намену објекта/простора,
са становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања
санитарно-хигијенских услова. Избором материјала

водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта
техничке и противпожарне заштите. При пројектовању
и изградњи комплекса поштовати важеће прописе за
громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке,
танкове и погоне са лако запаљивим материјалима.
Остали услови (за испаде на објекту, отворене
спољне степенице и друге грађевинске елементе објекта)
су исти као у оквиру зоне становања.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
НАСЕЉА – ЗОНА КУЋА ЗА ОДМОР
Планом су дата правила грађења за грађевинско
земљиште ван грађевинског подручја насеља, за
зону кућа за одмор, за директну примену Плана,
односно директну примену Плана уз обавезну израду
урбанистичког пројекта.
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ КУЋА ЗА ОДМОР
а) Врста и намена објеката
Врста објекта: објекти на грађевинској парцели
могу бити слободностојећи, објекти у прекинутом и
непрекинутом низу.
Намена објекта: дозвољена је изградња главних и
помоћних објеката.
1. Главни објекат: кућа за одмор (викенд објекат)13
и објекат компатибилне намене: пословни објекат
(максимално једна пословна јединица).
Објекти компатибилне намене могу се градити уз
викенд објекат који је главни објекат или самостално на
парцели као главни објекат.
2. Помоћни објекат:
- помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради
се на истој парцели на којој је саграђен или може бити
саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне
намене;
- помоћни објекти су: гараже, оставе, летње кухиње,
надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини,
базени, бунари, водомерни шахт, водонепропусне
бетонске септичке јаме (као прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу),
ограде, трансформаторске станице и сл.
На грађевинској парцели у овој зони дозвољена
је изградња више главних и помоћних објеката на
парцели, уз напомену да је неопходно да се испуне сви
остали услови дефинисани овим Планом.
Пословне делатности које се могу дозволити
су из области: туризма, угоститељства и спорта и
рекреације, делатности намењене обављању чистих и
тихих услужних делатности (трговине на мало, услужни
занати и сл.).

Кућа за одмор (викенд објекат) је објекат у функцији одмора и повременог становања са максимално једном стамбеном
јединицом. У оквиру куће за одмор до 30% бруто развијене површине објекта може да се намени пословању са
максимално једном пословном јединицом.

13
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На површинама намењеним изградњи кућа
за одмор забрањена је изградња стамбених објеката,
производних и складишних објеката, као и помоћних
објеката уз наведене објекте и инфраструктурних
објеката већих капацитета који нису у функцији зоне
кућа за одмор.
Ако се грађевинска парцела у овој зони,
евентуално, намењује за чисто пословање, обавезна је
израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичкоархитектонске разраде локације.
б) Услови за парцелацију, препарцелацију
формирање грађевинске парцеле

и

Услови за образовање грађевинске парцеле намењене за
изградњу куће за одмор (викенд објекта) су следећи:
- минимална ширина фронта парцеле је 15 m;
- минимална површина парцеле је 1500 m2 (минимално
800 m2 код постојеће парцелације);
- максимална површина је дефинисана наменом
површина.
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене за
изградњу објекта компатибилних намена су следећи:
- минимална ширина фронта парцеле је 20 m;
- минимална површина парцеле је 1500 m2;
- грађевинска парцела за туристички комплекс који
се формира као компатибилна намена је површине
минимално 5000 m2;
- максимална површина је дефинисана наменом
површина.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу
на границе грађевинске парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или
унутар површине ограничене грађевинском линијом.
За изградњу куће за одмор (викенд објекта)
минимална удаљеност грађевинске линије од
регулационе линије и од границе парцеле у доњем
делу парцеле је 5 m. Удаљеност објекта (са испадима)
на парцели у односу на бочне границе парцеле је
минимално 3 m.
Уколико се положај објекта планира тако да се
поставља ближе бочним границама парцеле него што је
дефинисано, неопходно је приложити сагласност свих
власника суседне парцеле (оверену у суду), заједно са
доказом о праву својине на парцели, при чему се мора
обезбедити минимални колски пролаз поред објекта од
2,5 m. Међусобна удаљеност објеката треба да обезбеди
релативну изолованост (визуелну, звучну), али не би
требало да буде мања од 10 m.
За изградњу објекта компатибилних намена
минимална удаљеност грађевинске линије од
регулационе линије је 5 m, минимална удаљеност
грађевинске линије од границе са суседним парцелама
је 10 m.
Висина од нулте коте терена до коте слемена објекта
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Главни објекти се на парцели граде уз
границу парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације. Помоћни објекти се по правилу граде у
истој линији као и главни објекти.
г) Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле
Испоштовати максимални индекс заузетости парцеле,
као и услов заступљености зелених површина на
парцели:
- укупна површина свих објеката на парцели намењеној
изградњи куће за одмор (викенд објекта) износи до
10% од површине парцеле, али не више од 150 m²
бруто површине у основи објеката; у оквиру парцеле
обезбедити минимално 70 % зелених површина;
- за изградњу објекта компатибилних намена:
максимални индекс заузетости грађевинске парцеле под
објектима износи 20%, а уколико се на грађевинској
парцели планира изградња отворених спортскорекреативних терена максимални индекс заузетости
грађевинске парцеле износи 30%.
д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
Испоштовати максималну дозвољену спратност или
максималну висину објеката, које за одређену намену
објекта износи, за:
- главни објекат - кућа за одмор (викенд објекат):
максимална спратност је П+Пк (приземље + поткровље),
односно, укупна висина објекта14 не може прећи 9 m;
- главни објекат – пословни објекат намењен за обављање
чистих и тихих услужних делатности (трговина на мало,
услужни занати и сл.), туризма, угоститељства, спорта и
рекреације: максимална спратност је П+Пк (приземље +
поткровље), односно, укупна висина објекта не може
прећи 9 m;
- помоћни објекат: максимална спратност је П
(приземље), односно, укупна висина објекта не може
прећи 4 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња
подрумске (По) или сутеренске етаже (Су), ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту
нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) и
то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног
пута;
- кота приземља може бити максимално 1,2 m виша од
коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота
приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта;
- високо приземље подразумева део објекта над
сутереном, кота пода је макс. 2,2 m од планиране коте
заштитног тротоара;
- кота приземља за послове објекте је максимално 0,2 m
виша од коте нивелете јавног или приступног пута; ако
је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита
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објекта;
- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс.
1,6 m (висина од коте готовог пода поткровне етаже до
тачке прелома кровне косине).
е) Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Поред главних објеката, на грађевинској
парцели је дозвољена изградња помоћних објеката.
Услов за изградњу ових објеката је да се они граде у
дубини парцеле, на одговарајућој удаљености од главног
објекта, осим изградње: ограда, инфраструктурних
објеката, као и за изградњу гараже у посебним
случајевима, дефинисаних овим Планом.
Помоћни објекат се гради иза главног објекта.
Помоћни објекат се по правилу гради у истој линији
као и главни објекат, а може бити и дограђен уз главни
објекат.
Помоћни објекат - базен је дозвољено градити
на 5 m од суседне парцеле и од других објеката.
Помоћни објекат - гаража се може градити и
испред главног објекта.
Помоћни и пословни објекат могу да се граде
на међусобном размаку од 0 m, ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови.
Ограда око парцеле потребно је да буде од
живице висине до 1,5 m.
Снабдевање водом може се обезбедити бушењем
бунара на парцели. Водомерни шахт се гради на мин.
1 m од регулационе линије, водонепропусна бетонска
септичка јама на 3 m, а базен на 5 m од границе парцеле.
Водонепропусна септичка јама (као прелазно
решење до изградње канализационе мреже у коридору
приступног пута) лоцирати на мин. 3 m од границе
парцеле и објеката.
Ако се грађевинска парцела намењује само за
пословање, обавезна је израда урбанистичког пројекта,
уз услов да објекти својом делатношћу не угрожавају
животну средину.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела намењена изградњи
куће за одмор (викенд објекта) мора имати приступ на
јавну површину директно, на коридор јавног пута или
преко приватног пролаза, минималне ширине 2,5 m
(приватни пролаз само за грађевинске парцеле на којим
нема пословања тј., које нису намењене пословању)
и обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини
(постојећој или планираној). При обезбеђивању
прилаза парцели не дозвољава се затрпавање отворених

уличних канала. Све колске прилазе и укрштања са
саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим
прописима и стандардима.
За грађевинску парцелу на којој се планира
изградња пословног простора/објекта мора се
обезбедити колско-пешачки прилаз на јавну површину
директно, мин. ширине 3,5 m и пешачка стаза мин.
ширине 1,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у
оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити
паркинг простор, по правилу: једно паркинг или
гаражно место на један главни објекат, односно мин.
једно паркинг место на 70 m2 пословног простора,
односно у складу са важећим прописима који одређену
делатност уређују. У оквиру парцеле обезбедити и
потребан саобраћајно-манипулативни простор.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине
градити под следећим условима:
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру
грађевинске парцеле обезбедити паркинг простор (за
путничко возило мин. 5 m х 2,5 m);
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне
површине минимално 0,6 - 0,7 m2 по бициклу;
- пешачке стазе радити од бетона, бетонских плоча или
бехатона мин. ширине од 1 m.
з) Заштита суседних објеката
Површинске воде са једне грађевинске парцеле
не могу се усмеравати према другој грађевинској
парцели. Површинске воде са парцеле одводити
слободним падом, према риголама, односно према
приступном путу, са најмањим падом од 1,5%.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Кућа за одмор (викенд објекат):
Архитектонска обрада објекта треба да буде
прилагођена непосредном амбијенту и околном пејзажу,
односно архитектонском наслеђу овог подручја.
Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних
фасада. Архитектонским облицима, употребљеним
материјалима и бојама тежити ка успостављању
јединствене естетске и визуелне целине у оквиру
грађевинске парцеле.
Куће за одмор градити од природног материјала.
Дозвољава се изградња лођа, тремова и пергола испред
и у склопу објеката према осунчаним просторима,
истакнутим природним видиковцима. Архитектонска
обрада објекта мора се прилагодити непосредном
амбијенту и околном пејзажу. Делови објекта, њен
структурални склоп од утицаја на обликовање и
визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе,
тремови и сл.) уз велику примену дрвета, морају бити у
духу архитектонског наслеђа овог подручја.
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Објекти компатибилних намена:
Фасаде објеката могу бити малтерисане и
бојене, у боји по жељи Инвеститора, а могућа је и
примена традиционалних и савремених фасадних
облога, примерених овом поднебљу и окружењу објекта
(фасадна опека, камен, дрво и сл.). Ограде балкона/тераса
морају бити безбедне за децу (избегавати хоризонталну
конструкцију без заштите).
Препоручује се израда косог крова са нагибом
кровне конструкције од 20-45о. Кровни покривач извести
у складу са нагибом и обликом крова (препоручује се
цреп). Кровни прозори могу бити у равни крова, или
постављени вертикално (кровна баџа).
Може се дозволити и раван кров ради
формирања кровних тераса и башти (зелени кровови).
Висина надзитка код приземних објеката је
макс. 0,6 m без могућности отварања отвора на крову.
Висина надзитка за поткровну етажу је 1,6 m, рачунајући
од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне
косине. Кровни прозори могу бити у равни крова или
постављени вертикално (кровна баџа). Ако се отварају
отвори према ближој граници парцеле морају бити
затамњена стакла.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m и то на делу објекта
вишем од 3 m. Ако је хоризонтална пројекција испада
већа онда се она поставља у односу на грађевинску
линију.
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони,
улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог
спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације мање од 0,6 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5 m) мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати
на предњи део објекта ако те степенице савлађују висину
до 0,9 m. Степенице које савлађују висину до 0,9 m, а
постављају се на бочни или задњи део објекта, не смеју
ометати пролаз и друге функције дворишта. Степенице

које савлађују висину преко 0,9 m улазе у основни
габарит објекта.
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА РЕКРЕАТИВНЕ
ПОВРШИНЕ
Према правилима уређења, Планом се
забрањује изградња на рекреативним површинама.
За наведене површине су дата правила уређења у
тачки „4.4. Урбанистички и други услови за уређење
и изградњу површина и објеката из области спорта и
рекреације“. За наведене површине важе и услови и
мере заштите дефинисани тачком „7. Општа правила
уређења простора“.
3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СТАРО ГРОБЉЕ
Према правилима уређења, Планом се забрањује
изградња на старом гробљу. За наведену површину су
дата правила уређења у тачки „4.5. Урбанистички и
други услови за уређење и изградњу саобраћајних и
комуналних површина“. За наведену површину важе и
услови и мере заштите дефинисани тачком „7. Општа
правила уређења простора“.
3.4.
ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
ПРИСТУПНОГ ПУТА

ЗА

КОРИДОР

Према правилима уређења, за коридор
приступног пута су дата правила уређења у тачки „4.5.
Урбанистички и други услови за уређење и изградњу
саобраћајних и комуналних површина“ и тачки „5.
Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу
инфраструктуре са условима за прикључење на њу и
условима за уређење зелених и слободних површина“.
За наведену површину важе и услови и мере заштите
дефинисани тачком „7. Општа правила уређења
простора“.
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШТУ
4.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САЛАШЕ
а) Врста и намена објеката
Врста објекта: на парцели се могу градити
слободностојећи објекти и објекти у прекинутом низу.
Намена објекта: дозвољена је изградња главних,
економских и помоћних објеката.
1. Главни објекат:
- породични стамбени, стамбено-пословни и пословностамбени објекат;
- пословни објекти (објекат за храну, пиће и смештај за
потребе организовања туристичке понуде на салашу,
само ако постоји и пољопривредна производња на
салашу); дозвољена је изградња само једног пословног
објекта;
- складишног објекта (објекат за складиштење
пољопривредних производа за сопствене потребе:
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поврћа, воћа, житарица, производа животињског
порекла и сл.);
- дозвољена је изградња само једног породичног
стамбеног објекта, максималних габарита у основи од
200 m2; дозвољена је изградња више главних објеката на
парцели, уз напомену да је неопходно да се испуне сви
остали услови дефинисани овим Планом.
2. Економски објекат:
- економски објекат је у функцији главног објекта и
гради се ако на парцели постоји главни објекат или је
започета изградња главног објекта;
- економски објекат уз пословни и складишни објекат је
магацин;
- економски објекат уз стамбени објекат је: објекат
за гајење животиња (стаје за гајење: коња, говеда,
коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење живине,
голубова, кунића, украсне живине и других птица);
пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти
за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака,
објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење
сточне хране (сеници, магацини за складиштење
концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило
тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних
производа (амбари, кошеви) и други слични објекти
на пољопривредном газдинству (објекти за машине и
возила, пушнице, сушионице и сл.);
3. Помоћни објекат:
- помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради
се на истој парцели на којој је саграђен или може бити
саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне
намене;
- помоћни објекти су: гараже за путничко возили, остава
хране за сопствене потребе, летње кухиње, надстрешнице
и вртна сенила, дворишни камини, базени, бунари,
водомерни шахт, водонепропусне бетонске септичке
јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску
канализациону мрежу), ограде, трансформаторске
станице, објекти/површине за спорт и рекреацију
(за сопствене потребе или за потребе организовања
туристичке понуде, само ако постоји и пољопривредна
производња на салашу) и сл.
На грађевинској парцели у овој зони дозвољена
је изградња више главних, економских и помоћних
објеката на парцели, уз напомену да је неопходно
да се испуне сви остали услови дефинисани овим
Планом. Није дозвољена изградња породичног
стамбеног,
стамбено-пословног
или
пословностамбеног објекта без изградње објеката за потребе
пољопривредне производње. Изградња објеката за
потребе пољопривредног домаћинства-салаша (осталих
главних, помоћних и економских објеката) дозвољена је
само ако постоји изграђен породични стамбени објекат
или је започета његова изградња. Салаш мора бити мин.
комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода из
јавног водовода или сопственог бунара, водонепропусна
септичка јама, обезбеђено снабдевање електричном
енергијом и др.
Висина објекта је висина од нулте коте терена до коте слемена објекта.

15

б) Услови за парцелацију,
формирање парцеле

препарцелацију

и

Минимална величина парцеле за изградњу
новог салаша је 5000 m2. Просторних ограничења у
смислу максималне величине површине парцеле за
салаш нема. Минимална ширина фронта парцеле је
20 m.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу
на границе парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар
површине ограничене грађевинском линијом:
- минимална удаљеност главног објекта од регулационе
линије и од границе суседне парцеле је 5 m;
- минимална удаљеност економског објекта: објекат за
гајење животиња и пратећи објекти за гајење домаћих
животиња, од главног објекта је 20 m, а од суседне
парцеле минимална удаљеност је 10 m; минимална
удаљеност економског објекта: стаје, ђубришта, пољског
wc, од бунара је 25 m;
- минимална удаљеност економског објекта: објекат
за складиштење сточне хране, објекат за складиштење
пољопривредних производа и други слични објекти на
пољопривредном газдинству, од породичног стамбеног
објекта је 6,0 m.
- минимална удаљеност помоћног објекта: гараже,
оставе и летње кухиње, од границе суседне парцеле је 5
m; ограда и стубови ограде се постављају на удаљености
од минимум 1 m од међне линије, изузетно и мањој,
уколико се прибави сагласност суседа; водонепропусна
бетонска септичка јама гради се на минимално 3 m од
свих објеката и од границе суседне парцеле; остали
наведени помоћни објекти се граде на минимално 3 m
од границе суседне парцеле.
г) Највећи дозвољени индекс заузетости
изграђености грађевинске парцеле

или

Испоштовати максимални индекс заузетости парцеле
или максимални индекс изграђености парцеле, као и
услов заступљености зелених површина на парцели:
- индекс заузетости парцеле је максимално 15%;
- индекс изграђености парцеле је максимално 0,3;
- у оквиру парцеле обезбедити минимално 85% зелених
површина.
д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
Испоштовати максималну дозвољену спратност или
максималну висину објеката15, које за одређену намену
објекта износе:
• главни објекат, намене:
- породични стамбени, стамбено-пословни, пословностамбени: П+Пк (приземље + поткровље) односно,
укупна висина објекта не може прећи 9 m;
- пословни објекат: П+1+Пк (приземље + спрат +
поткровље) односно, укупна висина објекта не може
прећи 9 m;
- складишни објекат: макс. П (приземље) односно,
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укупна висина објекта не може прећи 7 m;
• економски објекат уз стамбени објекат:
- објекат за гајење животиња (стаје) и објекти за
складиштење сточне хране су макс. спратности П+Пк
односно, укупна висина објекта не може прећи 5 m;
- објекти за складиштење пољопривредних производа
и други слични објекти на пољопривредном газдинству
(објекти за машине и возила и сл.) су макс. спратности П
(приземље), а макс. висине 5 m;
• економски објекат уз пословни и складишни објекат магацин је макс. спратности П (приземље), односно,
укупна висина објекта не може прећи 5 m;
• помоћни објекти су макс. спратности П (приземље);
укупна висина објекта је 4 m.

ограде се постављају на парцели која се ограђује, на
удаљености од мин. 1 m од границе парцеле, изузетно и
мањој, уколико се прибави сагласност суседа. Капије се
не могу отварати према регулационој линији.

За све врсте објеката дозвољена је изградња
подрумске (По) или сутеренске етаже (Су), ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Удаљеност слободностојећег главног објекта од других
објеката је:
- удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од
других главних објеката је мин. 4 m (основни габарит са
испадом); међусобна удаљеност новог слободностојећег
стамбеног објекта од других главних објеката може бити
мања од 4 m уз обавезу да међусобни размак између
објеката не може бити мањи од половине висине вишег
објекта и да на суседним странама наспрамни отвори
морају имати парапет на висини од мин. 1,8 m;
- удаљеност стамбеног објекта у прекинутом/
непрекинутом низу од других објеката је 0 m;
- пословни објекти могу да се граде на међусобном размаку
од 0 m ако су обезбеђени санитарни, противпожарни и
други технички услови, односно међусобни размак не
може бити мањи од 4 m ако пословни објекат има отворе
са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од
половине висине вишег објекта;
- главни и помоћни објекат могу да се граде на
међусобном размаку од 0 m ако су обезбеђени санитарни,
противпожарни и други технички услови, односно
међусобни размак не може бити мањи од 4 m ако
пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег
објекта.

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту
нивелете приступног пута, односно према нултој коти
објекта (кота заштитног тротоара објекта) и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не
може бити нижа од коте нивелете приступног пута;
- кота приземља може бити максимално 1,2 m виша од
коте нивелете приступног пута; ако је кота приземља
виша она се решава у оквиру габарита објекта;
- кота приземља за послове и складишне објекте је
максимално 0,2 m виша од коте нивелете приступног
пута; ако је кота приземља виша она се решава у оквиру
габарита објекта;
- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс.
1,6 m (висина од коте готовог пода поткровне етаже до
тачке прелома кровне косине).
е) Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Поред главних објеката дозвољена је изградња
и других објеката: економских и помоћних објеката.
Услов за изградњу ових објеката је да се они граде у
дубини парцеле, на одговарајућој удаљености од главног
објекта, осим изградње: ограда, базена и сл. објеката.
Помоћни и економски објекат се по правилу
граде иза главног објекта. Помоћни објекат може бити
дограђен уз главни објекат или постављени у истој
линији као и главни објекат, на одстојању од мин. 5
m у односу на границе парцеле. Помоћни и пословни
објекат, економски и помоћни објекат, могу да се граде
на међусобном размаку од 0 m, ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови.
Висина помоћног и економског објекта на парцели не
може бити већа од висине главног објекта.
Минимална
међусобна
удаљеност
слободностојећих објекат је половина висине вишег
објекта.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном
оградом висине макс. до 2,2 m. Ограда и стубови

Бочне стране и задња страна парцеле могу се
ограђивати и живом зеленом оградом. Дозвољено је
преграђивање функционалних целина у оквиру парцеле
уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине
спољне ограде.
Водомерни шахт се гради на мин. 1 m од
регулационе линије, а водонепропусна бетонска
септичка јама на мин. 3 m.

Удаљеност економског објекта (сточна стаја) од:
стамбеног, пословног, производног и неких економских
објекта (у складу са санитарно-хигијенским условима
и условима заштите животне средине) је мин. 20 m.
Удаљеност економских објеката: ђубришта и пољског
тоалета од стамбеног, пословног, складишног и неких
економских објекта (у складу са санитарно - хигијенским
условима и условима заштите животне средине) и
бунара је мин. 25 m.
Ђубриште и објекти за складиштење осоке се
гради на мин. 10 m од границе економског дела суседне
парцеле, уз услов да се, да не би дошло до разасипања,
гради ободни зид висине 1 m и да је материјал од ког се
гради ђубриште водонепропусан.
Удаљеност економских објеката у којима се
складишти запаљиви материјал од других објеката је
мин. 6 m. Међусобни размак између економских објеката
(на истој парцели) може бити 0 m (ако су обезбеђени
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услови противпожарне заштите) односно минимално
половина вишег објекта.
Водонепропусна септичка јама (прелазно
решење до изградње насељске канализационе мреже) и
базени могу да се граде на мин. 3 m од границе парцеле
и објеката.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила
Обезбедити приступ јавној саобраћајној
површини са колско-пешачким прилазом ширине мин.
3,5 m.

Препоручује се израда косог крова са нагибом
кровне конструкције од 20-45о. Кровни покривач извести
у складу са нагибом и обликом крова (препоручује се
цреп). Кровни прозори могу бити у равни крова, или
постављени вертикално (кровна баџа).
Висина надзитка изнад приземља за приземне
објекте износи макс. 0,6 m уз услов да се на калканским
зидовима не могу остављати отвори као за поткровље.
Висина надзитка стамбене поткровне етаже
износи највише 1,6 m, рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине. Кровни прозори
могу бити у равни крова или постављени вертикално
(кровна баџа).

За паркирање возила за сопствене потребе
обезбедити паркинг површину у оквиру парцеле на
којој се гради, по правилу: једно паркинг или гаражно
место на један стан, односно мин. једно паркинг место
на 70 m2 пословног простора, односно у складу са
важећим прописима који одређену делатност уређују.
У оквиру парцеле обезбедити потребан саобраћајноманипулативни простор.

Може се дозволити и раван кров ради
формирања кровних тераса и башти (зелени кровови).

У оквиру парцеле саобраћајне површине градити под
следећим условима:
- паркинг простор: за путничко возило мин. 5,0 х 2,5 m;
за теретно возило мин. 6,0 х 3,0 m);
- манипулативне платое пројектовати са једностраним
нагибом и носивошћу за средњe тешки саобраћај;
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне
површине мин. 0,6 - 0,7 m2 по бициклу;
- пешачке стазе радити од бетона, бетонских плоча или
бехатона мин. ширине од 1 m.

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони,
улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог
спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације мање од 0,6 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5 m) мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.

з) Заштита суседних објеката
Одвођење атмосферских падавина са кровних
површина решити у оквиру парцеле на којој се гради
објекат. Површинске воде са парцеле одводити слободним
падом, према риголама, односно према приступном
путу, са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде се
не смеју усмеравати према другој парцели. Површинске
и друге отпадне воде из економског дворишта одводе се
регулисано до ђубришне јаме.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Препоручује
се
пројектовање
чистих,
ритмичних фасада. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама тежити ка
успостављању јединствене естетске и визуелне целине
у оквиру парцеле салаша.
Фасаде објеката могу бити малтерисане и
бојене, у боји по жељи Инвеститора, а могућа је и
примена традиционалних и савремених фасадних
облога, примерених поднебљу и окружењу објекта
(фасадна опека, камен, дрво и сл.). Ограде балкона/тераса
морају бити безбедне за децу (избегавати хоризонталну
конструкцију без заштите).

Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m и то на делу објекта
вишем од 3 m. Ако је хоризонтална пројекција испада
већа онда се она поставља у односу на грађевинску
линију.

Отворене спољне степенице могу се постављати
на предњи део објекта ако те степенице савлађују висину
до 0,9 m. Степенице које савлађују висину до 0,9 m, а
постављају се на бочни или задњи део објекта, не смеју
ометати пролаз и друге функције дворишта. Степенице
које савлађују висину преко 0,9 m улазе у основни
габарит објекта.
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
РАДНЕ КОМПЛЕКСЕ
У зони обрадивог пољопривредног земљишта
дозвољена је изградња пољопривредног радног
комплекса, са објектима за потребе примарне
пољопривредне производње, за потребе складиштења и
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прераде пољопривредних производа.

4.2.2. Комплекси за гајење печурака и пужева

Парцеле се могу ограђивати транспарентном
оградом, висине максимално до 2,2 m. Ограда и стубови
ограде се постављају на удаљености од минимум 1 m од
регулационе линије и од границе парцеле.

Изградња ових објеката је могућа у складу са
нормама и правилницима који регулишу ову област.

Ови комплекси, односно објекти, морају имати
приступни пут са тврдом подлогом минималне ширине 5
m до јавног пута, морају бити снадбевени инсталацијама
неопходним за производни процес, загађене отпадне
воде морају се претходно пречистити пре испуштања
у природне реципијенте, неоргански отпад мора се
одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу
прераду.
Услови за изградњу пољопривредних радних
комплекса издаваће се на основу овог Плана и услова
за заштиту животне средине, уз обавезну израду
урбанистичког пројекта, уз прибављање услова
надлежних организација и јавних предузећа у чијој је
надлежности њихово издавање. Накнада за промену
намене земљишта ће се плаћати у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
На површини намењеној за пољопривредни радни
комплекс дозвољена је изградња:
- стакленика и пластеника;
- објеката за гајење печурака;
- комплекса за примарну прераду и складиштење
пољопривредних производа (силоси, хладњаче,
кланице) и
- машинских паркова.
Индекс заузетости парцеле је макс. 40% (са
саобраћајницама макс. 70%). Индекс изграђености
парцеле је максимално 1. У оквиру комплекса неопходно
је обезбедити мин. 30% озелењене површине.
При обезбеђивању прилаза парцели не
дозвољава се било каква градња на траси отворених
путних канала, која може довести до њиховог рушења
и затрпавања. Све колске прилазе и укрштања са
саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим
прописима и стандардима.
4.2.1. Стакленици и пластеници
У циљу побољшања пољопривредне производње
на пољопривредном земљишту је дозвољена изградња
или постављање стакленика и пластеника. Удаљеност
оваквих објеката од регулационе линије и од границе
парцеле је минимално 5 m.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном
оградом висине максимално 2,2 m. Ограда и стубови
ограде се постављају на удаљености од минимум 1 m од
границе парцеле.

Максимални индекс заузетости парцеле је 70%.
Минимална удаљеност објеката од суседних
парцела је 10 m.
Максимална спратност објеката је П+Пк, са
изградњом подрума, уколико то хидролошки услови
дозвољавају.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном
оградом висине максимално 2,2 m.
Комплекс минимално комунално опремити
са
приступним
путем,
санитарном
водом,
електроинсталацијама, водонепропусном септичком
јамом и др.
4.2.3. Комплекси за примарну прераду и складиштење
пољопривредних производа
У оквиру ових комплекса дозвољена је изградња
објеката за примарну прераду и складиштење свих врста
пољопривредних производа са пратећим објектима.
Пољопривредни производи који се могу примарно
прерађивати и складиштити су: житарице, индустријско
биље, лековито биље, цвеће, поврће, воће, производи
животињског порекла и др. Комплекс мора имати
довољно простора за потребе одвијања производног
процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и
мора задовољити услове заштите животне средине
(земље, воде и ваздуха).
У оквиру комплекса или парцеле могу се
планирати пословни објекти, производни, складишни,
економски, услужни и објекти снадбевања. Дозвољена
спратност објеката је: за производне П, П+1; за пословне
П, П+1; за складишне П и за економске П.
Објектима за складиштење пољопривредних
производа и репроматеријала сматрају се све
врсте складишта (полуотворене и затворене хале,
надстрешнице, силоси, трапови, подна складишта,
хладњаче и др). Објекти у којима се пољопривредни
производи могу примарно прерађивати су сушнице,
пушнице, кланице и сл.
Минимална удаљеност ових објеката од
регулационе линије и границе суседне парцеле је 10
m. Максимална спратност објеката је П, са изградњом
подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају.
4.2.4. Машински паркови
Овим објектима сматрају се објекти за смештај
пољопривредне механизације, објекти за складиштење
пољопривредних производа, објекти за производњу и
прераду пољопривредних производа и остали објекти у
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функцији ратарско-повртарске производње.
Објекти
за
смештај
пољопривредне
механизације сматрају се затворени простори и
надстрешнице у којима се смешта механизација ради
чувања и одржавања.
Објекти за складиштење сматрају се све
врсте складишта (силоси, трапови, подна складишта,
хладњаче и др.).
Изградњи објекaта за смештај пољопривредне
механизације, репроматеријала, смештај и чување
готових пољопривредних производа може се приступити
на основу урбанистичког пројекта, у складу са нормама
и прописима који регулишу ову област уз поштовање
следећих услова:
- изградња наведених објеката дозвољена је уз примену
хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних
и других услова, уз комплетну инфраструктурну
опремљеност: приступни пут, санитарна вода,
електроинсталације, водонепропусна септичка јама и
др.;
- минимална величина парцеле за изградњу ових
објеката дефинише се величином самог објекта, али не
може бити мања од 0,5 ha;
- максимални степен заузетости парцеле је 30%,
максимални степен изграђености
је 0,3;
- минимална удаљеност објеката од суседне парцеле је
10 m;
- максимална спратност објеката је П, са изградњом
подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају;
- парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом
висине максимално 2,2 m.
ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношењем Плана генералне регулације
насеља Јарковци престаје да важи План генералне
регулације насеља Јарговци („Службени лист општина
Срема“, број 30/04).
Доношење Плана генералне регулације насеља
Јарковци омогућава издавање информације о локацији,
локацијских услова и решења за одобрење радова за које
се не издаје грађевинска дозвола, осим за просторе за
које је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-166/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

522
На основу члана 100. Закона о заштити животне
средине (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04, 36/09,
36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука УС
и 14/2016 , 76/2018, 95/2018 -др закон и 95/2018 -др.
закон), члана 7. Oдлуке о оснивању буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Инђија (‘’Службени
лист општина Срема’’ број 42/10) члана 15. став 1.
тачка 11. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине
Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, број 5/19),
уз сагласност Министарства заштите животне средине,
број 401-00-547/20-02 од 22.06.2020. године,
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02. септембра 2020 године донела је:
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани
приходи и намена коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине (у дањем тексту:
Фонд), планираних Одлуком о оснивању буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Инђија
(‘’Службени лист општина Срема’’, број 42/10).
За реализацију овог Програма предвиђен је
износ од 42.000.000,00 динара што је планирано Одлуком
о буџету општине Инђија за 2020. годину (‘’Службени
лист општине Инђија’’, број 31/19).
II
Средства тачке I став 2. овог Програма
користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији општине
Инђија 				
10.000.000,00 динара
У току 2020 године планира се праћење стања
животне средине у складу са Законом о заштити животне
средине (члан 69-73) и посебним законима и то:
- квалитета ваздуха;
- праћење концентрације полена алергених биљака
(амброзије);
- нивоа комуналне буке у животној средини;
- квалитета површинских вода;
- квалитета земљишта;
- испитивање (мерење) нивоа нејонизујућег зрачења од
извора посебног интереса;
- одређивање акустичних зона.
За реализацију наведених мониторинга
закључиће се уговори са овлашћеним стручним
и научним организацијама и установама, након
спроведеног одговарајућег поступка у складу са
прописима.
2. Подстицајне, превентивне и санационе Програме
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и Пројекте 			

25.000.000,00 динара

Планира се финансијска и стручна помоћ у
реализацији пројеката и програма који се односе на:
- план квалитета ваздуха
- израда новог (ревизија постојећег) локалног плана
управљања отпадом;
- релизацију програма озелењавања школских дворишта
и слободних јавних површина по свим Месним
заједницама општине;
- пошумљавање на територији општине Инђија;
- Акциони план – израда пројекта ветрозаштитини појас
на територији општине Инђија;
- Студија плана затварања дивљих депонија;
Израда
Студије
изводљивости
биолошког
пречишћавања отпадних вода за викенд насеље на
територији општине Инђија;
- процена рањивости са акционим планом на климатске
промене општине Инђија;
- Студија еколошког стања малих површинских токова
на територији оштине Инђија;
- Акциони план – израда стратегије заштите
биодиверзитета општине Инђија;
- програм сузбијања штетних глодара (дератизација) и
уништавање инсеката (дезинсекција);
- програме сузбијања амброзије и осталих алергених
биљака на територији општине Инђија;
- мере заштите животне средине у ванредним
ситуацијама,
- програм сузбијања комараца на територији општине
Инђија;
- изградња рециклажног центра и пратећих објеката;
- учествовање у реализацији пројеката регионалне
санитарне депоније;
- и други подстицајни, превентивни и санациони
Програми и Пројекти за чијом се раелизацијом укаже
потреба;
За реализацију наведених програма потписаће се
уговори са надлежним јавним преузећима, овлашћеним
стручним и научним организацијама и установама,
након спроведеног одговарајућег поступка.
Ови програми и пројекти биће реализовани у
складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона
о заштити животне средине, и у сарадњи са другим
институцијама са територије општине Инђија.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће
се на основу појединачног акта Председника општине,
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа
и институција са територије општине Инђија као и
предлога надлежног одељења Општинске управе
општине Инђија.
3.
Програми или Пројекти заштите и развоја
заштићених природних добара на територији
општине Инђија 		
2.000.000,00 динара
Средства ће се користити за заштиту, развој
и унапређење заштићених природних добара на
територији општине Инђија на начин који ће омогућити

њихово очување.
У 2020. години планирају се програми
или пројекти заштите и развоја природних добара
(заштићених подручја, заштићене врсте и покретна
заштићена природна документа), спровођење активности
ради старања и управљања заштићеним прородним
добром, израда стручне документације (студије о
заштити) за проглашење нових заштићених природних
добара у складу са финансијским могућностима.
Активности на заштити, уређењу и унапређењу
заштићених природних добара реализоваће се на основу
годишњих програма управљања донетих од стране
управљача у складу са законом.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће
се на основу појединачног акта Председника општине,
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа
и институција са територије општине Инђија као и
предлога надлежног одељења Општинске управе
општине Инђија.
4. Образовне активности и јачање свести о потреби
заштите животне средине
4.000.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања
свести и популаризације заштите животне средине,
Општинска управа општине Инђија, надлежно Одељење
за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине ће самостално или у сарадњи са
другим субјектима, организовати или учествовати у
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима,
курсевима, манифестацијама из области заштите и
унапређења животне средине и обележавању значајних
датума и догађаја као што су:
- дан планете Земље;
- светски дан заштите животне средине;
- сајмови заштите животне средине;
- дан Дунава;
- дани заштићеног природног добра ‘’Крчединска ада’’;
- организовање едукативних еколошких програма за
децу школског и предшколског узраста кроз еколошке
школе и кампове;
- као и други значајни датуми и догађаји.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће
се на основу појединачног акта Председника општине,
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа ,
институција или невладиних организација и удружења
грађана са територије општине Инђија или на основу
расписаног конкурса као и предлога надлежног одељења
Општинске управе општине Инђија.
5. Информисање и објављивање података о стању и
квалитету животне средине
1.000.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и
објективног обавештавања јавности о стању животне
средине, јавности рада Општинске управе и јачања
свести о значају заштите животне средине, у току 2020.
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године наставиће се са одржавањем и иновирањем
интернет презентације општине Инђија (www.indjija.
net) са пратећим трошковима (закуп хостинга и домена
и сл.). Истовремено ће се радити на обавештавању
јавности о стању животне средине путем средстава
јавног информисања. Овим средствима финансираће се
израда публикација и други едукативни материјали, као
и пратећи трошкови израде (екобилтен и сл.).
III
Финансирање,
односно
суфинансирање
активности из овог Програма, вршиће се у зависности
од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком
о буџету општине Инђија за 2020 (‘’Службени лист
општине Инђија’’, број 31/19) и приливом наменских
уступљених средстава у складу са Законом о заштити
животне средине (“Службени гласник РС’’, број 135/04,
36/09 , 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука
УС и 14/2016, 76/2018, 95/2018 -др закон и 95/2018 -др.
закон).
IV
Када се приходи не остварују у планираном
износу, Председник општине Инђија утврђује
приоритетне активности, на предлог надлежног
Одељења.
V
Реализацију
Програма
и
надзор
над
извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи надлежно
Одељење општинске управе-Одељење за финансије.
Извештај о реализацији овог Програма подноси
Општинска управа општине Инђија, Одељење за
финансије, пре усвајања Програма за наредну годину.
VI
Овај Програм објавити у ‘’Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 320-238/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту («Службеном гласнику РС»,
бр. 62/06, 65/08 – др.закон, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 9.
Сатута општине Инђија («Службени лист општине Инђија», број 5/19), а уз Сагласност Министарства
пољопривреде, водопривреде и шумарства број: 320-51-3276/2020-14 од 18. 05. 2020. године,
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 02.09.2020. године, донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Инђија за 2020. годину
Овим програмом се утврђује врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта општине Инђија за 2020. годину

I Општи део програма
1. Преглед стања укупних површина пољопривредног земљишта
Укупна површина пољопривредног земљишта у општини Инђија износи 31.503,3521 ха, од
чега је обрадиво пољопривредно земљиште 28.602,1642 ха, односно 90,79 % .
У приказаним табелама је дат преглед и структура укупног пољопривредног земљишта по:
- катастарским општинама
- облицима својине
- класама и
- културама гајења

ТАБЕЛА 1. Структура укупног пољопривредног земљишта у општини Инђија

Р. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Укупно:

КО
Инђија
Љуково
Марадик
Бешка
Чортановци
Крчедин
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Стари Сланкамен

*Извор: УПЗ, 2020. године

Обрадиво
пољопривредно
земљиште
2.909,6217
3.290,6199
2.708,4664
3.012,7166
1.801,3920
4.123,4588
4.891,6714
4.952,9953
911,2221
28.602,1642

Остало
пољопривредно
земљиште

Укупно
пољопривредно
земљиште

381,4138
87,7190
230,4017
389,5949
633,0172
544,0997
136,1854
317,0019
181,7543

3.291,0355
3.378,3389
2.938,8681
3.402,3115
2.434,4092
4.667,5585
5.027,8568
5.269,9972
1.092,9764

2.901,1879

31.503,3521

ЊИВА

Државна РС
2.993,8380
Јавна
113,8942
својина
Приватна
23.561,2368
УКУПНО 26.668,9690
11,3630
491,8867
565,5553

0,0109
0,0109

62,3056

ВОЋЊАК

0,0000

0,0000

ВРТ

1.092,2557
1.131,4967

0,2860

38,9550

ВИНОГРАД

200,7720
260,4363

1,0355

58,6288

ЛИВАДА

25.321,8581
28.602,1642

126,5787

3.153,7274

ОБРАДИВО
УКУПНО

560,5453
1.335,9115

255,5006

519,8656

ПАШЊАК

Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Инђија
Љуково
Марадик
Бешка
Чортановци
Крчедин
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Стари Сланкамен
Укупно:

КО

остало

351,0145 74,1903
28,9328 12,7932
555,1151 75,7482
197,6544 195,1827
458,8040 134,0775
585,6391 277,4103
633,7908 36,1257
464,5705 59,6003
4,7849 32,2927
3.280,3061 897,4209

обрадиво
425,2048
41,7260
630,8633
392,8371
592,8815
863,0494
669,9165
524,1708
37,0776
4.177,7270

Укупно:
700,0000
600,0000
500,0000
400,0000
300,0000
200,0000
100,0000
0,0000

обрадиво

остало

8,5837
9,7251

0,0000

РИБЊАЦИ,
ТРСТИЦИ
И
МОЧВАРЕ
1,1414

ТАБЕЛА 3. Преглед површина пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским општинама

*Извор: УПЗ, 2020. године

ОПШТИНА
ИНЂИЈА

Облик
својине

ТАБЕЛА 2. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по облицима својине у општини Инђија

2.003,7670
2.901,1879

255,5892

641,8317

ОСТАЛО
УКУПНО

*Извор: УПЗ, 2020. године

1.434,6380
1.555,5513

0,0886

120,8247

ОСТАЛО
ЗЕМЉИШТЕ

27.325,6251
31.503,3521

382,1679

3.795,5591

УКУПНО
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Р.
бр.

342,5891
28,9328
485,9767
190,2081
416,0477
566,0347
633,1255
440,0327
4,7849
3.107,7322

ЊИВА

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ВРТ

2

0,7682
0
27,6306
0
20,9658
0
0
24,304
0
73,6686

ВОЋЊАК

обрадиво
3

0
0
25,8663
4,315
0,8697
8,19
0
0
0
39,241

ВИНОГРАД

4

7,6572
0
15,6415
3,1313
20,9208
11,4144
0,6653
0,2338
0
59,6643

ЛИВАДА

5

351,0145
28,9328
555,1151
197,6544
458,804
585,6391
633,7908
464,5705
4,7849
3.280,3061

обрадиво

69,2937
12,7746
52,9043
139,5856
115,4226
277,1113
36,1239
57,6049
14,5453
775,3662

ПАШЊАК

7

остало
8
РИБЊАЦИ,
ТРСТИЦИ И
МОЧВАРЕ
1,1414
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1414

0,2913

I

354,7498

318,4479
36,0106

*Извор: УПЗ, 2020. године

Култура
ВИНОГРАД
ВОЋЊАК
ЛИВАДА
ЊИВА
ПАШЊАК
ТРСТИК-МОЧВАРА
Укупно:
0,8794
8,2758
1.141,4549
1,3070
1,1414
1.153,0585

II

1.342,4526

III
38,9057
27,2281
23,2863
1.009,6380
243,3945
766,1074

397,1933

пољопривредно земљиште у ха
класа
IV
V
0,2860
0,0493
45,0202
0,2496
22,8568
5,1835
419,6336
187,1353
278,3108
204,5756

VI

41,0654

0,0619
29,3138
11,6897

ТАБЕЛА 5. Преглед површина пољопривредног земљишта у државној својини по класама и културама

*Извор: УПЗ, 2020. године

Инђија
Љуково
Марадик
Бешка
Чортановци
Крчедин
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Стари Сланкамен
Укупно:

КО

1

VII

2,1867

2,1087
0,0780

3,7552
0,0186
22,8439
55,5971
18,6549
0,299
0,0018
1,9954
17,7474
120,9133

ОСТАЛО
ЗЕМЉИШТЕ

9

ТАБЕЛА 4. Преглед површина пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским општинама и културама

39,2410
73,6686
59,6643
3.107,7322
775,3662
1,1414
4.056,8137

Укупно:

74,1903
12,7932
75,7482
195,1827
134,0775
277,4103
36,1257
59,6003
32,2927
897,4209

остало

425,2048
41,726
630,8633
392,8371
592,8815
863,0494
669,9165
524,1708
37,0776
4.177,727

Укупно:
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2. Опште стање заштите пољопривредног земљишта на
територији општине Инђија
Имајући у виду степен развоја пољопривредне производње, као и крајњи циљ
пољопривредних произвођача у остваривању максималних приноса, применом савремених
агротехничких мера, посебно коришћењем неопходних хемијских средстава (пестицида,
фунгицида, хербицида...) и минералних ђубрива, намеће се потреба сталне контроле
биохемијских својстава пољопривредног земљишта.
Према досадашњој пракси, мере контроле квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта, као и педолошка испитивања у циљу контроле уноса минералних ђубрива и
хемијских средстава заштите, све више се примењују у пракси, како због постизања веће
економичности пословања, тако и са аспекта заштите животне средине и производње здраве
хране.
Мере и организација заштите пољопривредног земљишта, у општини Инђија, уређени
су Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске
службе («Службени лист општина Срема» број 40/08), чиме је знатно унапређена ова област
заштите и омогућено ефикасно спровођење Законом прописаних мера заштите.
Мере из области заштите пољопривредног земљишта подизањем ветрозаштитних
појасева и пошумљавањем неплодног пољопривредног земљишта утврђене су пројектима
подизања шумских ветрозаштитних појасева и пошумљавања у општини Инђија, урађеним од
стране Института за низијско шумарство, Универзитета у Новом Саду.
3. Опште стање уређења пољопривредног земљишта на
територији општине Инђија
a) Oдводњавање
Постојећa мрежa канала за одводњавање се редовним одржавањем, које представља
једну од основних мера уређења Годишњег програма, доводи у функцију заштите усева од
поплава и бујичних вода.
ТАБЕЛА 6. Преглед хидрограђевинских објеката на територији Општине Инђија
1. реда

2. реда

Канали у км
3.реда
4. реда

5. реда

Укупно

29,22

1,879

16,250

49,878

105,727

8,500

Мостови

Пропусти

Земљане
бране

90

49

2

б) Наводњавање
Степен изграђености система за наводњавање је знатно испод потреба савремене
пољопривредне производње. Највећи постојећи систем за наводњавање у функцији, покрива
око 150 ха површине, што је у односу на укупне потребе за наводњавањем, занемарљиво.
Посебно треба нагласити да су уређењем језера у Јарковцима и Марадику створени услови за
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битно повећање површина за наводњавање, али да је неопходно да се целовитим
инвестиционим захватима реши питање довођења воде и изграде нове црпне станице,
односно оспособе постојеће црпне станице и ставе у функцију.
Постојећи капацитети за наводњавање, из језера «Љуково» у Јарковцима и
«Шелевренац» у Марадику, као и изграђена црпна станица у Крчедину (која није у функцији
дужи низ година), уз неопходна инвестициона улагања у изградњу цевоводне мреже и нових
црпних станица, омогућила наводњавање на око 3.000 ха. Наиме капацитети постојећих језера
(у Јарковцима: 600.000 м3 воде и у Марадику 2.100.000 м³ воде), а посебно црпна станица и
резервоар за наводњавање у Крчедину, за коју се користи вода из реке Дунав, дају могућност
да се питање наводњавања решава целовито за потребе већег броја пољопривредних
произвођача, посебно у области воћарско-виноградарске производње.
ТАБЕЛА 7. Преглед постојећих капацитета за наводњавање

Заливни капацитети
Акумулација
«Љуково»
Акумулација
«Шелевренац»
Заливни систем
«Крчедин»
Oстало

Расположива
запремина
акумулације
/резервоара

Могући
капацитети за
наводњавање

Површина под
наводњавањем

654.000 м³

1.000 ха

650 ха

Пивот и БК крила

2.100.000 м³

1500 ха

250 ха

Пивот и БК крила

1.600 м³

300 ха

250 ха

100 ха

50 ха

Системи у употреби
за наводњавање

систем заливања
«кап по кап»
заливање из
цистерни

На основу Студије о оправданости наводњавања пољопривредних површина на
територији општине Инђија («Службени лист општине Инђија» број 9/12), Општина Инђија је
урадила Идејни пројекат наводњавања на локалитету Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и
Сланкаменачки виногради – Подсистема Нови Сланкамен.
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План изградње подсистема за наводњавање за потребе унапређења
воћарско-виноградарске производње
Наведена Студија је јасно указала да изградња више мањих подсистема представља
ефикаснију и економски далеко исплативију варијанту коришћења водних ресурса у сврху
наводњавања, према којој је изградња секундарне мреже, због близине примарне
инфраструктуре и планираног начина коришћења воде, у потпуности економски исплатива
за будуће кориснике.

PRETHODNA STUDIJA OPRAVDANOSTI
NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNIH POVRŠ
POVRŠINA U OPŠ
OPŠTINI INĐIJA
Koncepcija tehničkih rešenja za dopremanje vode
Rezervoar
Glavni
cevovod

Buster crpna stanica

Distributivni
cevovodi
Ukupna
visina
dizanja

Navodnjavane
površine

Dunav
Crpna stanica
sa vodozahvatom

Navodnjavane
površine

Институт
Institut
за za
водопривреду
vodoprivredu„Јарослав
„Jaroslav Černi“
Черни“––Zavod
Заводza
заhidrotehničke
хидротехничке
melioracije
мелиорације

У 2020. години је планирано да се на основу Студије о оправданости наводњавања
пољопривредних површина на територији општине Инђија и Идејног пројекта
наводњавања на локалитету Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Сланкаменачки
виногради – Подсистема Нови и Стари Сланкамен, приступи изради Пројекта за грађевинску
дозволу наводњавања 10.000 ха пољопривредног земљишта и конкурише за средства из
наменског међународног кредита за изградњу инфраструктуре за наводњавање.
в) Уређење атарских путева
Стање постојећих пољских путева захтева редовно одржавање и уређење путне
мреже. Спровођењем поступка арондације земљишта, извршено је и детаљно планирање
пољских путева, који су према досадашњој пракси углавном прилагођавани и померани
сходно потребама самих корисника и власника пољопривредног земљишта.
Примена савремене механизације у пољопривредној производњи (машина велике
снаге и габарита)
захтева редовно уређивање и одржавање пољских путева и
саобраћајница, те се у те сврхе Годишњим програмом планирају и издвајају значајна
средства у циљу стварања услова за савремену пољопривредну производњу.
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II Програм мера заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Инђија за 2020. годину
1. План прихода од коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
ТАБЕЛА 8. План прихода сопственог учешћа
извор средстава
Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној
својини (из табеле 10)
Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној
својини по Програму 2020
Накнада од промена намене пољопривредног земљишта
УКУПНО

(дин)
39.569.295,00
17.000,000,00
5.000.000,00
61.569.295,00

2. Програм утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у 2020.
години
ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта
Намена улагања

одводњавање
пољопривредног
земљишта
опремање противградне
службе
опремање пољочуварске
службе
контрола плодности
обрадивог
пољопривредног
земљишта(прве до пете
класе),унетог
минералног ђубрива и
пестицида у обрадиво
пољопривредно
земљиште
уређење атарских путева

Предрачунска
вредност улагања
(дин)

Финансирање сопствено
учешће (дин)

Финансирање други извори
(дин)

8

35.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

30.000

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

10.000

9.000.000,00

7.000.000,00

2.000.000,00

Број
узорака

1600

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Дужина у
км

12

5.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

569.295,00

569.295,00

0,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Јединица
мере

Вредност

Дужина у
км
Површина
у ха
Површина
у ха

опрема за службу за
давање у закуп
пољопривредног
земљишта у државној
својини
Подизање
ветрозаштитних појасева

Површина
у ха

4
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обележавање парцела
државног земљишта
пројектно-техничка
документација за
наводњавање
пољопривредног
земљишта
остале мере
Укупно

Површина
у ха
Површина
у ха

-

10.000

700.000,00

700.000,00

0,00

10.000

39.000.000,00

23.400.000,00

15.600.000,00

-

900.000,00
98.169.295,00

900.000,00
61.569.295,00

0,00
36.600.000,00

320-11-955-1/2012-14

320-11-6920/327-2018-14

320-11-6920/326-2018-14

320-11-6920/480-2018-14

320-11-6865/2018-14

"Кућа вина Крчедин"
ДОО

Алекса Филиповић

Александар
Киждобрански

Алексић Далибор

Алексић Далибор

Алексић Далибор

АЛЕКСИЋ НИКОЛА

АЛЕКСИЋ НИКОЛА

АЛЕКСИЋ НИКОЛА

АЛЕКСИЋ НИКОЛА

АЛЕКСИЋ НИКОЛА

АЛЕКСИЋ НИКОЛА

АЛЕКСИЋ НИКОЛА

АЛЕКСИЋ НИКОЛА

АЛИQУАНТУМ АГРО
ДОО

Анђелко Ристичевић

Бимиго ДОО

Р.бр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

320-11-955-24/2012-14

320-11-6920/329-2018-14

320-11-6920/472-2018-14

320-11-6920/458-2018-14

320-11-6920/453-2018-14

320-11-6920/422-2018-14

320-11-6920/419-2018-14

320-11-6920/412-2018-14

320-11-6920/404-2018-14

320-51-8591/199-2019-14

320-51-8591/192-2019-14

320-11-6920/407-2018-14

Број уговора

Назив физичког / правног
лица

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2018

2018

2018

2012

ГП

95

329

0001

480

472

458

453

422

419

412

404

199

192

407

326

327

36

Шифра
ЈН

Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Стари
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Стари
Сланкамен
Стари
Сланкамен
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Сланкамен

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари

Закуп

Право пречег закупасточари

Право првенства

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари

Закуп

Закуп

Крчедин

Закуп

Основ закупа

Катастарска
општина

2012-2052

2018-2021

2018-2048

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2019-2029

2019-2029

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2012-2052

Период
закупа
(од-до)

3.255,68

723,64

42.704,78

7,67

216,67

53,33

43,46

98,47

98,17

184,62

21.350,91

296,57

819,35

305,46

3.039,51

4.704,05

12.610,45

Укупан
износ
годишње
закупнине
(еур)

ТАБЕЛА 10 . Извештај о важећим уговорима о закупу и коришћењу без накнаде пољопривредног земљишта у државној својини

3. Закуп државног пољопривредног земљишта

16,2923

3,3120

190,9744

0,2536

1,1141

0,2441

0,2514

0,5063

0,6420

6,0000

109,4544

1,5500

12,7025

1,5839

12,8969

21,6092

51,4751

Површина

199,83

218,49

223,62

30,24

194,48

218,48

172,87

194,49

152,91

30,77

195,07

191,34

64,50

192,85

235,68

217,69

244,98

Цена / Ха
(еур)

1.302,27

289,46

17.081,91

3,07

86,67

21,33

17,38

39,39

39,27

73,85

8.540,36

118,63

327,74

122,18

1.215,80

1.881,62

5.044,18

Очекивани
приход од
општине 40 %

Јемство

Депозит

Депозит

Депозит

Јемство

Депозит

Депозит

Депозит

Депозит

Јемство

Јемство

Депозит

Депозит

Јемство

Депозит

Јемство

Јемство

Средство
обезбеђења
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Бранислав Шашић

Бранислав Стевановић

Будимир Кордулуп

20

21

22

320-11-6920/257-2018-14

320-11-1471/2019-14

Драган Сабов

Драган Сабов

Драго Панић

ЂУРЂЕВИЋ ЕНЕРГО 2016
ДОО

Душан Ракар

Душко Ћалић

Гојко Радовановић

ГВОЗДАНОВИЋ ЗВОНКО

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

320-11-6920/147-2018-14

320-11-6920/146-2018-14

320-11-6920/105-2018-14

320-51-8591/198-2019-14

320-11-6920/347-2018-14

320-11-6920/348-2018-14

320-11-6920/400-2018-14

320-11-6920/334-2018-14

320-11-6920/302-2018-14

320-11-6920/279-2018-14

Драган Радиновић

29

320-11-6920/204-2018-14

Драган Акик

320-51-8591/162-2019-14
320-51-8591/5-2019-14

320-11-6920/328-2018-14

320-11-2514/394-2019-14

320-11-2514/360-2019-14

320-11-6920/330-2018-14

320-11-6920/397-2018-14

320-51-8591/118-2019-14

320-11-955-27/2012-14

320-11-6920/398-2018-14

28

26
27

25

24

ДОО АГРО
МЛАДЕНОВИЋ, Инђија
ДОО АГРО
МЛАДЕНОВИЋ, Инђија
ДОО АГРО
МЛАДЕНОВИЋ, Инђија
ДОО Агроунија, Инђија
ДОО Агроунија, Инђија

Бранислав Шашић

19

23

Бранимир Ћалић

18

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019
2019

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

147

146

105

198

347

348

400

00001

257

334

302

279

204

162
5

328

394

360

330

397

118

1

398

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари

Закуп

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари

Право првенства

Право пречег закупасточари
Закуп
Закуп
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари

Закуп

Закуп

Закуп
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари

Закуп

Право пречег закупасточари

Бешка

Бешка

Марадик

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2019-2029

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2048

Инђија,
Крчедин,
Марадик
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Стари
Сланкамен

2018-2021

2018-2021

Нови
Карловци
Крчедин

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2019-2029
2019-2029

2018-2021

2018-2038

2018-2038

2018-2021

2018-2021

2019-2029

2012-2052

2018-2021

Крчедин

Крчедин

Чортановци

Нови
Карловци
Бешка,
Чортановци
Чортановци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Крчедин
Инђија

3.337,74

4.083,34

1.483,04

272,46

1.523,76

1.867,11

838,15

96.627,31

1.885,70

2.284,42

447,67

2.046,62

3.840,79

139,89
86,74

2.055,33

19,74

507,41

1.668,75

1.141,33

3.925,52

24.265,04

2.719,34

15,2764

20,9962

6,9525

1,3560

8,1640

9,3019

3,8361

444,8020

9,6961

9,5145

2,0000

11,7966

22,9280

0,3290
1,4167

10,4347

1,1247

5,9847

7,5853

5,2237

24,9384

55,3660

12,4169

218,49

194,48

213,31

200,93

186,64

200,72

218,49

217,24

194,48

240,10

223,84

173,49

167,52

425,20
61,23

196,97

17,55

84,78

220,00

218,49

157,41

438,27

219,00

1.335,10

1.633,34

593,22

108,98

609,50

746,84

335,26

38.650,92

754,28

913,77

179,07

818,65

1.536,32

55,96
34,70

822,13

7,90

202,96

667,50

456,53

1.570,21

9.706,02

1.087,74

Јемство

Јемство

Јемство

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство

Банкарск
а
гаранциј
а

Депозит

Депозит

Депозит

Јемство

Јемство

Депозит
Депозит

Депозит

Депозит

Депозит

Јемство

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство
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Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

Кнез Аграр ДОО Земун

КОРАЛИЈА СЛОБОДАН

КОРАЛИЈА СЛОБОДАН

КОРАЛИЈА СЛОБОДАН

КОРАЛИЈА СЛОБОДАН

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

320-11-6920/484-2018-14

320-11-6920/473-2018-14

320-11-6920/418-2018-14

320-11-6920/408-2018-14

320-11-6920/93-2018-14

320-11-6920/91-2018-14

320-11-6920/90-2018-14

320-11-6920/75-2018-14

320-11-6920/5-2018-14

320-11-6920/411-2018-14

320-11-6920/270-2018-14

320-11-6920/269-2018-14

320-11-6920/265-2018-14

320-11-6920/258-2018-14

320-11-6920/247-2018-14

320-11-6920/245-2018-14

320-11-6920/241-2018-14

320-11-6920/208-2018-14

320-11-6920/207-2018-14

320-11-6920/205-2018-14

320-11-6920/156-2018-14

320-11-6920/148-2018-14

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

484

473

418

408

93

91

90

75

5

411

270

269

265

258

247

245

241

208

207

205

156

148

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Стари
Сланкамен
Стари
Сланкамен

Марадик

Марадик

Марадик

Љуково

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

Нови
Сланкамен
Инђија

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Бешка

Бешка

4,46

323,19

378,87

6.183,77

39.318,18

307,78

38.686,04

1.085,87

51.408,75

16.128,30

3.215,91

110,17

473,36

20.508,67

1.096,22

189,65

43,50

316,49

1.888,18

42.015,45

13.470,52

20.650,08

0,0258

1,6618

1,7340

28,4321

195,4607

1,5826

203,0977

4,9699

238,7920

76,3264

14,7396

0,5755

3,1294

118,0368

6,1953

7,7438

1,0272

2,9279

16,4121

224,4467

69,2643

95,2038

172,87

194,48

218,49

217,49

201,16

194,48

190,48

218,49

215,29

211,31

218,18

191,43

151,26

173,75

176,94

24,49

42,35

108,09

115,05

187,20

194,48

216,90

1,78

129,28

151,55

2.473,51

15.727,27

123,11

15.474,42

434,35

20.563,50

6.451,32

1.286,36

44,07

189,34

8.203,47

438,49

75,86

17,40

126,60

755,27

16.806,18

5.388,21

8.260,03

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство
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Миле Новаковић

Миле Новаковић

Милица Врзић

Милица Врзић

Милица Врзић

Милорад Божић

Милорад Божић

67

68

69

70

71

72

73

Милутин Лучић

МИРИЋ СРЂА

МИРИЋ СРЂА

МИРИЋ СРЂА

МИРИЋ СРЂА

МИРИЋ СРЂА

Мирко Чугаљ

Мирко Гршић

Мирко Хлатки
Мирко Хлатки

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86

76

75

МИЛОСАВЉЕВИЋ
МАРКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ
МАРКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ
МАРКО

Миле Новаковић

66

74

Михал Мрва
Милан Ковачевић
Милан Ковачевић

63
64
65

320-51-8591/10-2019-14
320-51-8591/50-2019-14

320-11-6920/281-2018-14

320-11-6920/333-2018-14

320-11-6920/354-2018-14

320-11-6920/352-2018-14

320-11-6920/343-2018-14

320-11-6920/276-2018-14

320-11-6920/275-2018-14

320-11-6920/254-2018-14

320-11-6920/342-2018-14

320-11-6920/340-2018-14

320-11-6920/339-2018-14

320-11-6920/278-2018-14

320-11-6920/271-2018-14

320-11-6920/475-2018-14

320-11-6920/447-2018-14

320-11-6920/420-2018-14

320-11-6920/358-2018-14

320-11-6920/357-2018-14

320-11-6920/338-2018-14

320-51-8591/130-2019-14
320-51-8591/128-2019-14
320-51-8591/137-2019-14

2019
2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019
2019
2019

10
50

281

333

354

352

343

276

275

254

342

340

339

278

271

475

447

420

358

357

338

130
128
137

Закуп
Закуп
Закуп
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Закуп
Закуп
Инђија
Инђија

Крчедин

Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци

Крчедин

Крчедин

Крчедин
Крчедин
Крчедин
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Стари
Сланкамен

2019-2029
2019-2029

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2019-2029
2019-2029
2019-2029

89,12
276,28

1.865,11

3.206,78

377,20

1.256,34

9.286,46

808,89

832,72

749,03

14.288,01

3.229,32

4.993,23

1.270,96

740,75

62,75

4.303,16

54,36

484,60

143,82

3.579,34

169,44
864,36
647,06

0,3938
1,1197

11,2105

13,3560

1,7264

5,4457

42,3323

4,5353

4,7451

3,4283

59,5086

13,4499

22,8534

7,5022

3,8089

1,7973

20,4632

0,2488

2,2637

0,7395

14,9077

0,7966
21,5000
3,6231

226,31
246,74

166,37

240,10

218,49

230,70

219,37

178,35

175,49

218,48

240,10

240,10

218,49

169,41

194,48

34,91

210,29

218,49

214,07

194,48

240,10

212,70
40,20
178,59

35,65
110,51

746,04

1.282,71

150,88

502,54

3.714,58

323,56

333,09

299,61

5.715,20

1.291,73

1.997,29

508,38

296,30

25,10

1.721,26

21,74

193,84

57,53

1.431,74

67,78
345,74
258,82

Депозит
Депозит

Јемство

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Депозит

Јемство

Депозит

Јемство

Депозит

Јемство

Депозит
Јемство
Јемство
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Мирослав Чортан

Мирослав Чортан

Мирослав Џакула

НАПРЕДАК А.Д.

Никола Бењек

Никола Бењек

Никола Бењек

Никола Бењек

Никола Карамата

Никола Карамата

Никола Карамата

Никола Карамата

Никола Лукач

Пејчић Радивој

Пејчић Радивој

Петровић Радивој

Петровић Радивој

Петровић Радивој

Петровић Радивој

Предраг Ралић

Предраг Ралић

Раде Живановић
Раде Живановић

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108
109

320-11-955-7/2012-14
320-51-8591/125-2019-14

320-11-6920/367-2018-14

320-11-6920/332-2018-14

320-51-8591/8-2019-14

320-51-8591/179-2019-14

320-51-8591/169-2019-14

320-51-8591/165-2019-14

320-11-6920/214-2018-14

320-11-6920/155-2018-14

320-11-6920/336-2018-14

320-11-6920/476-2018-14

320-11-6920/470-2018-14

320-11-6920/434-2018-14

320-11-6920/406-2018-14

320-11-6920/471-2018-14

320-11-6920/421-2018-14

320-11-6920/415-2018-14

320-11-6920/409-2018-14

320-11-6920/349-2018-14

320-11-6920/154-2018-14

320-11-6920/350-2018-14

320-11-6920/274-2018-14

2012
2019

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

41
125

367

332

8

179

169

165

214

155

336

476

470

434

406

471

421

415

409

349

154

350

274

Закуп
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Закуп
Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Инђија
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Крчедин
Крчедин

Чортановци

Бешка

Нови
Карловци
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Стари
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен
Стари
Сланкамен
Стари
Сланкамен
Нови
Карловци

2012-2052
2019-2029

2018-2021

2018-2021

2019-2029

2019-2029

2019-2029

2019-2029

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

Нови
Карловци
Бешка

2018-2021

Крчедин

3.634,33
948,85

110,01

2.253,27

1.407,58

2.437,58

82,29

432,54

154,14

2.510,58

2.946,23

261,30

628,51

559,60

7.065,39

231,45

33,21

222,15

3.345,76

4.799,86

1.808,34

1.570,24

350,71

8,1900
5,7483

0,5035

10,2702

4,6798

6,5130

1,0017

1,1509

1,2858

12,9092

12,8696

1,3873

3,5295

2,8774

32,5800

1,1901

0,1520

1,1423

17,2036

21,9683

9,1849

7,1868

1,4607

443,75
165,07

218,49

219,40

300,78

374,26

82,15

375,83

119,88

194,48

228,93

188,35

178,07

194,48

216,86

194,48

218,49

194,48

194,48

218,49

196,88

218,49

240,10

1.453,73
379,54

44,00

901,31

563,03

975,03

32,92

173,02

61,66

1.004,23

1.178,49

104,52

251,40

223,84

2.826,16

92,58

13,28

88,86

1.338,30

1.919,94

723,34

628,10

140,28

Јемство
Депозит

Депозит

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Депозит

Јемство

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Депозит

Јемство

Депозит

Депозит
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Радивој Лукач

Радивој Лукач

Радивој Лукач

Радомир Мајкић

Ракар Живко

Растко Котарац

СеццомАграр

СЕЛЕКТ МИЛК ДОО

СЕЛЕКТ МИЛК ДОО

СЕЛЕКТ МИЛК ДОО

Синиша Боснић

Сириџански Сања

Славко Каловљевић

Снежана Филиповић

Соко-аграр д.о.о.
Соко-аграр д.о.о.

Туран Зденко

Туран Зденко

Жељко Божић

Жељко Лазаревић

Живко Петровић

Зоран Кнежевић

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124
125

126

127

128

129

130

131

320-11-6920/11-2018-14

320-51-8591/166-2019-14

320-11-6920/395-2018-14

320-11-6920/280-2018-14

320-11-6920/410-2018-14

320-11-6920/405-2018-14

320-11-2514/251-2019-14
320-11-955-26/2012-14

320-11-6920/331-2018-14

320-11-6920/345-2018-14

320-11-6920/344-2018-14

320-11-6920/3-2018-14

320-11-6920/9-2018-14

320-11-6920/6-2018-14

320-11-6920/12-2018-14

320-11-8408/2018-14

320-11-6920/433-2018-14

320-11-6920/335-2018-14

320-11-6920/4-2018-14

320-11-6920/355-2018-14

320-11-6920/351-2018-14

320-11-6920/346-2018-14

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018
2012

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

11

166

395

280

410

405

251
120

331

345

344

3

9

6

12

00001

433

335

4

355

351

346

Право пречег закупасточари

Закуп

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Закуп
Закуп
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари

Право првенства

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари

Инђија

Нови
Карловци
Нови
Карловци

Крчедин

Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци
Чортановци
Чортановци
Нови
Сланкамен
Нови
Сланкамен

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Нови
Сланкамен

Нови
Карловци
Нови
Сланкамен

Инђија

Нови
Карловци
Нови
Карловци
Нови
Карловци

2018-2021

2019-2029

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2038
2012-2052

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2048

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

2018-2021

100,99

6.765,79

174,15

1.452,11

3.340,72

233,77

6.861,80
19.212,25

2.285,16

1.260,01

3.210,21

1.512,08

563,78

3.271,13

231,98

31.378,20

2.317,75

3.454,56

1.115,71

244,08

2.352,59

5.204,77

0,4206

10,5372

0,7253

8,7131

17,4334

1,5455

36,2286
79,7208

9,5175

5,6232

13,3703

6,9206

2,5059

14,9338

0,9662

140,0000

11,0218

14,3880

5,3998

1,1171

10,3163

25,1627

240,11

642,09

240,11

166,66

191,63

151,26

189,40
240,99

240,10

224,07

240,10

218,49

224,98

219,04

240,10

224,13

210,29

240,10

206,62

218,49

228,05

206,84

40,40

2.706,32

69,66

580,84

1.336,29

93,51

2.744,72
7.684,90

914,06

504,00

1.284,08

604,83

225,51

1.308,45

92,79

12.551,28

927,10

1.381,82

446,28

97,63

941,04

2.081,91

Јемство

Јемство

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство
Јемство

Депозит

Јемство

Јемство

Депозит

Депозит

Депозит

Депозит

Банкарск
а
гаранциј
а

Депозит

Депозит

Депозит

Јемство

Јемство

Јемство

Број 23, страна број  1000                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Зоран Кнежевић

Зоран Кнежевић

133

134

320-11-6920/25-2018-14

320-11-6920/23-2018-14

320-11-6920/2-2018-14

2018

2018

2018

25

23

2

Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Право пречег закупасточари
Инђија

Инђија

Инђија

Укупно:

2018-2021

2018-2021

2018-2021

Укупно:

1

Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду

Корисник

пољопривредна производња

Основ коришћења

3.334,2964

0,9720

1,7129

54,2149

305

175

Марадик

Чортановци

Шифра јавног
надметања

Катастарска
општина

ТАБЕЛА 11. Предложени бројеви јавног надметања за коришћење пољопривредног земљишта без плаћања накнаде

Ред.
Бр.

705.513,24

33,60

59,21

12.120,43

III План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Инђија

Зоран Кнежевић

132

282.205,30

13,44

23,68

4.848,17

20,4750

20,4750

0,6427

19,8323

Површина

211,59

34,57

34,57

223,56

Јемство

Јемство

Јемство
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3

2

1

Р.бр.

Површина у
власништву

10,7422

2,6889

3,8881

Врста животиња/број условних
грла/коефицијент

Остале свиње - број условних
грла: 4.61 коефицијент: 0.30
Остала говеда - број условних
грла: 25.20 коефицијент: 0.70

Остале овце - број условних
грла: 30.72 коефицијент: 0.70

Остале овце - број условних
грла: 2.66 коефицијент: 0.70
Остале свиње - број условних

Закупац

Миле Кордулуп

Владимир
Познан

Ладислав
Слобода

14,273

8,3551

0

0

Површина
у закупу
са другим
лицима

0

Владимир Познан

0

Миле Кордулуп

Површина у
власништву
повезаних
лица

ТАБЕЛА 12. Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег закупа - сточари

0

0

0

Површина
која се
одузима из
важећих
уговора

12,4009

10,46

8,2808

Површина на
коју лице има
право пречег
закупа /ха

Марадик

Љуково

Инђија

Нови Сланкамен

Нови Карловци

Крчедин

Катастарска општина

131
133
134

49
89
102
103
106
107
108
110
98
99

322
335
338
339
344
383
391
392
396
400
403
410
413
418
425
426
427
430
431
432
458

Шифра
јавног
надметања

0,1524
0,3406
0,0237
0,1978
0,0471
0,1352
3,8972
0,0590
0,5898
0,0120
0,2158
0,7666
0,0346
0,8632
0,0202
0,1496
0,2392
0,0114
0,0455
0,0015
0,4453
8,2477
0,4155
0,3539
1,3991
1,7670
1,0688
0,2388
0,5049
0,6299
2,7407
1,2736
10,3922
3,3010
0,6262
0,4064

УКУПНО
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4

Лазар Радојчић

Јово Узелац

Остала говеда - број условних
грла: 12.70 коефицијент: 0.70
Говеда у систему уматичења број условних грла: 27.80
коефицијент: 1.00

Козе у систему уматичења - број
условних грла: 2.22
коефицијент: 1.00

грла: 5.30 коефицијент: 0.30
Остала говеда - број условних
грла: 11.30 коефицијент: 0.70
Говеда у систему уматичења број условних грла: 19.20
коефицијент: 1.00

0

0,2374

12,4156

0

0

Јово Узелац

0,3767

Ладислав Слобода

0

0

24,2744

1,6059

Нови Карловци

Крчедин

Бешка

284
285
331
332
333
334
337
340
341
343
345
375
376
378
379
380
381
382
389
390

135
137
138
139
141
142
143
144
147
172
181
182
184
189
190
191
194
212

0,0000
0,1450
0,0344
0,1151
0,2877
1,7265
2,2817
0,0821
0,3884
0,2338
0,2888
0,1403
0,0123
0,0928
0,0550
0,1497
1,1782
0,3172
0,2172
0,3352
2,5062

0,0000

0,1151
0,0352
0,1705
0,0531
0,0439
0,5456
2,8888
0,2877
0,7339
0,0525
0,2932
0,2689
0,0971
0,5021
0,1439
0,0575
0,3065
1,4419
12,3710
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Драгомир
Вукашиновић

Илија Кецман

5

6

Остале свиње - број условних
грла: 10.45 коефицијент: 0.30

5,5558

0,3374

0

Драгомир Вукашиновић
0
0

0

Лазар Радојчић

0

0

18,8342

2,7976

Бешка

Нови Сланкамен

Нови Карловци

Марадик

Крчедин

230

321
336
342
215
393
398
408
412
422
424
436
465

394
395
397
399
401
402
404
405
406
407
409
411
414
416
417
419
420
421
423
428
429
433
434
435
437
438
439
440

0,0174
0,0496
0,2640
0,1268
0,0060
0,1133
0,1592
0,1838
7,0433
0,0580
0,4953
0,1809
0,0864
0,2327
0,7193
0,4799
0,5493
0,0133
0,0755
0,0496
0,0442
0,5019
0,0563
0,0286
0,2331
0,2273
0,0737
1,1519
23,8082
0,4340
0,0457
0,3025
0,2345
0,2402
0,0321
0,4204
0,2640
0,1439
0,0075
0,5755
0,0903
2,7906
0,3118

Број 23, страна број  1004                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Остала говеда - број условних
грла: 5.70 коефицијент: 0.70
Говеда у систему уматичења број условних грла: 8.70
коефицијент: 1.00
Свиње у систему уматичења број условних грла: 11.70
коефицијент: 1.00

Чортановци

Крчедин

231
233
235
238
239
242
251
252
255
256
260
261
267
268
269
270
271
272
275
346
349
350
351
352
353
354
355
359
360
361
362
363
364
365
366
368
369
370
371
384
296
300
301

0,0729
1,7661
0,0696
0,2158
0,0197
0,8748
0,4287
0,0583
0,5348
0,2158
0,2550
1,7793
0,1571
0,0565
0,1000
0,0585
0,2886
0,0490
0,3845
0,3179
0,1511
1,4753
0,1331
0,0381
0,5456
1,1445
0,1964
0,2594
0,3352
0,4090
0,0762
0,2122
0,2575
0,0773
1,2390
0,4373
0,6258
0,6350
0,0252
0,3701
0,7016
0,2201
0,0342
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1,4971

0

27,0586

Овце у систему уматичења број условних грла: 3.22
коефицијент: 1.00

Овце у систему уматичења број условних грла: 1.80
коефицијент: 1.00

Свиње у систему уматичења број условних грла: 432.10
коефицијент: 1.00
Остале свиње - број условних
грла: 4343.69 коефицијент: 0.30
Остале свиње - број условних
грла: 4363.69 коефицијент: 0.30

Зоран
Ковачевић

Јован Јакшић

Кнез Аграр
ДОО Земун

7

8

10

9

0

Овце у систему уматичења број условних грла: 7.48
коефицијент: 1.00

Стојан
Јовановић

0

2,523

0,8221

0

0

Јован Јакшић

0

Зоран Ковачевић

0

Стојан Јовановић

0

Илија Кецман

1323,1568

0

0

0

1694,0986

0

0,9008

7,48

Бешка

Бешка

Чортановци

Крчедин

Бешка

232
234
245
249
250
253
254
257
258
259

240
244
246
266
280

228
236
237
241
243
247
248
262
347
348
356
357
358
367
372
297
298
299

302
306
307

0,0000
1,7611
11,8105
0,0704
0,0155
0,0205
38,3608
31,7237
0,0061
0,0180
0,0952

0,0000

0,0619
0,5399
0,2496
18,4653
0,2860
0,2241
0,2601
0,0253
0,1510
0,1554
0,0576
0,5996
1,6232
0,5341
0,8330
0,2528
0,1352
0,9273
0,3017
0,4870
0,3705
0,2082
7,4321
0,0010
0,1439
0,3014
0,4320
0,0193
0,8976
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Инђија

263
264
265
274
276
277
278
279
281
282
283
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
28
29
3
32
34
4
40
41
42
43
44
45
46
47

0,0081
0,0946
0,0755
1,1402
0,0020
0,1500
0,0326
0,0248
0,3597
0,2485
0,0119
0,0812
0,0822
0,0383
0,0554
0,1623
0,1054
0,0974
0,0451
0,0769
0,1106
0,0886
0,0949
0,0852
0,1605
0,0983
0,1035
0,0869
0,1007
0,3674
0,3297
0,0791
0,1408
0,5636
0,0749
0,1082
1,1383
2,4580
0,1324
0,0513
0,0200
0,2655
0,1388
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Крчедин

48
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
70
71
72
73
74
77
78
79
8
80
81
82
83
84
85
86
87
9
90
320

2,1661
0,0987
0,0928
1,7133
2,3655
2,2858
0,8928
3,1863
0,9418
1,5445
3,9982
0,4131
0,1118
0,1074
0,1544
0,1682
0,0773
0,0791
0,0842
0,0662
0,7773
0,5981
0,1171
0,6852
1,9792
0,3402
0,2071
0,2014
0,1657
0,2415
0,0187
0,0781
0,1114
0,1784
0,0416
0,0291
0,0330
0,0525
0,0565
0,0022
0,0899
0,8208
0,1168
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Марадик

Љуково

323
324
325
326
327
328
329
330
373
374
377
385
386
388
100
104
105
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
132
136
140
145
146

0,0018
0,6484
0,6540
0,3060
0,1352
0,1003
0,9215
0,1503
41,0981
114,6135
0,0448
1,5205
0,0528
9,0682
1,8865
1,0394
0,1996
6,1263
0,2867
0,1291
1,6288
0,5540
0,8632
0,7643
0,9691
0,0344
0,4316
0,4316
0,0370
0,6323
0,2079
0,8091
0,0525
0,6283
0,4456
0,1090
0,1674
0,1999
0,1276
0,0309
0,1155
6,1829
2,8946
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
173
174
176
177
178
179
180
183
185
186
187
188
192
193
195
196
197
198
199

0,0680
0,2611
0,5501
0,1187
1,2056
5,7510
5,9521
0,3126
0,2558
0,0683
0,0491
0,1122
0,3445
0,6771
0,1554
0,4243
0,0538
0,0550
0,6138
0,2260
0,3043
0,0393
0,2261
0,1205
0,4852
0,1561
0,1117
0,1180
0,0453
0,1577
0,2148
0,0370
0,0392
0,1197
0,0759
0,1496
0,0129
0,8564
0,1018
0,0852
0,0928
0,5086
0,0719
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Нови Сланкамен

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
459
460

0,0562
0,0547
0,0878
0,1380
0,0833
0,1262
0,0659
3,7202
0,1042
0,0313
0,1284
0,5445
0,2839
0,4650
0,3615
0,0263
0,1050
0,0979
0,0905
0,1734
0,1734
0,1618
0,1698
7,4243
0,2413
0,4009
0,3709
0,2002
0,3378
0,3154
0,2158
0,2802
0,2759
0,2608
0,2849
0,2072
0,2151
1,3078
0,1752
0,3075
0,3848
0,0374
0,8155
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11

Владимир
Петковић

Остале свиње - број условних
грла: 46.20 коефицијент: 0.30
4,293

0

УКУПНО:

Владимир Петковић

9,9831

Кнез Аграр ДОО Земун
0

0

Чортановци

Стари Сланкамен

461
462
463
464
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
487
292
293
294
295
303
304
308
309
310
311
312
313
314
315

467,0122

0,0000

0,0000

0,0227
0,0779
0,1866
0,3126
0,0687
0,3776
0,0815
0,1443
0,0939
0,0989
0,1611
0,1219
0,2608
0,1719
0,0821
0,0169
0,2877
0,8755
0,0809
0,4146
0,1180
0,4160
0,9352
0,5071
2,3648
0,1173
0,1495
7,2789
0,9068
1,1509
0,0246
0,4496
2,4195
0,0734
0,0640
0,1536
0,0928
0,3489
0,0450
382,6075
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Кат. општина

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Шифра ЈН

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ГРАД

ГРАД

СРПСКОЦРКВЕНА

СРПСКОЦРКВЕНА

ГРАД

СРПСКОЦРКВЕНА

ГРАД

СРПСКОЦРКВЕНА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ГРАД

ГРАД

ГРАД

Потес

ТАБЕЛА 13. Преглед груписаних надметања

8968

8968

8968

8957

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

7331

7331

Лист
непокретности

9

8

7

6

5

4

3

2

13

1550

12

1547

11

1546

10

1545

1544

1543

1539

1538

1459

1465

1466

1480

7102/1
1

7102/1

Број парцеле

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

земљиште под
зградом-објектом
њива 1

Култура и класа

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Фактичко стање

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Напомена

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Закуп

Закуп

Основ закупа

0,0554

0,0554

0,0383

0,0383

0,0822

0,0822

0,0812

0,0812

0,0899

0,0899

0,0781

0,0781

0,1171

0,1171

0,1118

0,1118

0,0987

0,0987

0,0749

0,0749

0,0791

0,0791

0,0886

0,0886

1,4702
1,8643

0,3941

Површина
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Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија
Инђија

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
27

ГРАД
ГРАД

ГРАД

ГРАД

СРПСКОЦРКВЕНА

ГРАД

ГРАД

СРПСКОЦРКВЕНА

ГРАД

ГРАД

ФРУШКОГОРСКА

ГРАД

ГРАД

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

9309
9309

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

њива 2
њива 1
њива 1

26
6755/16
6767/1
27

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

1494

25

1529

24

1577

23

1571

22

1567

21

1566

20

1565

19

1563

18

1444

17

1551

16

1446

15

1449

14

1451

њива
њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Закуп
Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,1007
0,2205
0,1891
0,4096

0,1007

0,0869

0,0869

0,1035

0,1035

0,0983

0,0983

0,1605

0,1605

0,0852

0,0852

0,0949

0,0949

0,1106

0,1106

0,0769

0,0769

0,0451

0,0451

0,0974

0,0974

0,1054

0,1054

0,1623

0,1623
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Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

43

ГРАД

9309

9309

9309

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

ГРАД

8968

8554

6601

9309

9338

9309

9309

8024

8968

8968

МЕСНА РУДИНА

ЉУКОВО

РУПИНА

ГРАД

ГРАД

ГРАД

ГРАД

ГРАД

ГРАД

ГРАД

8968

6425

БАНОВИЦ
СТРАХИЊЕ

ГРАД

8679

8680

ПУСТАРА

РУПИНА

5403

5402

42

5649

41

4072/38

40

3985/24

39

7605/6

34
5446
35
5441
36
7601/9
37
6755/15
38

њива 3

њива 3

пашњак 3

пашњак 3

њива

њива

пашњак

пашњак

њива

њива

земљиште под
зградом-објектом
њива 2

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива 1

њива 1

њива 3

њива 3

њива 2

њива 1

32
4040/130
33
795/6

њива 1

њива 1

30
4040/29
31
3875/1

њива 1

њива 1

остало природно
неплодно
земљиште

4040/133

29

4363/9

28

7510/26

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Закуп

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0621

0,0703

2,4580

2,4580

1,1383

1,1383

0,1082

0,1082

0,0230

0,0230

0,5636
0,0204
0,0204
0,0245
0,0245
0,1479
0,1479
0,0886
0,0886

0,5636

0,1408
3,3977
3,3977

0,1408

0,1000
0,1782
0,1782

0,1000

0,3297

0,3297

0,3674

0,3674
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Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

44

45

46

47

48

48

48

48

49

50

51

52

52

52

52

52

53

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ПУСТАРА

ПУСТАРА

ПУСТАРА

ПУСТАРА

ПУСТАРА

ПУСТАРА

КРЦЕВИНЕ

КРЦЕВИНЕ

ГРАД

КРЦЕВИНЕ

8554

10349

8679

8679

8679

8679

10245

8679

8679

8679

8679

8679

8679

8679

8679

9309

9322

4247

52

4304

4325/2

4322/1

4311

4309

51

4329

50

4405

49

4390

48

4420

4418

4407

4403

47

5094

46

5082

45

5456

44

5346

43

пашњак 3

њива 4

њива 3

пашњак 4

пашњак 4

њива 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

ливада 3

ливада 3

ливада 3

ливада 3

њива 4

њива 2

њива 3

њива 3

пашњак

њива

њива

пашњак

пашњак

њива

пашњак

пашњак

пашњак

ливада

ливада

ливада

ливада

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Владимир Познан

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,2197

2,3655

1,2203

0,1930

0,0642

0,0291

0,8589

1,7133

1,7133

0,0928

0,0928

0,4155

0,4155

2,1661

1,1770

0,1675

0,2810

0,5406

0,1388

0,1388

0,2655

0,2655

0,0200

0,0200

0,0513

0,0513

0,1324
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Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

53

53

53

53

54

54

55

55

55

55

55

55

55

55

56

57

57

57

57

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

8679

8679

8679

8679

8554

8679

8679

8679

8679

8554

8554

8554

8554

8679

8554

10247

10246

8679

8554

57

4294

4293

4292

4290

56

4263

55

4256

4254

4251

4250/2

4261

4260

4259

4252

54

4249

4248

53

4246

4244

4327

4328

њива 3

пашњак 4

трстик-мочвара 2

њива 4

пашњак 4

њива 4

њива 4

њива 4

њива 4

пашњак 4

пашњак 4

воћњак 3

пашњак 4

њива 5

пашњак 4

пашњак 3

пашњак 3

њива 4

пашњак 4

њива

пашњак

њива

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

њива

пашњак

њива

пашњак

пашњак

пашњак

њива

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

1,5445

0,1538

0,4022

0,5082

0,4803

0,9418

0,9418

3,1863

0,0321

0,0092

0,2212

0,3145

1,8926

0,1694

0,1046

0,4427

0,8928

0,3602

0,5326

2,2858

0,0272

0,3778

0,1248

1,5363
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Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

58

59

59

59

59

60

61

61

62

62

63

64

65

66

67

68

68

ГРАД

ГРАД

ГРАД

ГРАД

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ФРУШКОГОРСКА

ГРАД

ГРАД

ГРАД

ЉУКОВО

9153

9153

9309

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8968

8679

7182/6

7182/5

67

7109/19

66

1442

65

1439

64

1437

63

1435

62

1431

1430

61

1424

1423

60

1419

59

1410

1586

1414

1413

58

4078/3

њива 1

њива 1

њива 1

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

пашњак 3

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,3321

0,2660

0,7773

0,7773

0,0662

0,0662

0,0842

0,0842

0,0791

0,0791

0,0773

0,0773

0,1682

0,0777

0,0905

0,1544

0,0818

0,0726

0,1074

0,1074

0,4131

0,2094

0,1106

0,0452

0,0479

3,9982

3,9982
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Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

69

70

71

71

71

72

73

74

75
75
75
75
75
75
75
75

75

76

76

77

78

ГРАД

ЉУКОВО

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ
КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

ГРАД
ГРАД
ГРАД
ГРАД
ГРАД
ГРАД
ГРАД
ГРАД
КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

РУПИНА

ПУСТАРА

РУПИНА

РУПИНА

РУПИНА

РУПИНА

ГРАД

ГРАД

9680

8591

9449

9449

10343

10343
10343
10343
10343
10343
10343
10343
10343

2200

8686

8554

10444

8581

8581

9784

7353

3732/1

77

7728

76

7579/1

7579/1

75

њива 1

остало природно
неплодно
земљиште

њива 1

земљиште под
зградом-објектом

њива 1

њива 1
њива 1
њива 1
њива 1
њива 1
њива 1
њива 1
њива 1

74
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7624
7625
7597

њива 1

њива 1

пашњак 3

њива 1

њива 1

њива 1

њива 1

њива 1

7609/3

73

7731/1

72

7732/3

71

7514/3

7514/2

7512/4

70

7232/2

68
7171/6
69

њива

њива

пашњак

пашњак

њива

њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Закуп

0,1097

0,1657

0,1657

0,0637

0,0603

0,0034

9,2701

0,2575

0,2014
2,2658
0,3590
0,3737
0,3901
0,3833
2,1435
1,9238
1,1734

0,2014

0,2071

0,2071

0,3402

0,3402

1,9792

0,0866

1,6828

0,2098

0,6852

0,6852

0,5981
0,0076
0,0076
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Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

78

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

85

86

87

88

89

ЉУКОВО

ЉУКОВО

КРИВАЈА

ПУСТАРА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

ГРАД

ЉУКОВО ДОЊЕ

ГРАД

8679

10353

10458

8554

10488

10488

10488

10488

10488

10488

10451

10488

10488

10451

9309

8679

9680

пашњак 4

пашњак 3

87
4330
88
4334

њива 2

пашњак 4

њива 1

њива 1

њива 1

њива 1

њива 1

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 4

њива 1

њива 1

5771/9

86

7743/2

85

6421/4

6418/4

6417/7

6417/10

6416/11

6135/9

84

6133/4

83

5773/5

82

6449/2

81

6436/2

80

5742/2

79

7875

78

3732/4

пашњак

пашњак

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Владимир Познан

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

0,0022
1,5789
1,5789
0,1235

Право пречег
закупа- сточари

0,0022

0,0565

0,0565

0,0525

0,0016

0,0082

0,0087

0,0021

0,0015

0,0304

0,0330

0,0330

0,0291

0,0291

0,0416

0,0416

0,1784

0,1784

0,1114

0,1114

0,0187

0,0187

0,2415

0,1318

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
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Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

Инђија

89

90

91

91

92

93

94

95

96

97

97

97

97

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

ЉУКОВО

РУПИНА

МЕСНА РУДИНА

ПУСТАРА

ГРАД

ДЕСАНКЕ
МАКСИМОВИЦ
ДЕСАНКЕ
МАКСИМОВИЦ

ЉУКОВО

ЉУКОВО

8679

8679

8679

8679

8679

8680

4784

8554

3184

9369

9369

10245

10245

4336

4323/1

4310

4308

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 3

пашњак 4

пашњак 3

95
4231
96

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

њива

остало природно
неплодно
земљиште

7510/10

њива

пашњак

њива

њива

пашњак

пашњак

њива

њива 2

њива 1

њива 1

земљиште под
зградом-објектом

пашњак 4

пашњак 4

њива 1

91
6473/3
92
5900/7
93
6806/5
94

3983/7

3983/7

90

4329

89

4329

неопходан
записник
реубличког
пољопривредног
инспектора до
огласа
неопходан
записник
реубличког
пољопривредног
инспектора до
огласа
неопходан
записник
реубличког
пољопривредног
инспектора до
огласа
неопходан
записник
реубличког

Кнез Аграр ДОО
Земун

Владимир Познан

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,2990

0,1680

0,6704

1,2974

0,2899
11,0383
11,0383

0,2899

0,0504
0,0273
0,0273
0,9449
0,9449
0,1653
0,1653

0,0446

0,0058

0,8208

0,8208

0,3539

0,2304
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Инђија

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково
Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

97

98

98

98

98

99

100

101
101

102

103

104

104

105

106

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЦУЛУМАК

ЦУЛУМАК

ЦУЛУМАК

ЦУЛУМАК

ЦУЛУМАК

ЉУКОВО ДОЊЕ
ЉУКОВО ДОЊЕ

ЦУЛУМАК

ЦУЛУМАК

ЉУКОВО ДОЊЕ

ЉУКОВО ДОЊЕ

ЉУКОВО ДОЊЕ

ЉУКОВО ДОЊЕ

ЉУКОВО

2813

2813

2813

2813

2813

3539

852
852

2813

1908

3541

3541

3541

3541

10245

98

68/5

105

44/1

104

44/4

44/3

103

42/21

102

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

пашњак 5

њива 2
њива 5

100
665/2
665/2
101
44/5

њива 3

пашњак 5

њива 5

њива 2

њива 5

њива 2

пашњак 4

40/50

99

42/19

668

668

667

667

97

4329

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива
њива

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

пашњак

Владимир Познан

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Владимир Познан

Владимир Познан

Кнез Аграр ДОО
Земун

Владимир Познан

Владимир Познан

Владимир Познан

Владимир Познан

Владимир Познан

пољопривредног
инспектора до
огласа
неопходан
записник
реубличког
пољопривредног
инспектора до
огласа

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

1,0688

0,1996

0,1996

1,0394

0,4172

0,6222

1,7670

1,7670

1,3991

1,3991

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

1,8865
0,6492
0,6492
1,2984

1,8865

1,2736

1,2736

2,7407

0,6492

0,6492

0,7212

0,7211

17,4074

14,9726

Закуп
Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Закуп
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Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

107

108

109

109

109

109

110

111

112

113

113

113

113

113

114

114

115

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ИВАНА
МИЛУТИНОВИЦА
ИВАНА
МИЛУТИНОВИЦА

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЦУЛУМАК

ЦУЛУМАК

ЦУЛУМАК

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЦУЛУМАК

ЦУЛУМАК

2813

2813

2813

464

464

464

464

464

464

464

464

3539

3539

3487

206

2813

2813

108

109

115

589/12

114

143/2

143/2

113

125/1

118/1

117/1

115/1

114/1

112

126/3

111

123/1

110

121/1

49

46

48

152/1

50

107

67/1

106

њива 2

њива 2

земљиште под
делом зграде

њива 5

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

њива 2

пашњак 5

њива 2

њива

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Владимир Познан

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Владимир Познан

Владимир Познан

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,8632

0,8632

0,5540

0,5526

0,0014

1,6288

0,6978

0,3128

0,0809

0,3381

0,1992

0,1291

0,1291

0,2867

0,2867

0,6299

0,6299

6,1263

1,5308

3,9509

0,2713

0,3733

0,5049

0,5049

0,2388

0,2388

1,0688
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Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

Љуково

116

116

116

117

117

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

ЦУЛУМАК

СЕЛО

ЉУКОВО ДОЊЕ

ЦУЛУМАК

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ДОЊЕ

ЉУКОВО ДОЊЕ

ЦУЛУМАК

КАЛОПЕРКА

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

ЉУКОВО ГОРЊЕ

2813

2813

2813

2813

206

3540

2813

2813

206

892

892

892

892

2813

2813

2813

127

42/20

126

252/35

125

640/68

124

66/12

123

579/17

122

630/1

121

640/69

120

42/22

119

26/23

118

249/21

117

249/4

249/35

249/34

116

584/3

584/2

584/1

њива 3

њива 1

њива 1

њива 3

њива 2

њива 1

њива 1

њива 3

њива 2

њива 1

њива 1

њива 1

њива 1

њива 2

њива 2

њива 2

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,4456

0,4456

0,6283

0,6283

0,0525

0,0525

0,8091

0,8091

0,2079

0,2079

0,6323

0,6323

0,0370

0,0370

0,4316

0,4316

0,4316

0,4316

0,0344

0,0344

0,9691

0,8873

0,0160

0,0658

0,7643

0,4999

0,1169

0,1475
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

128

129

130

131

131

131

131

131

131

132

132

132

132

133

133

134

134

135

ШЕВИЊАК

ШЕВИЊАК

ШЕВИЊАК

КУПУСАРЕ

КУПУСАРЕ

СЕЛО

КУПУСАРЕ

КУПУСАРЕ

КУПУСАРЕ

БАРИЦА

БАРИЦА

БАРИЦА

БАРИЦА

БАРИЦА

БАРИЦА

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ВАШАНСКИ ДОЛ

569

569

569

176

176

569

2756

569

569

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

132

135

4273

134

4275

4263

133

1074

1073

35

1071

1070

1069

131

3399/5

3399/3

3399/3

3399/1

3399/1

3396

130

2757/11

129

3089

128

1640

њива 2

њива 5

њива 5

њива 2

ливада 2

пашњак 5

ливада 2

њива 2

њива 2

њива 3

њива 3

њива 2

њива 3

њива 2

њива 2

воћњак 3

њива 3

њива 3

њива

њива

њива

њива

ливада

пашњак

ливада

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,1151

0,1151

0,4064

0,0719

0,3345

0,6262

0,4003

0,2259

0,1276

0,0388

0,0255

0,0234

0,0399

3,3010

0,9351

0,2131

0,4264

0,5311

1,0622

0,1331

0,1999

0,1999

0,1674

0,1674

0,1090

0,1090
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

136

137

138

138

138

139

140

141

142

143

143

144

145

146

147

148

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

МЛЕЦИКЕ

ВАШАНСКИ ДОЛ

ВАШАНСКИ ДОЛ

СЕЛИШТЕ ГОРЊЕ

ШЕВИЊАК

ШЕВИЊАК

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

КУПУСАРЕ

1990

1990

1990

1990

2333

1990

1990

569

2756

569

569

569

569

569

89

569

2748/4

147

2748/5

146

2752

145

2757/7

144

3664/9

143

1661/2

1661/1

142

1536

141

4327/3

140

4342

139

78/3

138

78/1

59

58

137

916

136

991

њива 5

њива 5

пашњак 4

пашњак 5

њива 2

њива 2

њива 2

њива 5

њива 3

њива 3

пашњак 7

пашњак 7

пашњак 5

њива 2

њива 3

њива 2

њива

њива

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0680

0,7339

0,7339

2,8946

2,8946

6,1829

6,1829

0,2877

0,2877

2,8888

0,7348

2,1540

0,5456

0,5456

0,0439

0,0439

0,1155

0,1155

0,0531

0,0531

0,1705

0,0709

0,0478

0,0518

0,0352

0,0352

0,0309

0,0309
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

149

150

150

151

151

152

153

153

153

154

154

155

155

155

155

156

157

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ
ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ
ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ
ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

1990

1990

1990

1990

1990

КАБАКУТ

КАБАКУТ

КАБАКУТ

КАБАКУТ

ПУСТА ГЛАДНОШ

157

3090

156

3094

155

3102

3100

3099

3095

154

3165

3165

153

3167

3167

3167

152

3161

151

3267

3263

150

3279

3279

149

2767

148

ливада 2

њива 3

њива 3

ливада 2

ливада 2

ливада 3

њива 5

њива 2

ливада 5

ливада 3

ливада 2

ливада 2

ливада 2

ливада 2

њива 4

њива 3

пашњак 5

ливада

њива

њива

ливада

ливада

ливада

њива

њива

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

њива

њива

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0683

0,0683

0,2558

0,2558

0,3126

0,1453

0,0698

0,0489

0,0486

5,9521

3,9681

1,9840

5,7510

1,9170

1,9170

1,9170

1,2056

1,2056

0,1187

0,0680

0,0507

0,5501

0,2751

0,2750

0,2611

0,2611

0,0680
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

158

159

160

160

161

161

162

163

163

163

163

163

163

163

163

163

164

164

164

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

1990

1990

1990

1990

1990

1990

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ГЛАДНОШ ИИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

2982/2

2981/2

2981/1

163

3056/2

3056/1

3044/3

3044/2

3044/1

3043

3036/3

3036/2

3036/1

162

3169/3

161

2995

2995

160

2995

2995

159

2943

158

3087

воћњак 3

њива 3

њива 3

ливада 2

ливада 2

ливада 2

ливада 2

ливада 2

ливада 2

ливада 2

ливада 2

ливада 2

њива 5

њива 4

њива 3

њива 4

њива 3

њива 3

пашњак 3

њива

њива

њива

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

ливада

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0163

0,0102

0,0109

0,4243

0,0392

0,0375

0,0490

0,0439

0,0516

0,0526

0,0502

0,0501

0,0502

0,1554

0,1554

0,6771

0,3386

0,3385

0,3445

0,1722

0,1723

0,1122

0,1122

0,0491

0,0491
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

164

165

166

167

167

168

168

168

168

169

170

170

171

171

171

171

171

172

ГЛАДНОШ ИИ

БАРБА

БАРБА

БАРБА

БАРБА

БАРБА

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ГЛАДНОШ ИИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

1990

2726

2726

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

2929

171

2877

2877

2874/1

2873/1

2869

170

3000/2

3000/1

169

2966

168

3000/5

3000/4

3000/3

3000/10

167

3000/7

3000/6

166

2937

165

3026/2

164

2982/3

њива 3

шума 5

воћњак 2

њива 5

њива 5

њива 2

ливада 2

ливада 2

њива 4

ливада 2

ливада 2

њива 4

ливада 2

ливада 2

ливада 2

њива 3

ливада 2

њива 4

њива

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

ливада

ливада

њива

ливада

ливада

њива

ливада

ливада

ливада

њива

ливада

њива

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0525

0,1205

0,0216

0,0243

0,0199

0,0218

0,0329

0,2261

0,1130

0,1131

0,0393

0,0393

0,3043

0,1130

0,0392

0,1131

0,0390

0,2260

0,1130

0,1130

0,6138

0,6138

0,0550

0,0550

0,0538

0,0164
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

173

173

173

173

174

175

176

177

177

177

178

179

179

180

181

182

ГЛАДНОШ И

ГЛАДНОШ И

БРДЕЖ

БРДЕЖ

БРДЕЖ

БРДЕЖ

БРДЕЖ

БРДЕЖ

БРДЕЖ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

БАРБА

БАРБА

БАРБА

БАРБА

1990

1990

827

1990

1990

1990

569

569

569

1990

2757

1990

2726

2726

1990

1990

1668/9

181

1679/9

180

2434/25

179

2361

2360

178

2364

177

2293

2293

2293

176

2733

175

2820

174

2765/3

173

2856/2

2856/2

2856/3

2856/1

172

њива 2

њива 2

њива 5

њива 4

њива 2

пашњак 3

шума 5

њива 4

воћњак 3

пашњак 5

њива 2

њива 3

шума 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива

њива

пашњак

њива

њива

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Новом Саду

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Коришћење без
накнадепољопривредна
производња

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,2689

0,2932

0,2932

0,2148

0,2148

0,1577

0,0858

0,0719

0,0453

0,0453

0,1180

0,0349

0,0480

0,0351

0,1117

0,1117

19,8323

19,8323

0,1561

0,1561

0,4852

0,0486

0,1265

0,2687

0,0414

0,0525
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

183

184

185

186

187

188

188

189

189

189

189

190

191

192

193

194

1990

1990

БАРБА

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

1990

569

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

569

176

176

176

176

569

569

569

569

569

569

569

СЕЛО

ÐЕВУШ МАЛИ

ÐЕВУШ МАЛИ

ÐЕВУШ МАЛИ

ÐЕВУШ МАЛИ

ÐЕВУШ МАЛИ

ÐЕВУШ МАЛИ

ÐЕВУШ ВЕЛИКИ

ДУЖИНЕ

СЕЛИШТЕ ГОРЊЕ

СЕЛИШТЕ ГОРЊЕ

СЕЛИШТЕ ГОРЊЕ

3137

193

2833/3

192

3096/1

191

3213

190

3710

189

3829

3828

3827

3826

188

3780/2

3779/2

187

4042

186

4080/2

185

1399

184

1509

183

1511

182

њива 5

њива 4

ливада 3

њива 2

њива 3

њива 4

њива 3

њива 3

њива 4

њива 1

виноград 5

виноград 5

њива 2

ливада 5

пашњак 5

пашњак 3

њива

њива

ливада

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

ливада

пашњак

пашњак

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0213

0,8564

0,8564

0,0129

0,0129

0,0575

0,0575

0,1439

0,1439

0,5021

0,0960

0,1478

0,1590

0,0993

0,1496

0,1061

0,0435

0,0759

0,0759

0,1197

0,1197

0,0392

0,0392

0,0971

0,0971

0,0370

0,0370

0,2689
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

194

194

194

195

196

197

198

199

200

200

201

202

203

204

205

205

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ
ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

БАРБА

БАРБА

БАРБА

ШЕВИЊАК

ГЛАДНОШ И

ВАШАНСКИ ДОЛ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ЗА КРСТОМ

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ
ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ
ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

569

1990

1990

1990

569

1990

1990

1990

205

3119/2

3119/1

204

3097/1

203

3091

202

2988

201

2874/4

200

2843

2842

199

4276

198

1662/1

197

1658/1

196

2989

195

3458/19

194

3139/2

3139/1

3138

њива 4

њива 4

њива 3

њива 3

њива 4

њива 5

ливада 5

ливада 4

њива 5

њива 2

ливада 3

њива 4

њива 2

њива 5

њива 5

њива 5

њива

њива

њива

њива

њива

њива

ливада

ливада

њива

њива

ливада

њива

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,1262

0,0707

0,0555

0,0833

0,0833

0,1380

0,1380

0,0878

0,0878

0,0547

0,0547

0,0562

0,0421

0,0141

0,0719

0,0719

0,5086

0,5086

0,0928

0,0928

0,0852

0,0852

0,1018

0,1018

0,3065

0,0447

0,1545

0,0860
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

206

207

208

208

209

210

211

212

212

213

213

214

215

216

216

217

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

ПАЦАНОВЦИ ДОЊИ

АААА

ГЛАДНОШ ИИ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ГЛАДНОШ ИИ

ГЛАДНОШ ИИ

БАРБА

ГЛАДНОШ И

СЕЛИШТЕ ГОРЊЕ

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ
ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

1990

1990

1990

1990

1990

569

569

1990

569

1990

1990

569

1990

1990

1990

1990

217

3096/2

216

3092

3092

215

2986

214

2923/3

213

2719/90

2719/90

212

2884/1

2884/2

211

2836/1

210

1662/2

209

1473/1

208

3113/2

3113/2

207

2823

206

3120/1

ливада 3

њива 1

ливада 3

њива 3

њива 3

пашњак 5

пашњак 3

њива 2

њива 2

њива 4

њива 5

њива 3

њива 4

њива 2

њива 3

њива 4

ливада

њива

ливада

њива

њива

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Драгомир
Вукашиновић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Ладислав Слобода

Ладислав Слобода

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0263

0,0263

0,3615

0,1097

0,2518

0,2345

0,2345

0,4650

0,4650

0,2839

0,1893

0,0946

1,4419

0,8456

0,5963

0,5445

0,5445

0,1284

0,1284

0,0313

0,0313

0,1042

0,0347

0,0695

3,7202

3,7202

0,0659

0,0659
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Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Марадик

Бешка

Бешка

Бешка

218

218

219

220

221

222

223

224

225

225

225

225

226

227

228

229

1990

1990

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ПУСТА ГЛАДНОШ

ШЕВИЊАК

620

620

1706

1990

1990

1990

1990

1990

569

569

1990

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

ШЕВИЊАК

1990

1990

1990

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ
ПАЦАНОВЦИ
ГОРЊИ

1455

228
њива 4

виноград 4

виноград 3

226
1800/2
227
1442/2

њива 3

виноград 3

виноград 3

виноград 3

виноград 3

њива 3

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 3

њива 4

њива 2

2737

225

2755/9

2755/7

2755/5

2755/11

224

4311/5

223

4277/2

222

3153/2

221

3153/1

220

3130

219

3120/2

218

3113/1

3113/1

воћњак

њива

воћњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену

Стојан Јовановић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Закуп

0,2860

Право пречег
закупа- сточари

0,2719

0,2860

0,2413
0,0379
0,0379

0,2413

7,4243

2,1460

2,2200

1,0233

2,0350

0,1698

0,1698

0,1618

0,1618

0,1734

0,1734

0,1734

0,1734

0,0905

0,0905

0,0979

0,0979

0,1050

0,0700

0,0350

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

230

231

232

233

233

233

234

234

234

234

235

235

236

236

ЗЛАТНИЦ

ЗЛАТНИЦ

ЗЛАТНИЦ

ЗЛАТНИЦ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

ЦИГЛАНСКА

СЕЛО

КАЛАКАЦА

620

620

1706

1706

2807

2807

2807

2807

1706

1706

620

3043

620

620

2209/16

2209/16

235

2222/11

2222/10

234

2188

2188

2187/2

2187/1

233

2192/13

2192/12

2192/9

232

2529/48

231

1312/57

230

1814

229

њива 3

њива 2

њива 2

њива 2

земљиште под
зградом-објектом
земљиште уз
зграду - објекат

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 5

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

њива

пашњак

Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је

Илија Кецман

Илија Кецман

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Кнез Аграр ДОО
Земун

Илија Кецман

Илија Кецман

пољопривредно
земљиште

0,1120

0,1121

Право пречег
закупа- сточари

0,0696

0,0646

0,0050

11,8105

3,3379

0,2864

2,2887

5,8975

1,7661

0,3277

1,0944

0,3440

1,7611

1,7611

0,0729

0,0729

0,3118

0,3118

0,2719

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

237

237

238

238

239

239

240

241

РИБАРИЦА

РИБАРИЦА

РИБАРИЦА

РИБАРИЦА

ЗЛАТНИЦ

ЗЛАТНИЦ

ЗЛАТНИЦ

ЗЛАТНИЦ

1706

1706

1706

1706

2769

2769

620

620

241

2101/3

240

2105/2

239

2105/3

2105/1

238

2210/12

2210/12

237

2209/5

2209/5

236

ливада 4

њива 2

њива 2

њива 2

њива 3

њива 2

њива 3

њива 2

ливада

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Стојан Јовановић

Зоран Ковачевић

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

на терену
пољопривредно
земљиште

0,1300

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0253

0,0253

0,0010

0,0010

0,0197

0,0186

0,0011

0,2158

0,1079

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,1079

Право пречег
закупа- сточари

0,2601

0,1301

Право пречег
закупа- сточари

0,2241
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

242

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

252

252

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

УТРИНА

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛИШТЕ

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

КАЛАКАЦА

ПОД БРДОМ

ПОД БРДОМ

2807

2807

2807

2807

620

620

3043

3043

3043

402

620

2807

1706

620

252

1818/69

1818/68

1818/101

251

2237/24

250

979

249

980/38

248

2457/1

247

458

246

1154

245

1214

244

1312/118

243

1849/3

242

1915/4

1915/5

њива 4

њива 4

њива 4

њива 2

њива 3

њива 2

њива 2

њива 3

њива 3

њива 3

њива 1

њива 3

њива 3

њива 3

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Стојан Јовановић

Стојан Јовановић

Зоран Ковачевић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Зоран Ковачевић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Стојан Јовановић

Илија Кецман

Илија Кецман

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,0583

0,0126

0,0173

0,0284

0,4287

0,4287

0,0205

0,0205

0,0155

0,0155

0,0576

0,0576

0,1554

0,1554

0,3014

0,3014

0,0704

0,0704

0,1439

0,1439

0,1510

0,1510

0,8748

0,6528

0,2220
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

АДА

АДА

АДА

АДА

АААА

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

2917

2915

2914/1

2880/2

2880/1

2879

2878

2877

2876

2875/2

2875/1

2874

2873

2871

2870

2869

2868

2952

2946/2

2935/2

2916

2943/4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 5

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
1,5595

1,5699

0,5870

0,1949

0,5859

1,1488

0,4356

1,0995

1,5448

0,7754

0,7751

1,0725

0,3928

0,4206

0,1468

0,2962

0,1803

0,2685

0,4518

0,3879

1,5717

0,1119
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

2942

2941/2

2941/1

2940

2939

2938/2

2938/1

2936

2935/1

2933

2932/1

2931

2930

2928

2927

2925

2923

2922/1

2921

2920

2919

2918

пашњак 4

пашњак 4

ливада 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
0,9204

0,2465

0,1214

0,0826

0,4670

0,4598

0,4561

0,9601

0,4059

1,6135

0,7859

0,5920

1,0045

1,5760

1,0355

1,5922

1,5814

0,7905

0,5373

0,5373

0,7751

0,7751
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

254

254

254

254

254

254

254

254

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

АДА

АДА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

2858/2

2858/1

2857

2853

2852

2851/2

2886/3

2886/2

253

2954/1

2953/2

2951

2950

2949

2948/3

2948/1

2947

2946/1

2945

2944

2943/2

2943/1

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

ливада 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,1611

0,2114

0,6304

0,8342

0,4290

0,5755

0,5290

0,5290

38,3608

0,2989

0,1389

0,6288

0,7980

0,8271

0,1311

0,3041

0,3285

0,4438

0,8576

0,4738

0,1185

0,1182

Број 23, страна број  1040                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

2898

2897

2896

2894

2893

2892

2891

2890/2

2890/1

2889/2

2889/1

2888

2887

2886/1

2885/2

2885/1

2884

2882

2863

2862

2860

2859/1

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
1,6034

1,0743

1,5544

0,7895

0,5265

0,6064

0,4460

0,8035

0,8035

0,7898

0,7895

1,0078

0,5755

0,5294

0,5755

0,3305

0,6661

0,5488

0,2084

0,0980

0,1654

0,5237
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

3043

2960/1

2959

2958

2956

2955

2914/2

2913

2912

2911/3

2911/2

2911/1

2910/2

2908/4

2905

2904/1

2903/1

2902/2

2901/2

2901/1

2900

2899

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

остало природно
неплодно
земљиште
остало природно
неплодно
земљиште

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

0,5835

0,3832

0,3042

0,9514

0,7971

0,9733

1,5584

1,5368

0,2165

0,2165

0,4330

0,5611

0,4309

0,0237

0,0270

0,0759

0,1566

0,2619

0,6014

1,5796

1,1362
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

255

256

257

258

259

260

261

262

263

263

263

263

263

263

264

265

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

РУПИНЕ

РУПИНЕ

РУПИНЕ

РУПИНЕ

РУПИНЕ

РУПИНЕ

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

2807

2807

3647

3647

3647

3647

3647

3647

2807

2807

620

620

2807

620

816

620

265

1734/4

264

1734/2

263

2275/31

2275/29

2275/27

2275/25

2275/23

2275/21

262

1818/108

261

1818/112

260

1533/5

259

1481/8

258

1481/29

257

1312/65

256

1312/138

255

1312/122

254

њива 6

њива 6

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

пашњак 4

њива 3

њива 5

њива 4

земљиште под
зградом-објектом

њива 2

њива 1

њива 2

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Стојан Јовановић

Илија Кецман

Илија Кецман

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Илија Кецман

Илија Кецман

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0755

0,0755

0,0946

0,0946

0,0081

0,0003

0,0047

0,0014

0,0008

0,0008

0,0001

0,5996

0,5996

1,7793

1,7793

0,2550

0,2550

0,0952

0,0952

0,0180

0,0180

0,0061

0,0061

0,2158

0,2158

0,5348

0,5348

31,7237
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка
Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

266

266

266

267

268

269

270

271

271

272

273

273

273
273

274

274

275

276

РУПИНЕ

УТРИНА

ПОД БРДОМ

ПОД БРДОМ

ПОД БРДОМ
ПОД БРДОМ

ПОД БРДОМ

ПОД БРДОМ

ПОД БРДОМ

ПОД БРДОМ

ПОД БРДОМ

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

1706

2807

2807

2807

2807
2807

2807

2807

1706

1706

620

2807

2807

2807

2807

238

238

238

276

2262/23

275

2237/176

274

2006/26

2006/11

2007
2007
273

2005/1

272
2005/1

1956/14

271

1915/28

1915/25

270

1818/35

269

1818/202

268

1818/113

267

1818/109

266

1804/4

1804/3

1804/2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

воћњак 2
земљиште под
зградом-објектом
њива 1
њива 2

њива 3

њива 3

њива 3

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива

њива

њива

њива

њива
њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Илија Кецман

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Зоран Ковачевић

Зоран Ковачевић

Зоран Ковачевић

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Закуп
Закуп

Закуп

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,0020

0,0020

0,3845

0,3845

1,1402

0,4172

0,7230

0,0019
0,9681
1,7392

0,0252

0,0490
0,7440

0,0490

0,2886

0,1139

0,1747

0,0585

0,0585

0,1000

0,1000

0,0565

0,0565

0,1571

0,1571

0,4320

0,1520

0,1400

0,1400
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

Бешка

277

278

279

280

280

280

281

282

283

284

285

286

287

287

287

287

ЦОКЊА

ЦОКЊА

СЕЛИШТЕ

СЕЛИШТЕ

РУПИНЕ

СЕЛО

КОТОМАН

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

КАЛАКАЦА

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛИШТЕ

СЕЛО

616

616

616

616

2807

3709

2807

3043

3043

3043

3729

3043

3043

3043

3758

1727

2360/2

2360/1

2465

2463

286

2274

285

3057/2

284

3024

283

2962/2

282

2865/1

281

2858/4

280

2529/87

2529/79

2529/78

279

2529/77

278

2524/42

277

2481/2

земљиште под
зградом-објектом
земљиште под
зградом-објектом
земљиште под
зградом-објектом
земљиште под
зградом-објектом

остало вештачки
створено
неплодно
земљиште

њива 3

њива 3

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 1

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Зоран Ковачевић

Зоран Ковачевић

Зоран Ковачевић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,4525

0,9041

2,2349

0,1198

0,6772

0,6772

0,0344

0,0344

0,1450

0,1450

0,0119

0,0119

0,2485

0,2485

0,3597

0,3597

0,0193

0,0143

0,0025

0,0025

0,0248

0,0248

0,0326

0,0326

0,1500

0,1500
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Бешка

Бешка

Бешка

Бешка
Бешка
Бешка
Бешка
Бешка
Бешка

Бешка

Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

288

288

288

289
289
289
289
289
289

290

291
291
291
291
291
291

292

293

294

294

295

296

297

4032

4032

ГЛАДНОШ ПРЕКО
ДРУМА

4019

4032

4032

4032

1058

4699
4700
4701
4702
4703
4704

3647

3647
3647
3647
3647
3647
3647

3043

3043

3043

БАРБА

СЕЛО

Б.МИРКОВА ГУДУРА

Б.МИРКОВА ГУДУРА

БАРБА

СЕЛО

КОСТУРНИЦА
КОСТУРНИЦА
КОСТУРНИЦА
КОСТУРНИЦА
НОВА ТИДИЈА
НОВА ТИДИЈА

ЦОКЊА

КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН

СЕЛИШТЕ

СЕЛИШТЕ

СЕЛИШТЕ

297

2472/8

296

2550

295

243/1

294

2503

2502

293

2535

292

340

288
3082/3
3083/2
3085/3
3085/5
3086/10
3086/8
289
2343/34
290
3052
3053
3060
3061
3068
3069
291

2396/3

2396/3

2396/3

287

њива 3

пашњак 5

пашњак 4

пашњак 5

њива 6

њива 4

њива 3

њива 5
њива 5
њива 5
њива 5
њива 5
њива 5

њива 3

њива 2
њива 2
њива 2
њива 2
њива 2
њива 2

њива 4

њива 2

ливада 2

њива

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

пашњак

њива
њива
њива
њива
њива
њива

њива

њива
њива
њива
њива
њива
њива

њива

њива

њива

Стојан Јовановић

Илија Кецман

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

у току је судски
спор
у току је судски
спор
у току је судски
спор

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп

Закуп

Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп

Закуп

Закуп

Закуп

0,4870

0,4870

0,7016

0,7016

0,9068

0,9068

7,2789

3,8809

3,3980

0,1495

0,1495

0,1173

0,1173

35,7519
0,2040
0,0605
0,1161
0,1099
0,1312
0,0938
0,7155
0,1815
0,1815
0,0208
0,1014
0,3408
0,1884
0,0468
0,0967
0,7949

17,6688

17,6676

0,4155

3,7113
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Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

298

299

300

301

302

303

304

304

305

305

305

306

307

308

4032

4032

ГЛАДНОШ ПРЕКО
ДРУМА

4032

ГЛАДНОШ ПРЕКО
ДРУМА

ГЛАДНОШ КОВАН

3070

3070

3070

478

БЕЛИ ВРХ

БЕЛИ ВРХ

БЕЛИ ВРХ

СРЕДЊИ БРЕГ

478

4032

ГЛАДНОШ ПРЕКО
ДРУМА

СРЕДЊИ БРЕГ

4032

888

4032

4032

888

БАРБА

МЕСНА РУДИНА

БАРБА

БАРБА

ГРАБОВИЦА

2472/4

307

2518

306

2465/5

305

2382

2374/2

2370

304

1169/6

1169/1

303

2472/9

302

2533/7

301

431/1

300

2533/6

299

2533/4

298

3197

њива 4

ливада 4

њива 4

њива 4

њива 4

њива 4

виноград 4

виноград 4

њива 4

ливада 6

њива 5

њива 6

њива 6

пашњак 3

њива

ливада

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

ливада

њива

њива

њива

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун

Илија Кецман

Илија Кецман

Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Новом Саду
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Новом Саду
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Новом Саду

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Стојан Јовановић

Стојан Јовановић

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Коришћење без
накнадепољопривредна
производња
Коришћење без
накнадепољопривредна
производња
Коришћење без
накнадепољопривредна
производња

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,4496

0,2496

0,2496

0,5399

0,5399

0,6427

0,2697

0,3266

0,0464

0,0246

0,0123

0,0123

1,1509

1,1509

0,0619

0,0619

0,0342

0,0342

0,2201

0,2201

0,2082

0,2082

0,3705

0,3705
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Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци

Чортановци
Чортановци

Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци

309

309

309

310

311

312

312

313

313

313

313

314

315

316
316

317
317
317
317
317
317
317

АБ
АБ
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН

АБ
АБ

МЕСНА РУДИНА

МЕСНА РУДИНА

СЕЛО

ПАРТИЗАНСКА

ПАРТИЗАНСКА

ПАРТИЗАНСКА

АБ

АБ

БАРБА

БАРБА

Б.МИРКОВА ГУДУРА

Б.МИРКОВА ГУДУРА

Б.МИРКОВА ГУДУРА

4650
4653
4650
4650
4650
4650
4650

4296
4296

888

888

1306

1306

1306

1306

888

888

4032

4032

4032

4032

4032

315
2893
2893
316
2953/1
2952/1
2745/12
2745/13
2745/14
2745/15
2745/16

430/2

314

407

313

338

376/2

376/2

376/2

312

2938

2938

311

2533/5

310

2533/3

309

2482/2

2482/1

2481/3

308

ливада 4
ливада 4
њива 2
њива 2
њива 2
њива 4
њива 4

ливада 4
њива 4

њива 5

пашњак 4

њива 3

њива 3

земљиште под
зградом-објектом
земљиште уз
зграду - објекат

њива 5

ливада 4

њива 6

ливада 4

ливада 5

ливада 5

пашњак 5

њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива

њива
њива

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

ливада

њива

ливада

ливада

ливада

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп

Закуп
Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,0450
0,2158
0,3161
0,5319
0,1810
0,0762
0,1602
0,0849
0,3304
0,1810
0,0936

0,0450

0,3489

0,3489

0,0928

0,0132

0,0437

0,0337

0,0022

0,1536

0,1155

0,0381

0,0640

0,0640

0,0734

0,0734

2,4195

1,7264

0,0450

0,6481

0,4496
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Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци
Чортановци

Чортановци

Чортановци

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

317
317
317
317
317
317
317

318

319

320

320

320

321

322

323

324

325

325

325

325

ПАТКА

ПАТКА

ПАТКА

ПАТКА

ПАТКА

РУПИНЕ

ЛЕЈЕ

ШЉИВАРА

ШЉИВАРА

ШЉИВАРА

ШЉИВАРА

ГЛАДНОШ КОВАН

АБ

КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН
КОТОМАН

5237

5237

5237

269

5237

269

5237

5410

5237

5237

5237

4032

4650

4650
4650
4650
4650
4653
4654
4665

1963/5

1963/4

1963/3

1977/10

324

1903/2

323

1710/5

322

1665/1

321

1602/1

320

1587/3

1587/3

1587/3

2745/18
2745/19
2774/21
2774/23
2773/31
2745/23
2773/25
317
2955/1
318
2509
319

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

њива 3

њива 3

њива 2

ливада 4

њива 3

њива 2

земљиште под
зградом-објектом
земљиште уз
зграду - објекат

њива 4

ливада 4

њива 4
њива 2
њива 2
њива 2
њива 2
њива 2
њива 2

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

ливада

њива

њива

њива

њива

њива

воћњак

њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива

Кнез Аграр ДОО
Земун Записник
пољопривредног
инспектора да је на
терену
пољопривредно
земљиште
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Миле Кордулуп

Драгомир
Вукашиновић

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Закуп

Закуп

Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп
Закуп

0,0558

0,0640

0,0716

0,4626

0,6484

0,6484

0,0018

0,0018

0,1524

0,1524

0,4340

0,4340

0,1168

0,0083

0,0500

0,0585

0,3008
0,1955
0,0024
0,0048
0,0729
0,0996
0,0457
1,8290
0,1658
0,1658
1,1731
1,1731
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

326

327

328

329

330

331

332

333

333

333

334

334

335

335

ВЕЦ

ВЕЦ

ВЕЦ

ВЕЦ

ВИЊЕРАЦ

ВИЊЕРАЦ

ВИЊЕРАЦ

ВИЊЕРАЦ

ПАТКА

ПАТКА

ПАТКА

ПАТКА

ПАТКА

ПАТКА

5237

5237

5237

5237

6634

6634

6634

269

2405

5237

5237

5237

5237

5237

335

2318

2314/12

334

2311/34

2311/12

333

2232/9

2232/2

2232/1

332

2217/1

331

2187/7

330

1988/1

329

1987/6

328

1987/5

327

1987/3

326

1987/2

325

ливада 4

ливада 4

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива 2

њива 3

њива 2

њива 1

њива 1

њива 1

њива 2

ливада

ливада

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић
Записник
пољопривредног
инспектора да је на
терену
пољопривредно
земљиште

Лазар Радојчић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,3406

0,2356

0,1050

2,2817

1,0549

1,2268

1,7265

0,4316

0,7194

0,5755

0,2877

0,2877

0,1151

0,1151

0,1503

0,1503

0,9215

0,9215

0,1003

0,1003

0,1352

0,1352

0,3060

0,3060

0,6540
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

336

337

337

338

339

340

341

341

342

342

343

СЕЛО

БОРОНЛУК

БОРОНЛУК

БОРОНЛУК

БОРОНЛУК

БУYАК

БУYАК

БУYАК

БУYАК

БУYАК

ВЕЦ

269

6634

6634

269

269

6634

269

269

5237

5237

5237

2646/20

342

2546/7

2546/7

341

2542/10

2542/10

340

2431/4

339

2375/182

338

2375/174

337

2349/42

2349/41

336

2319/2

њива 1

њива 4

њива 2

њива 4

њива 3

њива 3

њива 3

пашњак 2

њива 4

њива 4

ливада 4

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

њива

њива

ливада

Лазар Радојчић
Записник

Драгомир
Вукашиновић
Драгомир
Вукашиновић

Лазар Радојчић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Лазар Радојчић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Драгомир
Вукашиновић

Право пречег
закупа- сточари

0,2888

0,3025

0,0600

0,2425

0,2338

0,0540

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,1798

0,3884

0,3884

0,1978

0,1978

0,0237

0,0237

0,0821

0,0411

0,0410

0,0457

0,0457

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

344

345

346

346

346

347

348

348

349

350

350

350

350

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

КУЖНО ГРОБЉЕ

НА ДУШЕ

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

350

2961/87

2961/86

2961/73

2961/100

349

2961/70

348

2961/68

2961/67

347

2961/66

346

2985/3

2985/2

2985/1

345

2783/18

344

2706/39

343

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 4

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

њива 4

пашњак 4

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

њива

пашњак

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Стојан Јовановић

Стојан Јовановић

Стојан Јовановић

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Илија Кецман

Илија Кецман

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

1,4753

0,3021

0,7488

0,1086

0,3158

0,1511

0,1511

0,5341

0,1511

0,3830

1,6232

1,6232

0,3179

0,1352

0,1352

0,0475

0,1403

0,1403

0,0471

0,0471

0,2888
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

351

352

353

354

354

354

354

354

354

354

354

355

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

355

2961/98

354

2961/96

2961/95

2961/94

2961/93

2961/92

2961/91

2961/90

2961/89

353

2975

352

2985/18

351

2985/21

пашњак 4

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

њива 4

њива 4

њива 4

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,1964

0,1964

1,1445

0,1510

0,1511

0,1511

0,0971

0,1511

0,1510

0,1511

0,1410

0,5456

0,5456

0,0381

0,0381

0,1331

0,1331
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

356

357

358

358

359

359

360

360

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

269

6634

2986/12

2986/11

359

2985/97

2985/95

358

2985/58

2985/57

357

2994

356

2996

пашњак 3

пашњак 3

њива 4

њива 4

њива 4

њива 4

њива 5

њива 5

пашњак

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник

0,1242

Право пречег
закупа- сточари

0,2011

0,1341

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,2594

0,1352

0,1352

0,0590

0,0762

0,2528

0,2528

0,8330

0,8330

Право пречег
закупа- сточари

Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Право пречег
закупа- сточари

Стојан Јовановић

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Стојан Јовановић

Број 23, страна број  1054                           Службени лист општине Инђија                           Среда 2. септембар 2020.

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

361

361

362

363

363

363

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

2987/23

2987/22

2987/21

362

2987/16

361

2987/12

2987/11

360

њива 5

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

њива

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

0,1342

0,0111

0,0669

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0762

0,0762

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,1342

Право пречег
закупа- сточари

0,4090

0,2748

Право пречег
закупа- сточари

0,3352
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

364

364

364

365

366

366

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

2987/38

2987/37

365

2987/34

364

2987/30

2987/29

2987/28

363

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

њива 5

њива 5

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Илија Кецман

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

0,1352

Право пречег
закупа- сточари

0,1342

0,0931

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0773

0,0773

0,2575

0,0543

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0680

Право пречег
закупа- сточари

0,2122
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

366

366

366

366

366

366

366

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

269

2988/5

2988/4

2988/3

2988/2

2988/1

2987/40

2987/39

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
0,0407

0,1345

0,1345

0,1345

0,1345

0,1640

0,1345

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

366

367

367

367

367

367

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

2988/7

2988/13

2988/12

2988/11

2988/10

366

2988/6

пашњак 3

њива 5

њива 5

њива 5

пашњак 3

пашњак 3

пашњак

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену

инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

0,1345

0,1194

0,1345

0,2698

0,1345

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

1,2390

0,1345

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

367

367

368

368

368

368

369

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

269

2961/225

368

2988/19

2988/17

2988/16

2988/15

367

2988/9

2988/8

пашњак 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

пашњак 3

пашњак 3

пашњак

њива

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Стојан Јовановић

пољопривредно
земљиште
Стојан Јовановић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
0,0673

Право пречег
закупа- сточари

0,1345

0,1345

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,1345

Право пречег
закупа- сточари

0,0191

0,4373

0,0338

Право пречег
закупа- сточари

0,9273

0,0673

Право пречег
закупа- сточари
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

369

369

369

369

369

369

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

2961/235

2961/232

2961/231

2961/228

2961/227

2961/226

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
0,0604

0,0468

0,0147

0,1133

0,0378

0,1119

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

369

369

369

369

369

370

370

370

370

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

269

269

269

269

269

269

269

269

269

2961/206

2961/203

2961/202

2961/198

369

2961/242

2961/241

2961/238

2961/237

2961/236

њива 4

њива 4

њива 4

пашњак 4

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 5

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Илија Кецман
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
0,0554

0,0417

0,0654

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,1090

0,1090

0,1068

0,0730

0,6258

0,0201

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,0392

Право пречег
закупа- сточари
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

370

370

370

370

371

372

372

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

269

269

269

269

269

269

269

5371

5363

5343

5341

5340

5316

5315

5305

5284

5276

5231/5

5215

5196

372

2961/82

2961/79

371

2961/136

370

2961/215

2961/214

2961/211

2961/210

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 4

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 3

пашњак 4

пашњак 3

пашњак 5

пашњак 5

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак 4

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Стојан Јовановић

Стојан Јовановић

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Илија Кецман

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,1237

2,8938

0,1018

0,3668

0,1230

2,5991

9,2387

0,1376

3,5898

1,1214

0,5833

4,2736

0,2384

0,3017

0,1507

0,1510

0,0252

0,0252

0,6350

0,0636

0,0509

0,0509

0,0718
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

АДА

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

6634

5554/3

5554/2

5541

5539

5531/2

5530

5529/1

5528/2

5528/1

5526/2

5436

5435/6

5435/5

5435/4

5435/3

5421/2

5394/2

5394/1

5381

5377/3

5374/1

5373/3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 4

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 4

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 4

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
0,1737

0,1737

0,1931

0,3870

0,5841

2,1850

0,3877

0,3575

0,2032

0,1536

1,9098

0,1158

0,0022

0,0349

0,1140

0,1683

0,8183

1,0208

4,7817

0,2572

0,2354

0,0974
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

373

373

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

375

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

БРЕСТ

АДА

АДА

5567

5237

5237

5237

5237

5237

5237

5237

5237

5237

5237

5237

269

269

269

6634

6634

375

3043/2

374

3216/9

3216/9

3216/8

3216/7

3216/6

3216/5

3215/8

3215/7

3215/6

3215/5

3215/4

3158/3

3158/2

3158/1

373

5636

5559

њива 5

њива 5

њива 4

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 5

пашњак 4

пашњак 3

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

Лазар Радојчић

Кнез Аграр ДОО
Земун
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,0123

0,0123

114,6135

68,3323

41,8019

0,9109

0,0400

0,0400

0,0400

0,1544

0,0576

0,3764

2,7382

0,0064

0,0298

0,0232

0,0624

41,0981

1,0665

0,2862
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Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

Крчедин

376

377

378

378

379

380

380

381

381

382

383

384

385

386

БРЕСТ

ВОЛАРСКО ПОЉЕ

БРЕСТ

ПАТКА

СЕЛО

АДА

АДА

АДА

АДА

БУYАК

СЕЛО

СЕЛО

БОЖИЦ ДОЛ

БРЕСТ

269

5237

269

5237

5567

6634

6634

6634

6634

269

1450

1450

5956

269

386

2961/245

385

2824/36

384

2961/248

383

1987/4

382

895

381

5859/2

5859/1

380

5602/2

5602/1

379

557/5

378

456/2

455/2

377

3759/2

376

3058/2

пашњак 5

пашњак 3

пашњак 5

њива 1

њива 2

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

пашњак 3

њива 2

ливада 3

ливада 3

њива 5

пашњак 5

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

њива

пашњак

ливада

њива

пашњак

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Илија Кецман

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Лазар Радојчић

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0528

0,0528

1,5205

1,5205

0,3701

0,3701

0,1352

0,1352

0,2172

0,2172

0,3172

0,1586

0,1586

1,1782

0,5891

0,5891

0,1497

0,1497

0,0550

0,0219

0,0331

0,0448

0,0448

0,0928

0,0928
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Крчедин

Крчедин

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

387

388

389

390

390

391

391

392

393

393

393

394

394

395

396

396

397

ПАШЊАК

ВИЊЕРАЦ

ВИЊЕРАЦ

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

БРЕСТ

БРЕСТ

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

977

269

5237

397

2134/396

396

2122/26

2122/24

395

2080

394

1990/9

1990/11

393

1904

1903

1902

392

1561/25

391

2134/527

2134/526

390

2134/527

128/2

389

1242

388

2961/248

3215/9
387

њива 1

њива 1

њива 1

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

пашњак 1

пашњак 1

пашњак 1

пашњак 2

њива 2

пашњак 5

њива 5

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

пашњак

њива

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Драгомир
Вукашиновић
Драгомир
Вукашиновић
Драгомир
Вукашиновић

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Закуп

0,2640

0,2640

0,5898

0,4028

0,1870

0,0496

0,0496

0,0174

0,0074

0,0100

0,2402

0,1230

0,0557

0,0615

0,0590

0,0590

3,8972

1,5572

2,3400

2,5062

2,3589

0,1473

0,3352

0,3352

9,0682

9,0682

0,0725
0,0725
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Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

398

399

400

401

402

403

404

405

406

406

407

407

408

408

409

410

КРИВА АНТА

КЛИСИНА

СЕЛО

СЕЛО

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

2227

977

977

977

3096

3096

977

977

977

977

977

977

3096

3096

3096

3096

3081/1

409

3646/6

408

461

460

407

2308/10

2308/1

406

2194/5

2191/1

405

2166/69

404

2164/33

403

2164/20

402

2164/19

401

2134/525

400

2134/494

399

2134/479

398

2134/476

њива 1

њива 1

њива 2

њива 2

њива 1

њива 1

њива 2

пашњак 1

њива 1

пашњак 1

њива 3

пашњак 3

њива 1

њива 1

њива 1

њива 1

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

њива

пашњак

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Драгомир
Вукашиновић
Драгомир
Вукашиновић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Драгомир
Вукашиновић

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,3768

0,4953

0,4953

0,4204

0,2388

0,1816

0,0580

0,0520

0,0060

7,0433

0,3230

6,7203

0,1838

0,1838

0,1592

0,1592

0,2158

0,2158

0,1133

0,1133

0,0060

0,0060

0,0120

0,0120

0,1268

0,1268

0,0321

0,0321
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Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

410

411

412

413

414

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

ЦУПИЦ ПОЉЕ

ЦУПИЦ ПОЉЕ

ЦУПИЦ ПОЉЕ

ЦУПИЦ ПОЉЕ

ЦУПИЦ ПОЉЕ

ЦУПИЦ ПОЉЕ

КРИВА АНТА

КРИВА АНТА

КРИВА АНТА

КРИВА АНТА

КРИВА АНТА

КРИВА АНТА

КРИВА АНТА

КРИВА АНТА

КРИВА АНТА

977

977

3096

3096

2227

2227

2227

977

3096

3096

3096

3096

977

977

2227

423

2782/8

422

2790/8

421

2793/8

420

2796/2

419

2815/1

418

2911/5

417

2931/1

416

њива 1

њива 1

њива 2

њива 2

њива 2

њива 2

њива 1

њива 1

њива 2

414
2946/2
415
2941/2

њива 1

њива 1

њива 3

њива 1

њива 1

њива 2

2950/12

2950/11

413

2952/11

412

3016/4

411

3056/6

410

3081/1

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Лазар Радојчић

Драгомир
Вукашиновић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

Драгомир
Вукашиновић

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,0755

0,0755

0,1439

0,1439

0,0133

0,0133

0,5493

0,5493

0,4799

0,4799

0,8632

0,8632

0,7193

0,7193

0,2327

0,2327

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,0864
0,0010
0,0010

0,0014

0,0850

0,0346

0,0346

0,2640

0,2640

0,1809

0,1809

0,7666

0,3898

Закуп

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
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Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

424

425

426

427

428

429

430

430

431

432

433

434

435

435

436

КРИВА АНТА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

МАЛА УМКА

ЦУПИЦ ПОЉЕ

ЦУПИЦ ПОЉЕ

2227

3096

995

995

995

3096

3096

3096

995

977

977

977

977

3096

3096

436

3081/14

435

2456/5

2456/6

434

2455/5

433

2388/1

432

2380/8

431

2308/7

430

2457/2

2456/8

429

2478

428

2479

427

2576/2

426

2614/3

425

2762/4

424

2762/6

њива 2

њива 1

њива 1

њива 1

њива 2

њива 2

њива 1

њива 1

њива 1

њива 1

њива 1

њива 2

њива 2

њива 1

њива 1

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Драгомир
Вукашиновић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Миле Кордулуп

Драгомир
Вукашиновић

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,5755

0,5755

0,0286

0,0090

0,0196

0,0563

0,0563

0,5019

0,5019

0,0015

0,0015

0,0455

0,0455

0,0114

0,0012

0,0102

0,0442

0,0442

0,0496

0,0496

0,2392

0,2392

0,1496

0,1496

0,0202

0,0202

0,0075

0,0075
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Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

437

438

439

440

441

442

442

442

443

443

444

445

446

447

КОШЕВАЦ

ВОЛАРСКО ПОЉЕ

ВОЛАРСКО ПОЉЕ

БЕГЛУК

ГРАБОВЦИ

ГРАБОВЦИ

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

МАЛА УМКА

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

КРИВА АНТА

4707

4707

4707

592

3523

3523

5795

5795

5795

995

977

977

977

977

447

3821/2

446

3739/25

445

3748/26

444

3729/18

443

3342/1

3341

442

454

453/3

њива 4

њива 5

њива 3

њива 2

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива 3

њива 2

440
2388/4
441
453/2

пашњак 1

њива 2

ливада 4

њива 1

2134/527

439

717/9

438

2134/1

437

2941/1

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

пашњак

њива

ливада

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Записник
пољопривредног
инспектора да је
на терену
пољопривредно
земљиште

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Лазар Радојчић

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,2158

0,2158

0,3154

0,3154

0,3378

0,3378

0,2002

0,2002

0,3709

0,0644

0,3065

0,4009

0,1919

0,1054

0,1036

1,1519
0,2574
0,2574

1,1519

0,0737

0,0737

0,2273

0,2273

0,2331

0,2331
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Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

448

449

450

450

451

451

452

453

454

454

455

456

457

458

459

460

КОМАРЕВЦИ

ИЗВОЗ

ИЗВОЗ

ЈАНДА

ЈАНДА

КОШЕВАЦ

КОШЕВАЦ

КОШЕВАЦ

ИЗВОЗ

КОШЕВАЦ

КОШЕВАЦ

КОШЕВАЦ

КОШЕВАЦ

КОШЕВАЦ

КОШЕВАЦ

КОШЕВАЦ

3523

4707

4525

4525

4525

4707

4707

4707

4707

4707

4525

4525

4707

4707

4707

3523

2024/1

459

5756/1

458

5521

457

5118

456

5096

455

4734/1

454

4738/2

4738/1

453

5419

452

4630

451

4583

4582

450

4295

4292

449

4309

448

3895

њива 2

виноград 4

пашњак 5

њива 3

њива 6

њива 5

њива 5

њива 6

њива 6

њива 5

пашњак 5

њива 5

њива 5

њива 5

њива 3

њива 4

њива

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Миле Кордулуп

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,2850

0,0374

0,0374

0,4453

0,4453

0,3848

0,3848

0,3075

0,3075

0,1752

0,1752

1,3078

0,4388

0,8690

0,2151

0,2151

0,2072

0,2072

0,2849

0,0493

0,2356

0,2608

0,1795

0,0813

0,2759

0,2759

0,2802

0,2802
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Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

460

460

460

461

462

463

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

ИЗВОЗ

КОШЕВАЦ

ГРАБОВЦИ

БЕГЛУК

БЕГЛУК

КОМАРЕВЦИ

ЛИСИЦИЈИ ДОЛ

ОВЦАРЕВЦИ

КОМАРЕВЦИ

КОМАРЕВЦИ

КОМАРЕВЦИ

ИЗВОЗ

ОВЦАРЕВЦИ

КОМАРЕВЦИ

КОМАРЕВЦИ

КОМАРЕВЦИ

4707

4525

5870

3523

2292

5870

4376

387

5870

5870

5870

1726

1798

3523

3523

3523

5540/4

471

4860/3

470

3466

469

2041/35

468

3728/38

467

2182/3

466

2027/31

465

3536

464

2203

463

2105/4

2105/4

462

5423/19

461

3532/1

460

2024/2

2024/2

2024/1

њива 2

њива 4

њива 3

њива 2

пашњак 5

њива 4

њива 3

њива 3

њива 1

њива 4

њива 2

виноград 4

њива 3

њива 4

њива 2

њива 4

њива

њива

њива

њива

пашњак

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Драгомир
Вукашиновић

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

0,1611

0,0989

0,0989

0,0939

0,0939

0,1443

0,1443

0,0815

0,0815

0,3776

0,3776

0,0687

0,0687

0,0903

0,0903

0,3126

0,3126

0,1866

0,0622

0,1244

0,0779

0,0779

0,0227

0,0227

0,8155

0,1590

0,1980

0,1735
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Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

473

474

475

476

477

478

479

479

480

481

482

483

484

485

486

ПОЦЕНТА

ПРУДИШТЕ

ЦЕРЛИН

ПАШЊАК

ДЕСПОТОВА АНТА

ЦЕРЛИН

ЦЕРЛИН

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ПАШЊАК

ОВЦАРЕВЦИ

СЕЛО

ИЗВОЗ

КОШЕВАЦ

ПОЦЕНТА

2380

2785

2785

2286

2785

2785

2785

734

734

913

5870

3523

4707

4707

4707

пашњак 5
виноград 4

485
849/2
486

пашњак 5

њива 3

њива 2

пашњак 5

њива 3

пашњак 5

пашњак 2

пашњак 5

њива 3

њива 2

пашњак 5

њива 5

њива 5

2212

484

988/1

483

1706/1

482

1083/3

481

987/1

480

985/15

479

859

859

478

910/4

477

3521/2

476

3693/28

475

5417/3

474

4612/2

473

5983/3

472

воћњак

пашњак

пашњак

њива

њива

пашњак

њива

пашњак

пашњак

пашњак

њива

њива

пашњак

њива

њива

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун
Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Кнез Аграр ДОО
Земун

Закуп

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари
Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

Право пречег
закупа- сточари

0,5071
0,1304
0,1304

0,5071

0,9352

0,9352

0,4160

0,4160

0,1180

0,1180

0,4146

0,4146

0,0809

0,0809

0,8755

0,5720

0,3035

0,2877

0,2877

0,0169

0,0169

0,0821

0,0821

0,1719

0,1719

0,2608

0,2608

0,1219

0,1219

0,1611
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Стари Сланкамен

689,8127

50,1676

646,0448

524,2795

621,4144

940,5297

678,9753

592,8113

Инђија

Љуково

Марадик

Бешка

Чортановци

Крчедин

Нови Карловци

Нови Сланкамен

КО

ПРУДИШТЕ

Укупно пољ.
земљиште у
државној својини

ТАБЕЛА 14. ЗБИРНА ТАБЕЛА

487

498,8374

631,1838

538,8091

450,3255

251,7299

452,1705

4,9699

492,4048

Површина
заузета
важећим
уговорима о
закупу

2785

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Површина
заузета
важећим
уговорима о
коришћењу
без накнаде

пашњак 5

9,2083

24,9096

192,3190

21,2852

139,6490

78,5649

29,0785

82,7813

Планирано за
закуп и
коришћење

487
Укупно:

2213

0,0169

0,0010

0,0018

0,0246

0,0010

0,0129

0,0344

0,0022

Најмања
површина
јавног
надметања

1,3078

7,0433

114,6135

7,2789

38,3608

19,8323

6,1263

17,4074

Највећа
површина
јавног
надметања

пашњак

0,2002

0,3718

0,9474

0,3433

0,6319

0,4762

0,6058

0,5306

Просечна
површина
јавног
надметања (ха)

Кнез Аграр ДОО
Земун

36

53

69

29

64

99

30

97

Број јавних
надметања

Право пречег
закупа- сточари
2,3648
583,9260

2,3648
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4.789,5332

45,4979

20,4750

Бесплатно коришћење

467,0122

0,0000

0,0000

0,0000

3.334,2964

13,8655

Закуп по основу власништва инфраструктуре:

Закуп по основу гајења животиња:

Укупно:

Стари Сланкамен
583,9260

6,1302

Планирано за
закуп и
коришћење;
583,9260; 15%

0,0809

2,3648

Површина
заузета
важећим
уговорима о
закупу;
3.334,2964; 85%

0,5573
487

10
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Табела 15. Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није
обухваћена закупом или давањем на коришћење без накнаде – збирно по катастарским
општинама
КО

БЕШКА

ИНЂИЈА

Површина
кат.парцела
/ха/

132,9006

114,6200

разлог изузимања

Правно и фактичко се
разликују

Правно и фактичко се
разликују

КРЧЕДИН

209,4016

Правно и фактичко се
разликују

ЉУКОВО

16,1192

Правно и фактичко се
разликују

МАРАДИК

115,1089

Правно и фактичко се
разликују

НОВИ КАРЛОВЦИ

22,8819

правно и фактичко се
разликују

НОВИ
СЛАНКАМЕН

84,7614

правно и фактичко се
разликују

СТАРИ
СЛАНКАМЕН

25,5022

правно и фактичко се
разликују

ЧОРТАНОВЦИ

149,7896

правно и фактичко се
разликују

УКУПНО

871,0854

коментар

на терену није пољопривредно земљиште .промена није
спроведена у јавној евиденцији (земљиште у зашт.
подручју дунавске аде. необрадиво. изграђени објекти
на парцелама- викенд зона и сл.)
на терену није пољопривредно земљиште.промена није
спроведена у јавној евиденцији (земљиште у
грађевинском подручју издато у дугогодишњи закуп
правним и физичким лицима- индустријска зона.
израђени објекти на терену. јавне површине. путеви и
сл.)
на терену није пољопривредно земљиште.промена није
спроведена у јавној евиденцији (земљиште у зашт.
подручју Крчединске аде. необрадиво. изграђени објекти
на парцелама. викенд зона и сл.)
на терену није пољопривредно земљиште.промена није
спроведена у јавној евиденцији, израђени објекти на
терену – Јарковачко језеро. јавне површине. путеви и
сл.), пашњаци враћени селима,
на терену није пољопривредно земљиште.промена није
спроведена у јавној евиденцији (земљиште у
грађевинском подручју издато у дугогодишњи закуп
правним и физичким лицима. израђени објекти на
терену. јавне површине. путеви и сл.), пашњаци враћени
селима,
Земљиште се налази у обухвату просторног плана
Општине као јавне површине. игралишта. паркови.
гробља. земљиште поред путева и канала и сл.
на терену није пољопривредно земљиште.промена није
спроведена у јавној евиденцији, пашњаци враћени
селима,
на терену није пољопривредно земљиште.промена није
спроведена у јавној евиденцији констатовано (земљиште
у грађевинском подручју-викенд зона. пашњаци враћени
селима. израђени објекти на терену. јавне површине.
путеви и сл.), пашњаци враћени селима,
на терену није пољопривредно земљиште.промена није
спроведена у јавној евиденцији констатовано (земљиште
у грађевинском подручју – викенд зона. издато у
дугогодишњи закуп правним и физичким лицима.
израђени објекти на терену. шуме. паркови. јавне
површине. путеви и сл.)
на терену није пољопривредно земљиште.промена није
спроведена у јавној евиденцији констатовано (земљиште
у грађевинском подручју – викенд зона издато у
дугогодишњи закуп правним и физичким лицима.
израђени објекти на терену. шуме. паркови. јавне
површине. путеви и сл.)
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Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Инђија“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 320-238/2020-I
Дана: 02. септембра 2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. и члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
а у циљу реализације мера и активности предвиђених
Локалним антикорупцијским планом општине Инђија
за период 2017. године – 2020. године („Службени лист
општине Инђија“, број 30/17),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПАЊУ ПО ПРИЈАВАМА И
ПРИТУЖБАМА НА РАД ЗАПОСЛЕНИХ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин
поступања по пријавама и притужбама (у даљем тексту:
пријава) на рад запослених у Општинској управи
општине Инђија, као и рокови поступања и мере које се
предузимају у вези са поднетим пријавама.
Члан 2.
Пријава у смислу овог правилника јесте
поднесак у коме се износе примедбе на рад или
поступање запосленог у Општинској управи, а које се
односе на његово законито поступање, поступање у
складу са правилима добре управе, професионалним
стандардима и етичким правилима понашања као и
правилима комуникације са грађанима и странкама, као
и свако друго понашање које је супротно принципима
и одредбама Кодекса понашања запослених у органима
општине.
Члан 3.
Пријаву може поднети свако физичко и правно
лице, као и организација без својства правног лица (у
даљем тексту: подносилац пријаве).

основ за подношење неког другог правног средства,
подносилац ће бити поучен да заштиту права може
остварити и у другом поступку пред надлежним органом.
Ако Начелник процени да није надлежан за
одлучивање по пријави, обавестиће о томе подносиоца
и поучити га на који начин се може обратити надлежном
органу.
На подношење пријаве не плаћа се такса.
Члан 6.
У Одељењу за општу управу, Општинске управе
општине Инђија, води се евиденција о запримљеним
пријавама.
Пријава се прослеђују на даље поступање
Начелнику и непосредном руководиоцу запосленог
против кога је пријава поднета.
Решењем начелника одређује се лице које
је задужено за вођење евиденције о запримљеним
пријавама.
Члан 7.
Ако је пријава непотпуна, односно ако не
садржи чак ни основне информације које би омогућиле
њено испитивање, подносилац ће бити поучен о начину
на који може употпунити своју пријаву у разумном року
који не може бити краћи од осам дана.
Ако подносилац пријаве не употпуни пријаву у
остављеном року, пријава се одбацује.
Члан 8.
Непосредни руководилац затражиће од
запосленог против кога је поднета пријава да се у року
од осам дана изјасни о наводима из пријаве.
По пријави ће се поступити и ако запослени не
достави изјашњење.
Након разматрања свих списа у вези с
предметном пријавом, о пријави одлучује Начелник, на
основу предлога непосредног руководиоца.

Члан 4.
Пријаву поднету против запосленог у
Општинској управи решава Начелник Општинске управе
или заменик Начелника општинске управе, уколико је
посебним актом овлашћен (у даљем тексту: Начелник).
Пријава се решава уколико је поднета у року од
30 дана од дана када се пријавна радња догодила.

Члан 9.
У одлуци по пријави утврђује се да ли постоји
повреда правила поступања или понашања запосленог.
Уколико је пријава основана, у одлуци се наводи
мера која ће бити предузета ради отклањања утврђене
неправилности у поступању или понашању запосленог.
Обавештење о донетој одлуци о поднетој
пријави доставља се подносиоцу електронском или
обичном поштом, најкасније у року од 30 дана од дана
подношења пријаве.

Члан 5.
Пријава се сачињава у писаној форми и може
се поднети путем поште, писарнице Општинске управе,
електронским путем или усмено на записник код
Начелника.
Пријава треба да садржи кратак опис поступања
на које се односи, име, презиме, адресу и контакт
подносиоца пријаве.
Начелник нема обавезу да поступа по
анонимним пријавама.
Ако пријава садржи елементе који могу бити

Члан 10.
Најкасније до краја фебруара текуће године,
на колегијуму Општинске управе, разматрају се све
одлуке по пријавама које су донете у претходној години,
израђује се анализа делотворности поступања по
поднетим пријавама, идентификују се радни процеси у
којима се јављају неправилности и дефинишу се мере
за унапређивање рада запослених, о чему се сачињава
годишњи извештај који чини саставни део информатора
о раду Општинске управе.
Приликом разматрања одлука по пријавама
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и израде анализе, посебно се идентификују радни
процеси који су највише изложени ризицима за настанак
корупције.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

Члан 11.
Начелник општинске управе, на предлог
Начелника Одељења за општу управу посебним
решењем ће одредити лице задужено за пријем
пријава, вођење евиденције о запримљеним пријавама,
достављање обавештења о донетој одлуци подносиоцу
пријаве, припрему материјала за разматрање одлука
по пријавама донетим у претходној години, израду
анализе делотворности по поднетим пријавама и израду
годишњег извештаја.
Решење из става 1. овог члана,Начелник ће
донети у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог
правилника.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу општине
Инђија”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-133/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 16. став 2.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/13,
1/15, 14/16, и 22/16) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити Надзорног одбора Јавног предузећа за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија
Пут“ Инђија, бр. 06-6/2020-4 од 19. јуна 2020. године,
којом се врши расподела остварене нето добити по
Финансијском извештају за 2019. годину, у тексту како
је дат у материјалу.

Број: 40-1231/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 15. став 2.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
„Ингас“ Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
7/13, 1/15 и 14/16) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ ЈП
Инђија,бр. 1685/4 од 03. јула 2020. године, којом се врши
расподела остварене нето добити по завршном рачуну за
2019. годину, у тексту како је дат у материјалу.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1232/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Служебни
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 15. став 2.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ ЈП Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 7/13, 15/13, 1/15, и 14/16) и члана 40. став 1. тачка
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОДПАДА И
ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање одпада и
одржавања депонија „ИНГРИН“ Инђија, бр. 024-3I/2020
од 30. јула 2020. године, којом се врши расподела
остварене нето добити по Финансијском извештају за
2019. годину, у тексту како је дат у материјалу.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1233/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 15. став 2.
Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Комуналац“
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/13,
14/13, 1/15 и 14/16) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити по редовном Годишњем финансијском извештају
за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног

комуналног предузећа „Комуналац“ ЈП Инђија, бр. 3418
од 30. јула 2020. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1234/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

529
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и
88/19) члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНE И
ДОПУНE ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.
ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања за 2020. годину, Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Инђија ЈП број: 038-8/2020-2
који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 22. августа 2020. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-44/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 18. и 40. став 1. тачка 42.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, брoj 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂЈА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Програма рада и
финансијског плана Центра за социјални рад „Дунав“
Инђија, број: 55100-130/2020, који је донео Управни
одбор Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија на
седници одржаној 29. маја 2020. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 551-4/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------531
На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ ,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02.09.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
I РЕБАЛАНС
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског плана Предшколске установе
„Бошко Буха“ Инђија за 2020.годину I ребаланс, број:06264-3/2020-01, коју је донео Управни одбор Предшколске
Установе „Бошко Буха“ Инђија на седници одржаној 11.
јуна 2020. године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 400-39/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------532
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Савет за буџет и финансије
Скупштине општине Инђија, због истека периода на
који је изабран, и то:
1. Јелена Миличевић – за председника,
2. Марко Иваниш– за члана,
3. Урош Трифуновић – за члана,
4. Радомир Зубац – за члана,
5. Љубица Галчић – за члана,
6. Ивана Крстић – за члана,
7. Aлександар Драгин – за члана
8. Петар Филиповић - за члана,
9. Сретен Јовановић - за члана.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-135/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
У састав Савета за буџет и финансије Скупштине
општине Инђија изабрани су:
1. Јелена Миличевић– за председника,
2. Радомир Зубац– за члана,
3. Сања Бајић– за члана,
4. Урош Трифуновић – за члана,
5. Љубица Галчић– за члана,
6. Наташа Овука– за члана,
7. Радојка Вранић– за члана
8. Божидар Суџум- за члана,
9. Живан Живановић- за члана.
II
Мандат именованих у тачки I овог Решења траје
до истека мандата Скупштине општине.
III
Задатак Савета за буџет и финансије је да даје
мишљење на предлог Одлуке о буџету и Завршном
рачуну буџета општине и других аката из области
финансија које доноси Скупштина.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-147/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Савет за урбанизам, комуналностамбене делатности и заштиту животне средине
Скупштине општине Инђија, због истека мандата и то:
1. Анђелка Млађан – за председника,
2. Милана Вуковић – за члана,
3. Марчета Драгана– за члана
4. Перица Радошевић – за члана,
5. Зорица Војновић– за члана,
6. Јованка Марковић– за члана,
7. Милорад Ступар – за члана
8. Далибор Петровић – за члана,
9. Милан Бодирожа – за члана.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-136/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I
У састав Савета за урбанизам, комуналностамбене делатности и заштиту животне средине
изабрани су:
1. Анђелка Млађан– за председника,
2. Данило Матијашевић– за члана,
3. Драгана Марчета – за члана
4. Јованка Марковић – за члана,
5. Марија Козомара– за члана,
6.  Драган Савић– за члана,
7. Милана Вуковић– за члана
8. Божидар Суџум – за члана,
9. Јелена Мандић – за члана.
II
Мандат председника и чланова изабраних у
Савета за урбанизам, комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине траје до истека мандата
Скупштине општине.
III
Савет за урбанизам, комуналнo-стамбене
делатности и заштиту животне средине даје мишљење
на предлоге одлука и других аката из области урбанизма,
стамбено – комуналних делатности, јавних комуналних
предузећа, грађевинског земљишта, пословног простора
и заштите животне средине, које доноси Скупштина.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-148/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
Разрешава се Савет за друштвене делатности
Скупштине општине Инђија, због истека периода на
који је изабран и то:
1. Драгана Лемаић – за председника,
2. Јелена Петковић– за члана,
3. Ружица Ћућуз – за члана,
4. Јелена Тртица – за члана,      
5. Марија Козомара – за члана,
6. Немања Милојевић – за члана,
7. Милица Марковић – за члана,
8. Бојан Хемун – за члана,
9. Драгана Кртинић – за члана
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-137/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
I
У састав Савета за друштвене делатности
Скупштине општине Инђија изабрани су:
1. Драгана Лемаић– за председника,
2. Никола Мацура– за члана,
3. Ружица Ћућуз– за члана,
4. Јована Петковић– за члана,   
5. Драгана Аничић– за члана,
6. Немања Милојевић – за члана,
7. Дајана Коњевић– за члана,
8. Небојша Узелац – за члана,
9. Јованка Миљковић– за члана,
II
Мандат именованих чланова Савета траје до
истека мандата Скупштине општине.
III
Задатак Савета за друштвене делатности је да
даје мишљење на предлоге одлука и других аката из
области здравства, социјалне заштите, информисања,
образовања, науке, културе и спорта, које доноси
Скупштина.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-149/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

538
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Савета за месне заједнице
Скупштине општине Инђија, због истека периода на
који је именован и то:
1. Драган Кривошија – за председника,
2. Стеван Брадић – за члана,
3. Мирослав Милаковић – за члана,
4. Далибор Балевић – за члана,
5. Лазар Вукмировић – за члана,   
6. Љиљана Тунић – за члана,
7. Југослав Ђорђевић – за члана,
8. Миодраг Обрадовић – за члана, и
9. Синиша Вукосављевић – за члана.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 02-138/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У састав Савета за месне заједнице Скупштине
општине Инђија изабрани су:

540
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Савет за младе Скупштине
општине Инђија, због истека мандата и то:

1. Слађана Миловановић– за председника,
2. Милош Ћосовић– за члана,
3. Мирослав Милаковић– за члана,
4. Јованка Марковић– за члана,
5. Зоран Кривошија– за члана,  
6. Александар Ђорђевић – за члана,
7. Бобан Кантар– за члана,
8. Страхиња Јовановић– за члана, и
9. Душан Стојшић– за члана.

1. Милица Михић - председник,
2. Кристијан Мркић – члан,
3.  Бранислав Пошмуга– члан,
4. Лазар Вукмировић – члан,
5. Драгана Миљуш – члан,
6. Слађана Басара– члан,
7. Јелена Ерцеговац– члан,
8. Светомир Џонић– члан,
9. Горан Свињицки– члан,
10. Немања Грбић – члан
11. Јелена Пешут - члан.

II
Мандат именованих чланова Савета траје до
истека мандата Скупштине општине.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

III
Задатак Савета за месне заједнице је да даје
мишљење на предлоге одлука и других аката од интереса
за рад и функционисање месних заједница.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-150/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

Број: 02-139/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
У састав Савета за младе Скупштине општине
Инђија изабрани су:
1. Наташа Лаврек – за председника,
2. Никола Дошен– за члана,
3. Немања Веселиновић– за члана,    
4. Бранислав Пошмуга– за члана,
5. Сања Ивошевић– за члана,
6. Наташа Ћућуз– за члана,
7. Марко Мишић– за члана,
8. Марко Лемајић – за члана,
9. Страхиња Јовановић– за члана,
10. Марија Рашић – за члана,
11. Андријана Раденковић–за члана
II
Мандат именованих у тачки I овог Решења траје
до истека мандата Скупштине општине.
III
Задатак Савета за младе је да иницира и
учествује у изради локалне омладинске политике у
области образовања, спорта, коришћења слободног
радног времена, повећања запослености, информисања,
активног учешћа у обезбеђивању једнаких шанси,
здравства, културе, равноправности полова, спречавању
насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог
развоја и животне средине и другим областима од
значаја за младе.
- Учествује у изради посебних локалних акционих
планова, програма и политике у сагласности са
националном стратегијом за младе и прати њихово
остваривање.
- Даје мишљења о питањима од значаја за младе и о
њима обавештава органе Општине.
- Даје мишљења на нацрте прописа и одлука које доноси
Скупштина општине у областима од значаја за младе.
- Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању
локалне омладинске политике и локалних акционих
планова и програма за младе и подноси их Скупштини
општине, Општинском већу и Председнику општине.
- Иницира припрему података или учешће Општине у
програмима и пројектима за младе у циљу унапређења
положаја младих и обезбеђења остваривања њихових
права која су у надлежности Општине.
- Подстиче сарадњу између Општине и омладинских
организација и удружења и даје подршку реализацији

њихових активности.
- Подстиче остваривање међуопштинске сарадње која
се односи на омладину и о томе обавештава органе
Општине.
- Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за
младе који се делимично или потпуно финансирају из
буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје
мишљење надлежном органу општине.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-140/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Савет за праћење примене етичког
кодекса Скупштине општине Инђија, због истека
мандата Скупштине општине:
1. Радмила Митровић – за председника,
2. Александар Ђорђевић – за члана,
3. Горан Лемаић – за члана,
4. Лазар Радовановић – за члана,   
5. Марко Гашић – за члана.
6. Јелена Зораја – за члана,
7. Славица Родић – за члана
8. Љиљана Бркић – за члана,
9. Ивана Лукић – за члана.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-140/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра. 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
I
У састав Савета за праћење примене етичког
кодекса изабрани су:
1. Никола Бандулаја– за председника,
2. Весна Јанковић– за члана,
3. Јелена Зораја– за члана,
4. Миља Срдић– за члана,   
5. Слађана Фаркић – за члана.
6. Биљана Ранисављевић– за члана,
7. Здравка Познан– за члана
8. Небојша Узелац– за члана,
9. Андријана Раденковић – за члана.
II
Мандат именованих у тачки I овог Решења траје
до истека мандата Скупштине општине.
III
Савет за праћење примене етичког кодекса
разматра питања која се односе на примену етичког
кодекса, прати и анализира догађаје и појаве из
понашања изабраних, именованих и постављених лица,
иницира мере за унапређење стања у функционосању
њихове одговорности, улоге грађана и медија у процесу
стварања поверења према изабраним, именованим и
постављеним лицима и даје мишљења на предлоге
одлука и других аката, која се односе на обављање
дужности функционера.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-152/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА
ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Комисија за статутарна питања
Скупштине општине Инђија,због истека мандата и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ђорђе Димић – за председника,
Никола Малић – за члана,
Марија Божовић – за члана,
Жељко Дражић – за члана,
Данило Петровић– за члана,
Борислав Наић– за члана,
Александар Ђорђевић– за члана.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-141/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------545
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА
ПИТАЊА
I
У састав Комисије за статутарна питања
изабрани су:
1. Лазар Вукмировић – за председника,
2. Никола Малић– за члана,
3. Жељко Дражић– за члана,
4. Славица Ђукановић Марјановић– за члана,
5. Драгана Степановић– за члана,
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6. Стеван Брадић– за члана,
7. Лазар Калинић– за члана.
II
Мандат председника и чланова изабраних у
Комисију за статутарна питања траје до истека мандата
Скупштине општине.
III
Комисија за статутарна питања прати примену
Статута општине, даје мишљење на предлог и измене
и допуне Статута општине, предлаже Пословник
Скупштине општине и утврђује пречишћени текст аката
које доноси Скупштина општине.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-153/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

547
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ
КОМИСИЈЕ
У састав
изабрани су:

I
Мандатно-имунитетне

комисије

1. Милорад Мрђа– за председника,
2.  Светозар Живић– за члана,     
3. Предраг Петровић– за члана.
II
Мандат председника и чланова изабраних у
састав Мандатно-имунитетне комисије траје до истека
мандата Скупштине општине.

РЕШЕЊЕ

III
Задатак Мандатно-имунитетне комисије је да
разматра питања која се односе на верификацију мандата
и имунитет одборника, утврђује разлоге престанка
мандата појединих одборника и о томе подноси извештај
Скупштини.
У поступку верификације мандата Комисија
ради на начин утврђен Пословником Скупштине
општине Инђија за рад Верификационог одбора.

О РАЗРЕШЕЊУ МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ
КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

I
Разрешава се Мандатно-имунитетна комисија
Скупштине општине Инђија, због истека мандата и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

546
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је

1.
2.
3.

Драгана Лемаић– за председника,
Светозар Живић – за члана,   
Зоран Адам – за члана.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 02-142/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

Број: 02-154/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Комисија за представке и жалбе
Скупштине општине Инђија, због престанка мандата и
то:
1. Драган Кривошија - за председника,
2. Зубац Радомир - за члана,
3. Миле Поштић - за члана,
4. Драгана Ћурчић - за члана,
5. Др Јово Комазец - за члана,
6. Ружица Јовановић - за члана,
7. Ђорђе Димић - за члана
8. Ружица Ћућуз - за члана,
9. Ивана Лукић - за члана,
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-143/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------549
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У састав Комисије за представке и жалбе
Скупштине општине Инђија изабрани су:
1. Драган Кривошија- за председника,
2. Невена Момчиловић- за члана,
3. Иван Ротим- за члана,

4. Мирјана Радуловић- за члана,
5. Весна Мишић- за члана,
6. Јелена Пуђа - за члана,
7. Дејан Васић- за члана
8. Небојша Узелац- за члана,
9. Теодор Котарац- за члана,
II
Мандат председника и чланова изабраних у
Комисију за представке и жалбе траје до истека мандата
Скупштине општине.
III
Комисија за представке и жалбе разматра
представке, жалбе и предлоге грађана који се упућују
Скупштини и предлаже надлежним органима мере и
активности за решавање питања изнетих у њима и о
томе обавештава подносиоце.
О својим запажањима поводом представки
и предлога Комисија обавештава Скупштину на њен
захтев или по сопственој иницијативи.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-155/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------550
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДНОСЕ СА
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Комисија за односе са верским
заједницама Скупштине општине Инђија, због истека
мандата и то:
1. Љубомир Ковачевић– за председника,
2. Николина Маркош – за члана,
3. Милорад Мрђа – за члана,
4.  Љубица Галчић – за члана,
5. Сања Родић – за члана,
6. Милош Дражић – за члана,
7. Мирко Комазец– за члана,
8. Нинослав Јовановић – за члана,
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9. Милан Бодирожа – за члана.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-144/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------551
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДНОСЕ СА
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I
У састав Комисије за односе са верским
заједницама изабрани су:
1. Горан Лемаић – за председника,
2. Миле Поштић – за члана,
3. Бојана Костић – за члана,
4. Мирко Комазец– за члана,
5. Нинослав Јовановић– за члана,
6. Весна Ћалић– за члана,
7. Јасмина Пушкаш Жуљ– за члана,
8. Дуња Орловић – за члана,
9. Иван Грегурић – за члана.
II
Мандат председника и чланова изабраних у
Комисију за односе са верским заједницама траје до
истека мандата Скупштине општине.
III
Комисија за односе са верским заједницама
остварује сарадњу са верским заједницама на територији
општине, као и сарадњу са комисијама исте надлежности
образоване од стране Покрајинске и Републичке
Скупштине. Припрема и разматра питања која се односе
на рад верских заједница као и питања која регулишу
односе имеђу верских заједница и општине.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-156/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------552
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Комисијa за равноправност полова
Скупштине општине Инђија, због истека мандата и то:
1. Радмила Митровић - председник,
2. Анђелка Млађан – члан,
3. Верица Пребисалић – члан,
4. Весна Јанковић– члан,
5. Сања Пеовић – члан,
6. Никола Ратковић – члан,
7. Маја Каназир– члан,
8. Дуња Пашић – члан,
9. Драгана Кртинић– члан.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-145/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
I
У састав Комисије за равноправност полова
изабрани су:
1. Дана Драшлер – за председника,
2. Зорица Тешић – за члана,
3. Марија Девић – за члана,
4. Драгана Живић – за члана,
5. Даница Пуђа – за члана,
6. Данило Петровић – за члана,
7. Далибор Балевић – за члана,
8. Дуња Орловић– за члана,
9. Радмила Перић– за члана.
II
Мандат председника и чланова изабраних у
Комисију за равноправност полова траје до истека
мандата Скупштине.
III
Комисија за равноправност полова сагледава
стање поштовања равноправности полова, анализира
последице, иницира мере за унапређење и постизање
родне равноправности и даје мишљења на предлоге
одлука и других аката који се односе на питање
равноправности полова.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-157/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Савет за привреду Скупштине
општине Инђија, због истека мандата и то:
1. Милан Предојевић – за председника,
2. Владимир Гак – за члана,
3. Милан Радуљица – за члана,
4. Милан Кончаревић – за члана,
5. Александар Банић – за члана.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-146/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------555
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19) и члана 42. и 43. Пословника Скупштине Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 12/08,
25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 9/16),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
I
У састав Савета за привреду бирају се:
1. Владимир Гак – за председника,
2. Ђорђе Димић – за члана,
3. Александар Банић – за члана,
4. Милан Кончаревић – за члана,
5. Милан Радуљица – за члана.
II
Мандат председника и чланова изабраних у
Савет за привреду траје до истека мантата Скупштине
општине.
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III
Савет за привреду даје мишљење на
предлоге одлука и других аката из области привреде,
пољопривреде, трговине, угоститељства, туризма,
саобраћаја, енергетике и телекомуникација, које
доноси Скупштина. Задатак Савета за привреду је и
да сагледава развојне аспекте и капацитете Општине
Инђија у области реалног сектора, разматра релевантна
питања о томе и иницира и даје смернице за доношење
одговарајућих аката.

557
На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16 и
88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 , 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став 1.
тачка 11. Статута Општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02. септембра 2020. године, донела је

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-158/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------556
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 , 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
члана 40. став 1. тачка 11. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И
ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“
ИНЂИЈА
1. Престаје мандат Надзорном одбору Јавног предузећа
за дистрибуцију гаса ‘’Ингас’’ Инђија, и то:
- Богдану Чинку, председнику,
- Дејану Куртовићу, члану
- Дубравки Филиповић, члану
са даном 02.09.2020. године, истеком периода на који су
именовани.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-159/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“
ИНЂИЈА
1. У састав Надзорног одбора Јавног предузећа за
дистрибуцију гаса „ИНГАС“ Инђија на мандатни
период од четири године, именују се из реда локалне
самоуправе:
1. Богдан Чинку - за председника,
2. Драган Равић - за члана,
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине
Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-160/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------558
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 , 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
члана 40. став 1. тачка 11. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 02. септембра 2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’ ИНЂИЈА
1. Престаје мандат Надзорном одбору Јавног комуналног
предузећа ‘’Водовод и канализација’’ Инђија, и то:
- Марку Иванишу, председнику,
- Милораду Росићу, члану
- Николи Мандићу,члану
са даном 02.09.2020. године, истеком периода на који су
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именовани.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-162/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 , 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
члана 40. став 1. тачка 11. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 02. септембра 2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА ‘’ИНГРИН’’ ИНЂИЈА

559
На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16 и
88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 , 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став 1.
тачка 11. Статута Општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02. септембра 2020. године, донела је

1. Престаје мандат Надзорном одбору Јавног предузећа
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
‘’Ингрин’’ Инђија, и то:

РЕШЕЊЕ

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА
1. У састав Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија на мандатни
период од четири године, именују се из реда локалне
самоуправе:
1. Милан Предојевић - за председника,
2. Душан Лемаић - за члана,
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине
Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-162/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

- Александару Огњановићу, председнику,
- Горану Глигорићу, члану
- Новици Темуновићу,члану
са даном 02.09.2020. године, истеком периода на који су
именовани.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-163/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------561
На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16 и
88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 , 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став 1.
тачка 11. Статута Општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02. септембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“
ИНЂИЈА
1. У састав Надзорног одбора Јавног предузећа за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„ИНГРИН“ Инђија на мандатни период од четири
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године, именују се из реда локалне самоуправе:
1. Александар Огњановић - за председника,
2. Горан Глигорић - за члана,
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине
Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-164/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------562
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 , 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и
члана 40. став 1. тачка 11. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 02. септембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’КОМУНАЛАЦ’’ ИНЂИЈА
1. Престаје мандат Надзорном одбору Јавног комуналног
предузећа ‘’Комуналац’’ Инђија, и то:
- Николи Малићу, председнику,
- Душану Манојловићу, члану
- Браниславу Миленковићу,члану
са даном 02.09.2020. године, истеком периода на који су
именовани.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-165/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

563
На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16 и
88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 , 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. став 1.
тачка 11. Статута Општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02. септембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’КОМУНАЛАЦ’’
ИНЂИЈА
1. У састав Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ‘’Комуналац’’ Инђија на мандатни период од
четири године, именују се из реда локалне самоуправе:
1. Никола Малић- за председника,
2. Душан Манојловић- за члана,
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине
Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-166/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------564
На основу члана 116. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17, 27/18 - други закони, 10/19 и 6/20) и члана 40. став
1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист
општина Инђија“ број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02.09.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“
ИНЂИЈА
I
Разрешава се Управни одбор Предшколске
установе „Бошко Буха“ Инђија, у следећем саставу:
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
1. Ивана Ерор,
2. Сања Пеовић,
3. Драган Иброчић,
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ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА:
4. Зорица Мандић,
5. Соња Маџић,
6. Јелена Пуђа,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ:
7. Поповић Марија,
8. Вученовић Тања,
9. Брдар Анка.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење:
Одредбом члана 116.став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 88/17, 27/18 - други закони, 10/19 и 6/20)
прописано је да чланове органа управљања установе,
именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а чланом 117. став 1.истог закона, утврђено
је да мандат органа управљања траје 4 године.
Како је Управном одбору Предшколске установе
истекао мандат од четири године,то је ваљало донети
Решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 02-167/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------565
На основу члана 116. („Службени гласник РС“,
број 88/17, 27/18-др.закони, 10/19, и 6/20) и члана 40.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија („Службени
лист општина Инђија“ број: 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 02.09.2020 године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“
ИНЂИЈА
I
У састав Управног одбора Предшколске
установе „Бошко Буха“ Инђија именују се:
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
1. Сања Којчин Стојковић,
2. Сања Пеовић,

3. Јелена Пуђа,
ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА:
4. Зорица Мандић,
5. Драгана Букоровић,
6. Сања Филиповић,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ:
7. Гордана Јовић,
8. Слађана Радивојевић,
9. Драгана Миљуш.

године.

II
Мандат именованих чланова траје четири

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија”.
Образложење:
Правни основ за доношење Решења је члан 116.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 - други
закони, 10/19 и 6/20).
Чланом 116. став 5. и 6. регулисано је да
чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања, док чланове органа
управљања из реда запослених предлаже васпитнообразовно веће, а из реда родитеља – савет родитеља,
тајним изјашњавањем.
У поступку именовања чланова Управног
одбора Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија
утврђени су следећи предлози:
- из реда запослених, Васпитно- образовно веће
Предшколске установе на седници одржаној дана 11.маја
2020.године утврдило је предлоге да се за чланове
Управног одбора именују Гордана Јовић, Слађана
Радивојевић и Драгана Миљуш, о чему је Скупштини
општине достављен Закључак број:06-214-1/2020-01.
- из реда родитеља, Савет родитеља на седници
одржаној дана: 11.маја 2020.године, утврдило је предлог
да се за чланове Управног одбора именују Зорица
Мандић,Драгана Букоровић и Сања Филиповић, о чему
је Скупштини општине достављен Закључак број:06215-1/2020-01
- из реда јединице локалне самоуправе, Комисија за
кадровска и административна питања Скупштине
општине Инђија у складу са чланом 58а. Пословника
Скупштине, на седници одржаној дана 26. августа 2020.
године Закључком је утврдила предлог да се за чланове
Управног одбора именују: Сања Којчин Стојковић, Сања
Пеовић и Јелена Пуђа,
На основу свега наведеног, ваљало донети
Решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
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може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-168/2020-I
Дана: 02.09.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
566
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана
5. Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 11/16 и 26/16), a у вези са Наредбом о проглашењу
епидемије заразне болести COVID-19 („Службени
гласник РС“, број 37/20),
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Инђија, на седници одржаној дана 31.08. 2020.
године, доноси
НАРЕДБУ
I
У Наредби Општинског Штаба за ванредне
ситуације општине Инђија, број 06-84/2020-I од 16. 07.
2020. године, и број 06-93/2020-I од 17.08.2020.године у
тачки I ОГРАНИЧЕЊЕ под редним бројем 1 мења се и
гласи:
„1. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време
угоститељских објеката и других објеката услужне
делатности на територији општине Инђија, тако да
објекти који немају башту неће радити од 23,00 часа
до 06,00 часова наредног дана, док објекти који имају
башту неће пружати угоститељске услуге у затвореном
делу објекта и башти од 23,00 часа , а петком и суботом у
отвореном делу објекта односно башти од 01,00 до 06.00
часова наредног дана.
II
Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 06-101/2020-I
Дана: 31.08. 2020. година
Инђија
Командант Општинског штаба,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
567
На основу члана 58. став 2. и став 4. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 56. став
1. тачка 12. и члана 57. став 3. Статута општине Инђија
(„Сл. лист општине Инђија“ број 5/19), Председник
општине Инђија, дана 22.08.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Милан Радуљица, машински техничар у
пензији, из Инђије, ПОСТАВЉА СЕ за Помоћника
Председника општине Инђија за област економског
развоја и пољопривреде, на период од 4 (четири) године,
почев од 22.08.2020. године.
II
Именовани из тачке I овог решења сва права,
обавезе и одговорности из радног односа остварује у
Општинској управи општине Инђија.
III
Именовани из тачке I овог Решења обавља
послове из области за које је постављен на начин
утврђен Статутом општине Инђија, Одлуком о
организацији општинске управе општине Инђија и
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Инђија и
Правобранилаштву општине Инђија.

Инђија“.

IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-129/2020-II
Дана: 22.08. 2020. година
Инђија
Председник општине,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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