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

Члан 5.

ГОДИНА V
БРОЈ 26

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 35.000.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за намене утврђене чланом 69. Закона о буџетском систему.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се
у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Одељења за привреду и финансије.

Члан 4.

У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 0,05% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за буџетску годину.
Средства сталне буџетске резерве користиће се за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Одељења за привреду и
финансије.

Члан 3.

Укупан обим буџета општине Инђија за 2017. годину утврђује се у износу од 3.947.213.000,00 динара, од којих приходи и примања
буџета износе 3.901.900.000,00 динара, а додатни приходи индиректних буџетских корисника износе 45.313.000,00 динара.

ИНЂИЈА
29. ДЕЦЕМБАР 2016. године

Члан 2.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Инђија за 2017. годину,
његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода
од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Члан 1.

I ОПШТИ ДЕО

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13
63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије" 129/07 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист
општине Инђија", бр. 9/13).
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 29.децембра 2016. године донела је
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176.500.000,00
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741150 Камате на средства буџета општина

11.500.000,00

981.000.000,00

981.000.000,00

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

415.300.000,00

400.000.000,00
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732150 Текуће донације од међ. орг. у корист нивоа општина

3.300.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

716110 Комунална такса на фирму

28.000.000,00

500.000,00

6.000.000,00

300.000,00

28.000.000,00

500.000,00

6.000.000,00

34.000.000,00
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714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

100.000,00
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713610 Порез на акције на име и уделе

95.000.000,00

95.000.000,00

713420 Порез на капиталне трансакције

13.000.000,00

13.000.000,00
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418.100.000,00
310.000.000,00

71.000.000,00

2.500.000,00

500.000,00

9.000.000,00

85.000.000,00
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858.000.000,00
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2.500.000,00

500.000,00

9.000.000,00

85.000.000,00
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858.000.000,00
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МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

2

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа
921950 општина

921

100.000,00
100.000,00
3.947.213.000,00

100.000,00
100.000,00
3.901.900.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

290.000.000,00

290.000.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

15.400.000,00

15.400.000,00

38.690.000,00

38.690.000,00

450.000.000,00

45.313.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

15.400.000,00

15.400.000,00

690.000,00

690.000,00

300.000,00

300.000,00

450.000.000,00

290.000.000,00

290.000.000,00

38.000.000,00

300.000,00

1.500.000,00

4.000.000,00

11.000.000,00

16.500.000,00

2.000.000,00

100.000,00

100.000.000,00

56.923.000,00

159.023.000,00

300.000,00

2.000.000,00

6.923.000,00

8.923.000,00

55.000.000,00

110.000.000,00

Службени лист општине Инђија

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
911450 општине

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

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

38.000.000,00

1.500.000,00

Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у
743920 корист нивоа републике

ДОБРОВОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
744150 општина

4.000.000,00

11.000.000,00

16.500.000,00

100.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

150.100.000,00

55.000.000,00

110.000.000,00

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују
742370 додатним активностима

742350 нетржишне јединице

Приходи општ.орг. од споредне продаје доб.и услуга које врше државне

742250 Таксе у корист нивоа општина

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

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

911

841

823

771

745

744

743

742

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

Број 26, страна број 1176
Четвртак 29. децембар 2016.

Економска
класификација

3

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Остале дотације и трансфери

465

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

464

47

Трансфери осталим новоима власти

472

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Субвенције предузећима

454

46

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.

Средства из буџета

0,00

0,00

210.890.000,00
210.890.000,00

1.000.000,00

0,00

70.000.000,00
24.090.000,00

0,00

1.000.000,00

350.688.000,00
256.598.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

80.301.000,00
67.301.000,00

0,00

6.874.000,00

0,00

0,00
12.126.000,00

19.000.000,00

150.000,00

200.000,00

150.000,00

2.258.000,00

65.886.079,00

200.000,00

310.000,00

7.050.000,00

2.020.000,00

570.000,00

78.276.605,00

555.305.823,20

152.879.841,00

3.654.800,00

580.000,00

12.788.000,00

949.708.407,28
93.705.259,08

0,00

200.000,00

15.400.000,00

70.000,00

1.550.000,00

8.600.000,00

25.820.000,00

4

Расходи из додатних
прихода корисника

18.137.000,00

13.115.000,00

9.576.200,00

5.380.000,00

38.503.950,00

213.190.000,00

297.902.150,00

3

Укупна средства
210.890.000,00

210.890.000,00

25.090.000,00

70.000.000,00

256.598.000,00

351.688.000,00

13.000.000,00

67.301.000,00

80.301.000,00

6.874.000,00

12.126.000,00

19.000.000,00

350.000,00

350.000,00

68.144.079,00

78.586.605,00

562.355.823,20

154.899.841,00

4.224.800,00

94.285.259,08

962.496.407,28

18.137.000,00

13.315.000,00

24.976.200,00

5.450.000,00

40.053.950,00

221.790.000,00

323.722.150,00

5

Службени лист општине Инђија

463

СУБВЕНЦИЈЕ

Пратећи трошкови задуживања

444

45

Отплата домаћих камата

451

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

44

441

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

426
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Текуће поправке и одржавање

425

43

Специјализоване услуге

424

431

Услуге по уговору

423

Награде запосленима и остали посебни расходи

Трошкови путовања

Накнаде трошкова за запослене

415

416

422

Социјална давања запосленима

414

Стални трошкови

Накнаде у натури

413

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

Социјални доприноси на терет послодавца

412

42

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

421

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

2

41

Врста расхода

411

1
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Накнада штете

485

Нематеријална имовина

515

4

45.313.000,00

3.901.900.000,00

Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО:

0,00

100.000,00

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

621

0,00

0,00

100.000,00

Отплата главнице домаћим кредиторима

100.000,00

0,00

100.000,00

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

0,00

0,00

32.000.000,00

32.000.000,00

61

Земљиште

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00
0,00

500.000,00

2.500.000,00

320.000,00

3.150.000,00

3.597.731,72

71.378.000,00

0,00

3.320.000,00

1.630.742.711,00

1.708.868.442,72

0,00

36.800.000,00
0,00

0,00

0,00

36.800.000,00

90.000,00

45.000,00

0,00

135.000,00

106.297.000,00

6.845.000,00

102.200.000,00

215.342.000,00

611

ПРИРОДНА ИМОВИНА

54

541

Залихе робе за даљу продају

Остале некретнине и опрема

513

ЗАЛИХЕ

Машине и опрема

512

52

Зграде и грађевински објекти

523

ОСНОВНА СРЕДСТВА

51

511

Средства резерве

Новчане казне и пенали по решењу судова

483

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Порези, обавезне таксе и казне

482

49

Дотације невладиним организацијама

499

ОСТАЛИ РАСХОДИ

48

481

3.947.213.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

3.650.000,00

6.097.731,72

71.698.000,00

1.630.742.711,00

1.712.188.442,72

36.800.000,00

36.800.000,00

0,00

106.387.000,00

6.890.000,00

102.200.000,00

215.477.000,00
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(7-7411+8)-(4-44+5)

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

247.449.000,00
22.721.000,00

4631
4632

92
62

V. ИЗАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

100.000,00

100.000,00

-449.900.000,00

-442.400.000,00

-449.900.000,00

1.746.288.442,72

252.277.000,00

48+49

5

80.301.000,00
210.890.000,00

19.000.000,00
47

962.496.407,28
44
45

323.722.150,00

2.200.724.557,28
42

IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА

5

294.700.000,00
3.947.013.000,00

Службени лист општине Инђија

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

(7+8)-(4+5)

3.300.000,00
1.396.300.000,00

41

4

8

733

731+732

772

11.500.000,00
165.000.000,00

7415

391.013.000,00

7411

74

70.300.000,00
468.100.000,00

712+713+716+719

858.000.000,00

714

1.396.400.000,00

711

3.202.413.000,00

71

3.497.113.000,00

Средства из буџета

7

2

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

Економска
класификација

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања,
расхода и издатака.
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9113+9114
9111+9112+9115+91
16+9117+9118+9119

1.2. Задуживање код осталих кредитора

Члан 7.

1101

1102

1501

1502

0101

0401

0701

2001

1

2

3

4

5

6

7

8

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

6

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

30.973.720,00

90.451.100,00

18.231.000,00

165.621.000,00

610.959.791,00

12.000.000,00

353.170.000,00

1.021.068.552,92

612

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

6113+6114

611

61

26.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.790.000,00

0,00

0,00

0,00

449.900.000,00

-450.000.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Укупна
средства
379.170.000,00

1.021.068.552,92

30.973.720,00

90.451.100,00

22.021.000,00

165.621.000,00

610.959.791,00

12.000.000,00

Службени лист општине Инђија

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ШИФРА ПРОГРАМА НАЗИВ ПРОГРАМА

Расходи и издаци ове Одлуке користиће се за следећа програме:

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

ПРОГРАМ

912

911

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и пословних банака

Средства из
буџета

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

91

1. Примања од домаћих задуживања

92-62

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

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

Расходи из
додатних
прихода
корисника
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2003

0901

1801

1201

1301

0602

2101

0501

10

11

12

13

14

15

16

17
У К У П Н О

Члан 8.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

3.901.900.000,00

0,00

87.750.000,00

551.033.589,08

380.237.567,00

113.188.000,00

73.927.680,00

169.840.000,00

63.576.000,00

159.872.000,00

48.370.000,00
28.000.000,00

12.070.216,00
21.500.000,00
21.500.000,00

Пројекат 1.2 - Појачано одржавње пута II-124 у насељу Инђија (улица Занатлијска и
Дунавска)

Пројекат 2.3 - Изградња индустријских саобраћајница у радним зонама на територији
општине Инђија

Пројекат 3.6 - Израда главног пројекта локалних путева и улица у насељима општине
Инђија који нису асфалтирани

Пројекат 1.1 - Изградња спортске хале у Инђији прва фаза

Пројекат 1.2 - Завршетак прве фазе спортске хале у ИНђији

Пројекат 1.3 - Изградња спортске хале у Инђији друга фаза

Пројекат 1.4 - Изградња спортске хале у Инђији трећа фаза

Пројекат 1.2 - Изградња фекалне канализације у индустријској зони - локација 15- прва
фаза

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња колектора фекалне канализације за потребе индустријске
зоне Бешка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

56.656.771,00

44.480.580,00

96.000.000,00

131.400.000,00

0,00

45.313.000,00

0,00

0,00

0,00

5

2018

ИЗНОС У ДИНАРИМА

6

2019

3.947.213.000,00

0,00

87.750.000,00

551.033.589,08

380.237.567,00

128.711.000,00

73.927.680,00

169.840.000,00

63.576.000,00

159.872.000,00

Службени лист општине Инђија

7

19.100.000,00

Пројекат 1 - Израда новог објекта за предшколску установу

1

4

2017

511

3

2

1

О П И С

Ред. број

Ек.
клас.

0,00

0,00

0,00

0,00

15.523.000,00

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

2002

9
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Члан 9.

II ПОСЕБАН ДЕО

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Опремање спортског терена у Лејама

26

22

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Набавка комбиноване машине ровокопач - багер

ПРОЈЕКАТ 6 - "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА - ПРВА
ФАЗА"

21

25

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

20

ПРОЈЕКАТ 1.25 - Набавка камиона са корпом за потребе одржавања јавне расвете

ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА БУНАРА Б-7/2 БЕШКА

19

Набавка комби возила

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Извођење радова на санацији градског базена

18

24

95.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске сале у Бешки

17

23

15.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.28 - Израда пројектне документације и асфалтирање улица по
насељеним местима општине Инђија

1.486.471.622,00

8.000.000,00

13.000.000,00

12.000.000,00

8.000.000,00

5.250.000,00

10.000.000,00

59.520.000,00

8

Службени лист општине Инђија

Средства буџета у износу од 3.901.900.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности индиректних корисника
у износу од 45.313.000,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:

512

29.624.055,00

ПРОЈЕКАТ 1.22 - 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)

16
450.000.000,00

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.15 - Изградња сервисне саобраћајнице (Л=300м) у североисточној радној
зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

15

100.000.000,00

25.000.000,00

100.000.000,00

65.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

ПРОЈЕКАТ 1.21-Извођење радова на опремању индустријске зоне Локација 15 - друга
фаза (пут, вода и фекална канализација)
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж државног пута IIА126 у Инђији - "Оутлет"

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Извођење радова на опремању индустријске зоне Бешка (пут, вода и
ФК)

14

13

12

11
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2

Раздео

I

Глава

1

Функционална
класификација

Програм

Програмска активност

5

2101-0001

2101-0001

2101

4

Позиција

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

413

414

415

416

422

423

424

426

465

481

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

416

421

423

426

13

14

15

16

Средства из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

Материјал

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

9

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Функционисање Скупштине

75.000,00
2.800.000,00

75.000,00

1.620.000,00

20.000,00

1.085.000,00

2.800.000,00

1.620.000,00

20.000,00

1.085.000,00

28.570.000,00

28.570.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

28.570.000,00

28.570.000,00

УКУПНО функција 110

28.570.000,00

28.570.000,00

389.000,00

150.000,00

150.000,00

20.000.000,00

200.000,00

1.060.000,00

100.000,00

80.000,00

50.000,00

591.000,00

3.300.000,00

31.370.000,00

11

2.500.000,00

10

Расходи из додатних
прихода корисника

2.500.000,00

389.000,00

150.000,00

150.000,00

20.000.000,00

200.000,00

1.060.000,00

100.000,00

80.000,00

50.000,00

591.000,00

3.300.000,00

31.370.000,00

9

Укупна средства

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

Дотације невладиним организацијама-политичке странке

Остале дотације и трансфери

Материјал

Трошкови путовања

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

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

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

411

01

8

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Врста расхода

2

7

Економска
класификација

1

6

Службени лист општине Инђија

160

110

3
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110

110

2101-0002

2101

0602-0004

0602

412

413

414

415

416

421

422

423

426

465

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

01

01

411

17

2.800.000,00

2.800.000,00

УКУПНО функција 160

3.991.000,00

3.991.000,00

10

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

56.380.000,00

56.380.000,00

3.991.000,00

3.991.000,00

УКУПНО РАЗДЕО II

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3.991.000,00

3.991.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО РАЗДЕО II

3.991.000,00

3.991.000,00

УКУПНО функција 110

300.000,00
3.991.000,00

300.000,00

300.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000,00

10.000,00

80.000,00

80.000,00

100.000,00

460.000,00

2.550.000,00

3.991.000,00

300.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000,00

10.000,00

80.000,00

80.000,00

100.000,00

460.000,00

2.550.000,00

3.991.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

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)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

3.991.000,00

31.370.000,00

31.370.000,00

УКУПНО РАЗДЕО I
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ИНЂИЈА

31.370.000,00

31.370.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО РАЗДЕО I

2.800.000,00

2.800.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

Службени лист општине Инђија

III

II

01

01
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0901-0003

0901

0602-0010

0602-0009

414

415

416

421

422

423

424

426

465

31

32

33

34

35

36

37

38

39

42

41

40

413

30

481

01

499

01

499

35.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

11

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003

11.000.000,00

Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне организације

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Подршка социо-хуманитарним организацијама

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

11.000.000,00

1.800.000,00

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

1.800.000,00
1.800.000,00

УКУПНО

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010
Приходи из буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

Стална резерва

Стална буџетска резерва

Програмска активност 0010 (ПА 0010)

35.000.000,00
35.000.000,00

УКУПНО

35.000.000,00
35.000.000,00

35.000.000,00

Приходи из буџета

35.000.000,00

35.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009

36.800.000,00

Текућа резерва

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

36.800.000,00

56.380.000,00

56.380.000,00

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

56.380.000,00

56.380.000,00

УКУПНО функција 110

700.000,00
56.380.000,00

700.000,00

1.100.000,00

600.000,00

33.000.000,00

700.000,00

3.600.000,00

10.000.000,00

300.000,00

80.000,00

50.000,00

950.000,00

5.300.000,00

56.380.000,00

1.100.000,00

600.000,00

33.000.000,00

700.000,00

3.600.000,00

10.000.000,00

300.000,00

80.000,00

50.000,00

950.000,00

5.300.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

Остале дотације и трансфери

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Службени лист општине Инђија

160

160

0602

412

29

01

411

28

Број 26, страна број 1185
Четвртак 29. децембар 2016.

160

160

1501

0602

0602-0007

0602

0901-0005

45

44

43

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО

1.000.000,00

12

3.600.000,00
12.250.000,00

12.250.000,00

УКУПНО функција 160

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.800.000,00
3.600.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1.800.000,00
1.800.000,00

Приходи из буџета

01

1.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

УКУПНО

Службени лист општине Инђија

Извори финансирања за функцију 160:

1.400.000,00

1.400.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1.400.000,00

2.800.000,00
1.400.000,00

Приходи из буџета

2.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

01

2.800.000,00

2.800.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ"

800.000,00

472

400.000,00
800.000,00

УКУПНО

400.000,00
400.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

800.000,00
400.000,00

800.000,00

Приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0007

3.600.000,00

Услуге по уговору-Канцеларија за инклузију Рома

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Функционисање националних савета националних мањина

Програмска активност 0007 (ПА 0007)

3.600.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

УКУПНО функција 160
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

11.000.000,00

11.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005
Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

01

423

01

01

481

01
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860

840

160

1201-0004

1201-0003

1201

1501

1501-0001

481

50

01

01

423

01

01

481

01

01

481

01

423

4.550.000,00

7.700.000,00

10.000.000,00

13

32.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00
32.000.000,00

32.000.000,00
32.000.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО функција 860

Извори финансирања за функцију 860:

32.000.000,00

32.000.000,00

УКУПНО

6.000.000,00
32.000.000,00

6.000.000,00
32.000.000,00

26.000.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004

Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти у области културе

Услуге по уговору -Информисање

другом месту

Рекреација, култура и вере некласификоване на

26.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО функција 840
Програмска активност 0004 (ПА 0004)
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 840:

10.000.000,00
10.000.000,00

УКУПНО

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003

52.000.000,00

Дотације невладиним организацијама -Верске заједнице

Верске и друге услуге заједнице

Програмска активност 0003 (ПА 0003)
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

52.000.000,00

12.250.000,00

12.250.000,00

УКУПНО функција 160
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

12.250.000,00

12.250.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

7.700.000,00

7.700.000,00

УКУПНО

7.700.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

7.700.000,00

7.700.000,00

Дотације невладиним организацијама

ПРОЈЕКАТ 1 "КОНКУРС ЗА ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ"

4.550.000,00

4.550.000,00

УКУПНО

4.550.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001
Приходи из буџета

4.550.000,00

4.550.000,00

Услуге по уговору - Регионална развојна агенција Срем

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Службени лист општине Инђија

49

48

47

46

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
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130

0602-0001

0602

1301-0003

55

54

481

57.000.000,00

57.000.000,00

8.000.000,00

411

Трансфери од других нивоа власти

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Опште услуге

14

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

УКУПНО РАЗДЕО III

Приходи из буџета

07

88.977.600,00

506.642.589,08

88.977.600,00

506.642.589,08

1.800.000,00
227.030.000,00

227.030.000,00

225.230.000,00
1.800.000,00

225.230.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

УКУПНО функција 810
УКУПНО РАЗДЕО III

65.000.000,00

65.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 810:

8.000.000,00
8.000.000,00

УКУПНО

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0003
Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортистиИнвестиције

Одржавање спортске инфраструктуре

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

57.000.000,00

57.000.000,00

УКУПНО

5.000.000,00
57.000.000,00

57.000.000,00

52.000.000,00

5.000.000,00

52.000.000,00

65.000.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001

Дотације невладиним организацијама - превоз спортиста

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортисти

Услуге рекреације и спорта

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

65.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске културне манифестације "
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

10.000.000,00

10.000.000,00

Специјализоване услуге - Услуге културе

ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске културне манифестације "

01

01

01

481

01

481

53

424

52

51

Службени лист општине Инђија

IV

810

810

1301-0001

1301

1201
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0602-0002

414

415

416

421

422

423

424

425

426

441

444

465

482

483

511

512

515

541

621

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

444

611

78

79

01

441

77

15.100.000,00

15.100.000,00

15

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Функционисање месних заједница

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

15.100.000,00

15.100.000,00

УКУПНО функција 170

100.000,00
15.100.000,00

15.100.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00
100.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 170:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0003

Отплата главнице домаћим кредиторима

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

Сервисирање јавним дугом

10.000.000,00

430.827.811,08

430.827.811,08

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

430.827.811,08

430.827.811,08

УКУПНО функција 130

100.000,00
430.827.811,08

100.000,00

30.000.000,00

100.000,00

17.000.000,00

40.000.000,00

104.000.000,00

900.000,00

9.800.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

22.000.000,00

11.000.000,00

16.000.000,00

26.200.000,00

1.000.000,00

35.003.261,08

2.000.000,00

4.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

16.046.950,00

430.827.811,08

30.000.000,00

100.000,00

17.000.000,00

40.000.000,00

104.000.000,00

900.000,00

9.800.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

22.000.000,00

11.000.000,00

16.000.000,00

26.200.000,00

1.000.000,00

35.003.261,08

2.000.000,00

4.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

16.046.950,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 130:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

Набавка домаће финансијске имовине

Земљиште

Нематеријална имовина

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

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Службени лист општине Инђија

160

170

0602-0003

413

57

01

412

56
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1

940

0602

421

422

423

424

425

426

441

444

465

482

483

511

512

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

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

Награде запосленима и остали посебни расходи

472

472

100

16

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-путни трошкови студената

Студентске стипендије

ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

14.000.000,00

1.000.000,00

13.000.000,00

14.000.000,00

1.000.000,00

13.000.000,00

УКУПНО за главу 1, функција 160
Високо образовање

125.000,00
33.394.778,00

125.000,00
33.394.778,00

Трансфери од других нивоа власти

07

33.269.778,00

4.000.000,00
33.269.778,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

01

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

01

1.500.000,00
4.000.000,00

Машине и опрема

2.500.000,00
1.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

512

2.500.000,00

125.000,00
29.394.778,00

29.394.778,00

511

ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

29.269.778,00

125.000,00

29.269.778,00

1.728.000,00
29.394.778,00

1.728.000,00

160.000,00

47.000,00

325.000,00

546.000,00

124.000,00

76.000,00

1.626.800,00

8.474.739,00

594.000,00

5.504.139,00

394.800,00

3.576.700,00

32.000,00

25.000,00

686.200,00

821.000,00

4.653.400,00

29.394.778,00

160.000,00

47.000,00

325.000,00

546.000,00

124.000,00

76.000,00

1.626.800,00

8.474.739,00

594.000,00

5.504.139,00

394.800,00

3.576.700,00

32.000,00

25.000,00

686.200,00

821.000,00

4.653.400,00

Службени лист општине Инђија

99

98

416

84

Накнаде трошкова за запослене

Трансфери од других нивоа власти

415

83

Социјална давања запосленима

Приходи из буџета

414

82

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

07

412

81

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

01

411

80
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0701

0602

0602

0602

0602

105

104

103

102

101

424

01

424

423

423

423

3.500.000,00
3.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.320.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И
СПОРТИСТЕ"

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник тастера""

2.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5 "Израда научно истраживачке станице"

1.649.998,20

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

17

1.649.998,20

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

6.349.998,20

1.649.998,20

1.649.998,20

6.349.998,20

13.320.000,00

13.320.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

13.320.000,00

13.320.000,00

УКУПНО функција 950

2.500.000,00

2.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 950:

2.500.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 5 "Израда научно истраживачке станице"

Образовање које није дефинисано нивоом

6.000.000,00

Услуге по уговору - Набавка "паник тастера"

ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник тастера""

Образовање које није дефинисано нивоом

1.320.000,00

Услуге по уговору - Поклони за истакнуте ученике и спортисте

ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ"

Образовање које није дефинисано нивоом

2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"

Образовање које није дефинисано нивоом

1.000.000,00
14.000.000,00

14.000.000,00

13.000.000,00

1.000.000,00

13.000.000,00

Службени лист општине Инђија

360

950

950

950

950

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 940

Приходи из буџета

07

Извори финансирања за функцију 940:

01
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2

473

1502-0001

1502

3.790.000,00

421

422

423

425

426

465

482

483

512

113

114

115

116

117

118

119

120

121
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

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

Награде запосленима и остали посебни расходи

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Трансфери од других нивоа власти

416

112

Накнаде трошкова за запослене

07

415

111

Социјална давања запосленима

Сопствени приходи

414

110

Накнаде у натури

Приходи из буџета

413

109

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

04

412

108

Управљање развојем туризма

18

7.581.000,00

710.000,00

600.000,00

110.000,00

710.000,00

7.581.000,00
7.581.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

50.000,00

100.000,00

500.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

460.000,00

180.000,00

150.000,00

1.400.000,00

200.000,00

220.000,00

150.000,00

170.000,00

50.000,00

150.000,00

633.000,00

3.518.000,00

8.291.000,00

600.000,00

110.000,00

7.581.000,00

8.291.000,00

220.000,00

60.000,00

60.000,00

460.000,00

200.000,00

150.000,00

1.400.000,00

250.000,00

220.000,00

150.000,00

170.000,00

50.000,00

150.000,00

733.000,00

4.018.000,00

Службени лист општине Инђија

01

411

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Туристичка организација општине Инђија

ТУРИЗАМ

22.021.000,00

УКУПНО функција 360

18.231.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

Трансфери од других нивоа власти

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

4.230.000,00

4.230.000,00

Приходи из буџета

470.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

07

470.000,00

4.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА"
Извори финансирања за функцију 360:

4.700.000,00

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА"

01

424

107

106

1.649.998,20

1.649.998,20

УКУПНО функција 360

164.999,82
1.484.998,38

Трансфери од других нивоа власти

164.999,82
1.484.998,38

Приходи из буџета

07

Извори финансирања за функцију 360:

01

Број 26, страна број 1192
Четвртак 29. децембар 2016.

911

2.500.000,00

1.550.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

411

412

413

414

415

134

135

136

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ПУ "Бошко Буха"

Предшколско образовање

Функционисање предшколских установа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

19

7.000.000,00

4.530.000,00

2.840.000,00

15.609.000,00

87.121.000,00

200.000,00

12.000.000,00

1.432.000,00

8.000.000,00

УКУПНО за главу 2, функција 473

133

26.000.000,00

353.170.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

132

3.790.000,00

18.231.000,00

Сопствени приходи

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

3.300.000,00

2.350.000,00

Приходи из буџета

01

04

490.000,00

2.500.000,00

1.550.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

15.881.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

550.000,00

2.500.000,00

1.300.000,00

Остале некретнине и опрема

100.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

513

131

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

01

511

130

ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

07

424

129

580.000,00

9.100.000,00

380.000,00

580.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

7.750.000,00

9.100.000,00

100.000,00

200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

Залихе робе за даљу продају

100.000,00

80.000,00

1.350.000,00

523

128

Машине и опрема

400.000,00

50.000,00

Трансфери од других нивоа власти

512

127

Материјал

350.000,00

800.000,00

07

426

126

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

50.000,00
300.000,00

Сопствени приходи

425

125

850.000,00
6.600.000,00

Приходи из буџета

424

124

Услуге по уговору

Стални трошкови

04

423

123

Промоција туристичке понуде

01

421

122

900.000,00

7.200.000,00

16.530.000,00

2.840.000,00

17.041.000,00

95.121.000,00

379.170.000,00

22.021.000,00

5.650.000,00

490.000,00

15.881.000,00

4.050.000,00

3.500.000,00

550.000,00

4.050.000,00

3.800.000,00

100.000,00

150.000,00

9.680.000,00

1.550.000,00

380.000,00

7.750.000,00

9.680.000,00

100.000,00

100.000,00

480.000,00

400.000,00

800.000,00

6.900.000,00

Службени лист општине Инђија

3

2001-0001

2001

1502

1502-0002
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2002-0001

2002

2001

441

444

465

482

483

511

512

515

145

146

147

148

149

150

151

152

154

153

431

144

Извори финансирања за функцију 911:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001

Нематеријална имовина

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

700.000,00

900.000,00

159.872.000,00

159.872.000,00

463

131.400.000,00

131.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

159.872.000,00
3.020.000,00
2.766.000,00
13.170.000,00

159.872.000,00
3.020.000,00
2.766.000,00
13.170.000,00

414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене

4.800.000,00
84.210.000,00
3.079.000,00
4.205.000,00

4.800.000,00
3.079.000,00
4.205.000,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

421 Стални трошкови

20

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

84.210.000,00

Трансфери осталим нивоима власти
413 Накнаде у натури

Основно образовање

Функционисање основних школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

131.400.000,00

131.400.000,00

Приходи из буџета

131.400.000,00

247.770.000,00

2.000.000,00

24.000.000,00

221.770.000,00

Зграде и грађевински објекти

26.000.000,00

2.000.000,00

24.000.000,00

01

131.400.000,00

221.770.000,00

221.770.000,00

300.000,00
247.770.000,00

6.000.000,00

13.000.000,00

2.200.000,00

450.000,00

10.990.000,00

250.000,00

550.000,00

200.000,00

31.798.000,00

9.000.000,00

3.700.000,00

3.000.000,00

221.770.000,00

26.000.000,00

990.000,00

1.378.000,00

200.000,00

500.000,00

700.000,00

200.000,00

1.300.000,00
25.400.000,00

300.000,00

6.000.000,00

13.000.000,00

2.200.000,00

450.000,00

10.000.000,00

250.000,00

550.000,00

200.000,00

30.420.000,00

8.800.000,00

3.200.000,00

2.300.000,00

400.000,00

511

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда новог објекта за предшколску установу

Развој заједнице

УКУПНО за главу 3, функција 911

1.300.000,00
25.000.000,00

Службени лист општине Инђија

912

620

426

143

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Родитељски динар за ваннаставне активности

425

142

16

424

141

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Трансфери од других нивоа власти

423

140

Приходи из буџета

422

139

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

07

421

138

01

416

137
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2003

155

01

463

58.576.000,00

58.576.000,00

21

ПРОЈЕКАТ 1 - ТШ "Михајло Пупин" Инђија - Адаптација школских радионица

Средње образовање

58.576.000,00

58.576.000,00

180.000,00
58.576.000,00

180.000,00
58.576.000,00

УКУПНО функција 920

300.000,00
2.296.000,00

300.000,00
2.296.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 920:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001

515 Нематеријална имовина

512 Машине и опрема

511 Зграде и грађевински објекти

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

482 Порези, обавезне таксе и казне

490.000,00

4.110.000,00

4.110.000,00

426 Материјал

1.150.000,00

3.170.000,00

3.170.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

1.150.000,00

5.580.000,00

5.580.000,00

424 Специјализоване услуге

490.000,00

850.000,00
2.825.000,00

850.000,00

422 Трошкови путовања

2.825.000,00

2.050.000,00

423 Услуге по уговору

421 Стални трошкови

25.725.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

25.725.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

2.050.000,00

950.000,00
1.700.000,00

1.700.000,00

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

58.576.000,00

58.576.000,00

63.576.000,00

950.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

Средње образовање

Функционисање средњих школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

63.576.000,00

159.872.000,00

159.872.000,00

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

159.872.000,00

159.872.000,00

159.872.000,00

УКУПНО функција 912

80.000,00
159.872.000,00

80.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 912:

3.675.000,00

3.675.000,00

Службени лист општине Инђија

920

920

2003-0001

2003

01

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001

515 Нематеријална имовина

512 Машине и опрема

511 Зграде и грађевински објекти

3.351.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

13.050.000,00

1.026.000,00

1.026.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

13.050.000,00

8.080.000,00

8.080.000,00

426 Материјал

3.351.000,00

4.060.000,00
11.300.000,00

4.060.000,00
11.300.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

424 Специјализоване услуге
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4

820

950

158

157

411

412

413

414

415

416

421

422

425

161

162

163

164

165

166

167

168

01

451

6.468.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

15.523.000,00

Текуће поправке и одржавање

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић"

Услуге културе

22

200.000,00

60.000,00

1.500.000,00

1.200.000,00

600.000,00

700.000,00

100.000,00

2.140.000,00

30.000,00

50.000,00

20.000,00

800.000,00

50.000,00

230.000,00

110.000,00

1.520.000,00

1.200.000,00

600.000,00

1.500.000,00

150.000,00

2.140.000,00

10.770.000,00

76.711.000,00

61.188.000,00

10.770.000,00

6.468.000,00

6.468.000,00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

6.468.000,00

6.468.000,00

УКУПНО функција 950

6.468.000,00

6.468.000,00

6.468.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 950:

6.468.000,00

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

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

6.468.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3
ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

ПРОЈЕКАТ 3 -ТШ "Михајло Пупин" Инђија - Адаптација котларнице

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

3.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 2 - ТШ "Михајло Пупин" Инђија - Адаптација фискултурне сале

3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

01

3.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

160

159

1501-0001

1201-0001

1201

1501

2003

2003

156
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5

1201-0001

1201-0002

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Машине и опрема

Порези, обавезне таксе и казне

411

412

413

414

415

416

421

422

423

179

180

181

182

183

184

185

186
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)

23

1.800.000,00

300.000,00

5.300.000,00

150.000,00

340.000,00

1.370.000,00

90.000,00

1.253.000,00

7.000.000,00

700.000,00

270.000,00

110.000,00

2.600.000,00

20.000,00

18.000,00

100.000,00

УКУПНО за главу 4, функција 820

2.500.000,00

570.000,00

5.410.000,00

150.000,00

340.000,00

3.970.000,00

110.000,00

1.271.000,00

7.100.000,00

25.195.000,00

910.000,00

1.220.000,00

23.065.000,00

Службени лист општине Инђија

178

2.020.000,00

23.175.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

Установа Културни центар

800.000,00

110.000,00

Сопствени приходи

1.220.000,00

Приходи из буџета

04

23.065.000,00

110.000,00
3.850.000,00

850.000,00

3.000.000,00

850.000,00

2.890.000,00

3.850.000,00

1.500.000,00

350.000,00

2.000.000,00

21.345.000,00

800.000,00

370.000,00

20.175.000,00

110.000,00

850.000,00

01

Извори финансирања за главу 4 за функцију 820:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Трансфери од других нивоа власти

07

2.890.000,00

850.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Сопствени приходи

500.000,00

50.000,00

300.000,00

1.170.000,00

800.000,00

370.000,00

1.000.000,00

300.000,00

1.700.000,00

20.175.000,00

20.175.000,00

21.345.000,00

1.170.000,00

20.175.000,00

40.000,00

1.335.000,00

300.000,00

500.000,00

700.000,00

250.000,00

20.000,00

200.000,00

250.000,00

20.000,00

1.335.000,00

300.000,00

500.000,00

500.000,00

Нематеријална имовина

Приходи из буџета

515

177

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

04

424

176

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

01

423

175

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Трансфери од других нивоа власти

512

174

07

482

173

Остале текуће донације и трансфери

Сопствени приходи

465

172

Пратећи трошкови задуживања

Приходи из буџета

444

171

Отплата домаћих камата

Материјал

04

441

170

01

426

169
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20.000,00

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

04

07

09

3.000.000,00

24

3.000.000,00
3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

01

3.000.000,00

45.516.000,00

4.700.000,00

3.600.000,00

6.203.000,00

3.000.000,00

13.503.000,00

4.700.000,00

2.600.000,00

31.013.000,00

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

32.013.000,00

1.000.000,00

6.203.000,00

11.050.000,00

5.100.000,00

5.950.000,00

11.050.000,00

330.000,00

10.000.000,00

720.000,00

34.466.000,00

4.700.000,00

2.600.000,00

2.103.000,00

25.063.000,00

34.466.000,00

2.000.000,00

1.400.000,00

80.000,00

115.000,00

570.000,00

150.000,00

1.500.000,00

3.030.000,00

4.200.000,00

454

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

УКУПНО за главу 5, функција 820

Приходи из буџета

01

31.013.000,00

4.100.000,00

6.950.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002
Извори финансирања за главу 5 за функцију 820:

4.100.000,00

1.000.000,00

5.950.000,00

80.000,00
4.100.000,00

250.000,00
6.950.000,00

4.000.000,00

Сопствени приходи

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Материјал

700.000,00
6.000.000,00

9.403.000,00

Приходи из буџета

426

198

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

25.063.000,00

4.700.000,00

2.600.000,00

2.103.000,00

9.403.000,00

2.000.000,00

04

424

197

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

25.063.000,00

25.063.000,00

300.000,00

80.000,00

15.000,00

10.000,00

150.000,00

500.000,00

30.000,00

2.500.000,00

01

423

196

199

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Залихе робе за даљу продају

1.100.000,00

100.000,00

560.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

1.700.000,00

Службени лист општине Инђија

1201

1201-0002

523

195

Машине и опрема

Примања од продаје нефинансијске имовине

512

194

Новчане казне и пенали по решењу судова

09

483

193

Порези, обавезне таксе и казне

Трансфери од других нивоа власти

482

192

Остале текуће дотације и трансфери

07

465

191

Амортизација некретнина и опреме

Сопствени приходи

431

190

Материјал

Приходи из буџета

426

189

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

04

425

188

01

424

187
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0901-0001

0901

1301

203

202

201

200

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине

07

09

463

01

421

01

451

Сопствени приходи

7.423.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

25

38.150.000,00

38.150.000,00

Извори финансирања за функцију 090:

38.150.000,00

38.150.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

158.840.000,00

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

Социјална заштита некласификована на другом месту

Социјалне помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

158.840.000,00

5.500.000,00

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

5.500.000,00
5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.500.000,00
5.500.000,00

5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа клизалишта"
Приходи из буџета

5.500.000,00

5.500.000,00

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа клизалишта"

Услуге рекреације и спорта

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО функција 810

10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

15.500.000,00

76.711.000,00

4.700.000,00

4.510.000,00

7.423.000,00

10.000.000,00

15.523.000,00

4.700.000,00

3.400.000,00

60.078.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004

15.500.000,00

61.188.000,00

1.110.000,00

60.078.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Установа
Спортски центар

Услуге рекреације и спорта

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 000)

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

УКУПНО функција 820

Приходи из буџета

3.000.000,00

04

3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"
Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ - "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

01

01

424

Службени лист општине Инђија

090

810

810

1301-0004

1301

1201
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0901-0002

0901-0006

0901-0001

211

472

26

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај

Становање

Прихватилишта и друге врсте смештаја

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО функција 040

500.000,00

500.000,00

2.100.000,00
48.500.000,00

48.500.000,00

46.400.000,00
2.100.000,00

46.400.000,00

48.500.000,00

Извори финансирања за функцију 040:

13.100.000,00
48.500.000,00

12.000.000,00
13.100.000,00

12.000.000,00

1.400.000,00
22.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006

Трансфери од других нивоа власти

472

210

1.400.000,00
22.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Боравак деце у предшколским
установама

Приходи из буџета

472

209

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

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

01

472

208

Породица и деца

Подршка деци и породица са децом

07

472

207

УКУПНО функција 070
Програмска активност 0006 (ПА 0006)

57.980.000,00

57.980.000,00

Трансфери од других нивоа власти

2.980.000,00
55.000.000,00

55.000.000,00

Приходи из буџета

2.980.000,00

57.980.000,00

57.980.000,00

Извори финансирања за функцију 070:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

1.780.000,00
56.200.000,00

56.200.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка помоћ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРОЈЕКТИ из области социјалне
заштите

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Социјалне помоћи

1.780.000,00

210.000,00

210.000,00

УКУПНО функција 010
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

210.000,00

210.000,00

Приходи из буџета

07

472

206

210.000,00

210.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Извори финансирања за функцију 010:

210.000,00

210.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР

Болест и инвалидност

Социјалне помоћи

01

472

01

472

205

204

38.150.000,00

38.150.000,00

УКУПНО функција 090
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

38.150.000,00

38.150.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

060

040

070

010

0901-0001

01
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1801-0001

1801

464

424

216

01

472

01

472

01

472

215

214

213

212

500.000,00

500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

6.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

3.500.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 2 - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001

Остале медицинске услуге - Мртвозорство

27

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Здравство

Опште медицинске услуге

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

2.100.000,00
72.100.000,00

72.100.000,00

70.000.000,00

72.927.680,00

2.100.000,00

70.000.000,00

72.927.680,00

3.500.000,00

3.500.000,00

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

3.500.000,00

3.500.000,00

УКУПНО функција 040

3.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 040:

3.500.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -Финансирање вантелесне оплодње

ПРОЈЕКАТ 2 - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

3.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Породица и деца

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО функција 040

6.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 040:

6.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

6.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО функција 070
Породица и деца

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 070:

4.000.000,00

4.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

500.000,00

500.000,00

УКУПНО функција 060

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

Службени лист општине Инђија

721

040

040

070

0901-0005

01

Извори финансирања за функцију 060:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002
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620

1102

1102-0009

1102-0001

1102

Трансфери од других нивоа власти

29.375.650,00
29.375.650,00

29.375.650,00
29.375.650,00

Материјал
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001

01

53.538.064,00

53.538.064,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0009

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511

01

28

276.000,00

276.000,00

276.000,00

276.000,00

453.600,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Израда главног пројекта јавне расвете дуж степеница код
железничке станице у Чортановцима

453.600,00
453.600,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

453.600,00
453.600,00

Приходи из буџета

01

453.600,00

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда главних пројеката чворишта и продужетака водоводних
мрежа у насељеним местима

ПРОЈЕКАТ 1

5.665.864,00

Службени лист општине Инђија

226

225

53.538.064,00

53.538.064,00

Приходи из буџета

01

5.665.864,00

14.665.000,00

Текуће поправке и одржавање

33.207.200,00

425

14.665.000,00

224

33.207.200,00

424

223
Специјализоване услуге

424
Специјализоване услуге-фактурисање

2.736.698,00

2.503.952,00

222

Остале комуналне услуге

Програмска активност 1102 (ПА 0009)

2.736.698,00

2.503.952,00

11.835.000,00

426

12.300.000,00

221

Текуће поправке и одржавање

11.835.000,00

425

12.300.000,00

220

Специјализоване услуге

424

219

Стални трошкови

91.960.954,00

72.927.680,00

91.960.954,00

827.680,00
72.927.680,00

827.680,00

421

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

"ИНЂИЈА ПУТ" ИНЂИЈА

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Развој заједнице

УКУПНО функција 721

Приходи из буџета

07

Извори финансирања за функцију 721:

72.100.000,00

827.680,00

827.680,00
72.100.000,00

827.680,00

827.680,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1
Трансфери од других нивоа власти

827.680,00

827.680,00

Специјализоване услуге

01

07

424

218

217

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда истражно-експлоатационе бушотине за потребе
Специјалне болнице "Др Боривоје Гњатић" у Старом Сланкамену

Број 26, страна број 1202
Четвртак 29. децембар 2016.

462.240,00

462.240,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

01

29

462.240,00

462.240,00

Зграде и грађевински објекти

511

462.240,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9

462.240,00

1.750.000,00

1.750.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.10 Усаглашавање постојеће пројектно-техничке документације са
новим законским прописима у циљу исходовања грађевинске дозволе (АК Југ
Богдана, АК Војвођанска и АК И. Андрића у Бешки)

1.750.000,00

1.750.000,00

Нематеријална имовина

515

1.750.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8

1.750.000,00

114.000,00

114.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.9- Набавка рачунарског софтвера

114.000,00

114.000,00

Специјализоване услуге

424

114.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

114.000,00

3.840.000,00

3.840.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда Плана детаљне регулације радне површине бр. 3 у
Бешки

3.840.000,00

3.840.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

3.840.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

3.840.000,00

49.000,00

49.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Изградња напојног кабла за потребе објекта Спортске хале у
блоку 4 у Инђији

49.000,00

49.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

49.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

49.000,00

590.400,00

590.400,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда главног пројекта напојног кабла за потребе објекта
Спортске хале у блоку 4 у Инђији

590.400,00

590.400,00

Зграде и грађевински објекти

511

590.400,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1,4

590.400,00

1.512.000,00

1.512.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 1.5-Израда главног пројекта јавне расвете на државном путу IIA126, од границе насељеног места С. Сланкамен, у дужини 1100 м

1.512.000,00

1.512.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

1.512.000,00

276.000,00

511

1.512.000,00

276.000,00

Службени лист општине Инђија

233

232

231

230

229

228

227

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња јавне расвете дуж степеница код железничке стнице
у Чортановцима

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3
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620

620

421

423

424

424

240

241

242

243

30

2.954.918,00

Специјализоване услуге

Специјализоване услуге-фактурисање

Услуге по уговору

Стални трошкови

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

2.954.918,00
2.954.918,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0001

834.298,00

77.555.045,00

21.559.200,00

2.925.702,00

77.555.045,00

21.559.200,00

2.925.702,00

834.298,00

1.289.642,00
2.954.918,00

1.665.276,00

Приходи из буџета

1.289.642,00

01

1.665.276,00

Материјал

426

239

Текуће поправке и одржавање

261.196.768,00

425

Управљање саобраћајем

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Развој заједнице

261.196.768,00

590.520,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

590.520,00
590.520,00

Приходи из буџета

01

590.520,00
590.520,00

Зграде и грађевински објекти

511

590.520,00

504.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.2 Израда пројектне документације за колектор фекалне
канализације радне зоне у Бешки

504.000,00

504.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

504.000,00

504.000,00

Приходи из буџета

01

504.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

238

237

236

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда главног пројекта кућних прикључака за трећу фазу
фекалне канализације Бешка

ПРОЈЕКАТ 1

18.501.600,00

18.501.600,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004

501.600,00
18.501.600,00

18.501.600,00

Приходи из буџета

18.000.000,00

01

501.600,00

Текуће поправке и одржавање

425

235

18.000.000,00

19.596.120,00

424
Специјализоване услуге

19.596.120,00

234

Управљање отпадним водама

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Развој заједнице

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Службени лист општине Инђија

0701-0002

0701-0001

0701

0401

0401-0004

0401

ПРОЈЕКАТ 2
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0701

141.346.482,00

Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

01

252

4.708.800,00

4.708.800,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

01

31

4.708.800,00

4.708.800,00

Зграде и грађевински објекти

511

4.708.800,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

4.708.800,00

462.000,00

462.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда Главног пројекта саобраћајница у радној зони бр. 15 у
К.О. Инђија

462.000,00

462.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

462.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

462.000,00

395.000,00

395.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног пута IIA -126, у улици Цара Душана у Новом
Сланкамену

395.000,00

395.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

395.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

395.000,00

480.000,00

480.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Израда Главног пројекта бициклистичких и пешачких стаза
дуж државног пута IIА-126, у Инђији

480.000,00

480.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

480.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

480.000,00

19.100.000,00

19.100.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Израда Главног пројекта упарених аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара Душана у Инђији

19.100.000,00

19.100.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

19.100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

19.100.000,00

739.128,00

739.128,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Појачано одржавање пута II-124 у насељу Инђија (улица
Занатлијска и Дунавска)

739.128,00

739.128,00

Материјал

739.128,00

141.346.482,00

141.346.482,00

01

739.128,00

2.918.811,00
11.588.252,00

426

ПРОЈЕКАТ 1.1 -Набавка и монтажа "успоривача" саобраћаја и вибро звучних
трака

ПРОЈЕКАТ 1

11.588.252,00

23.965.174,00

Службени лист општине Инђија

251

250

249

248

247

141.346.482,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.918.811,00

23.965.174,00

246

Материјал

426

245

Текуће поправке и одржавање

425

244
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0701

259

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511

01

32

48.370.000,00

48.370.000,00

48.370.000,00

48.370.000,00

7.440.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.2
ПРОЈЕКАТ 2.3 Изградња индустријских саобраћајница у радним зонама на
територији Општине Инђија

7.440.000,00
7.440.000,00

Приходи из буџета

01

7.440.000,00
7.440.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

7.440.000,00

467.760,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1

ПРОЈЕКАТ 2.2 - Израда пројектне документације за израду југоисточног крака
обилазнице са кружном раскрсницом на државном путу II А-100

467.760,00
467.760,00

Приходи из буџета

01

467.760,00
467.760,00

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 2.1 - Израда пројектне документације за реконструкцију општинског
пута Л9 Инђија-Јарковци

467.760,00

1.068.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

ПРОЈЕКАТ 2

1.068.000,00
1.068.000,00

Приходи из буџета

01

1.068.000,00

1.068.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.068.000,00

2.014.680,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9
ПРОЈЕКАТ 1.10 Израда главног пројекта општинског пута Л7 Чортановци Дунав

2.014.680,00

2.014.680,00

Приходи из буџета

01

2.014.680,00

2.014.680,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.014.680,00

330.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8
ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда главног пројекта реконструкције пута Л18 Нови
Сланкамен-Сурдук

330.000,00

330.000,00

Приходи из буџета

01

330.000,00

330.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

330.000,00

700.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда главног пројекта пешачке стазе са јавном расветом у
Новом Сланкамену, поред објекта МЗ Н. Сланкамен

700.000,00

700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

700.000,00

700.000,00

Приходи из буџета

01

700.000,00

Специјализоване услуге

424

Службени лист општине Инђија

258

257

256

255

254

253

ПРОЈЕКАТ 1.7- Стручни надзор у току изградње саобраћајница у у радној зони
бр. 15 у К.О. Инђија - прва фаза
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620

1301

1301-0003

1301

266

44.480.580,00

56.656.771,00

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511

01

33

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

46.656.771,00
56.656.771,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

12.070.216,00

12.070.216,00

12.070.216,00

12.070.216,00

10.000.000,00
46.656.771,00

Трансфери од других нивоа власти

56.656.771,00

07

10.000.000,00

Приходи из буџета

01

56.656.771,00

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Изградња спортске хале у Инђији - друга фаза

34.480.580,00
44.480.580,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

10.000.000,00
34.480.580,00

Трансфери од других нивоа власти

07

44.480.580,00

Приходи из буџета

01

10.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

44.480.580,00

96.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОЈЕКАТ 1.2 -Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији

96.000.000,00
96.000.000,00

Приходи из буџета

96.000.000,00
96.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске хале у Инђији - прва фаза

511

96.000.000,00

2.500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1

2.500.000,00

2.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0003

2.500.000,00

2.500.000,00

Приходи из буџета

01

2.500.000,00

Специјализоване услуге

424

Одржавање спортске инфраструктуре

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

Развој заједнице

219.367.567,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.6

219.367.567,00

28.000.000,00

28.000.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

28.000.000,00

28.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

28.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.5

28.000.000,00

2.620.000,00

2.620.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 3.6 -Израда главног пројекта локалних путева и улица у насељима
општине Инђија који нису асфалтирани

2.620.000,00

2.620.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

2.620.000,00

48.370.000,00

511

2.620.000,00

48.370.000,00

Службени лист општине Инђија

265

264

263

262

261

260

ПРОЈЕКАТ 3.5 -Изградња пешачке стазе са јавном расветом у Новом
Сланкамену, поред објекта МЗ Н. Сланкамен

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.3
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620

1102

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

01

34

2.000.000,00

2.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

2.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда Идејног решења одвођења атмосферских вода
насељених места Инђија

65.000.000,00

65.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

65.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

65.000.000,00

21.500.000,00

21.500.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Извођење радова на опремању индустријске зоне Бешка (пут,
вода и ФК)

21.500.000,00

21.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

21.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

21.500.000,00

21.500.000,00

21.500.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња колектора фекалне канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

21.500.000,00

21.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

21.500.000,00

261.748.837,00

01

21.500.000,00

261.748.837,00

81.137.351,00
216.867.567,00

81.137.351,00
216.867.567,00

135.730.216,00

511

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Изградња фекалне канализације у индустријској зони-локација
15- прва фаза

Развој заједнице

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

Трансфери од других нивоа власти

07

135.730.216,00

5.500.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

01

5.500.000,00

5.500.000,00

Приходи из буџета

01

5.500.000,00

5.500.000,00

Специјализоване услуге

424

5.500.000,00

2.160.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5
ПРОЈЕКАТ 1.6 - Вештачење о стању завршености објекта спортске хале у
Инђији и израда предмера и предрачуна за завршетак свих потребних радова,
након чијег би извођења објекат спортске хале могао добити употребну
дозволу и био стављен у функцију

2.160.000,00

2.160.000,00

Приходи из буџета

2.160.000,00

2.160.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

2.160.000,00

12.070.216,00

511

ПРОЈЕКАТ 1.5 Израда главног пројекта спортске сале у Бешки

12.070.216,00

Службени лист општине Инђија

272

271

270

269

268

267

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4
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280

541
Земљиште

35

2.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.12

ПРОЈЕКАТ 1.13 -Откуп земљишта за изградњу сервисне саобраћајнице
(Л=300м) у североисточној радној зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

5.000.000,00
5.000.000,00

Приходи из буџета

01

5.000.000,00
5.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

5.000.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11

ПРОЈЕКАТ 1.12 -Учешће у изградњи продужетака НН мреже у Калакачи Бешка

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10
ПРОЈЕКАТ 1.11 -Израда пројектне документације за осветљење пешачких
прелаза у зони школа

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 9
ПРОЈЕКАТ 1.10 -Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Бешка

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8
ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Инђија -Локација 15

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

01

300.000,00

300.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

300.000,00

450.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7
ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Михаила Пупина у Инђији

450.000,00

450.000,00

Приходи из буџета

01

450.000,00

450.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

450.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Занатлијска трећи део у Инђији

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

Специјализоване услуге

424

Службени лист општине Инђија

279

278

277

276

275

274

273

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда Идејног решења атмосферске канализације насеља
Инђија - слив 3
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287

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.23

36

5.000.000,00
5.000.000,00

Приходи из буџета

01

5.000.000,00
5.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

5.000.000,00

100.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.21
ПРОЈЕКАТ 1.23 -Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Н.
Сланкамена до Сурдука

100.000.000,00
100.000.000,00

Приходи из буџета

01

100.000.000,00
100.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

100.000.000,00

12.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.18
ПРОЈЕКАТ 1.21-Извођење радова на опремању индустријске зоне Локација 15 друга фаза (пут, вода и фекална канализација)

12.000.000,00
12.000.000,00

Приходи из буџета

01

12.000.000,00
12.000.000,00

Специјализоване услуге

424

12.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.17

ПРОЈЕКАТ 1.18 -Ангажовање стручног надзора на изградњи објеката

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00
1.000.000,00

Специјализоване услуге

424

1.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.16

ПРОЈЕКАТ 1.17 -Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за потребе
инвестиција предвиђених програмом

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

01

5.000.000,00

5.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

5.000.000,00

1.600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.15
ПРОЈЕКАТ 1.16 -Израда пројектне документације за изградњу фекалне
канализације у насељима општине Инђија (Бешка трећа фаза, Нови Карловци,
Нови Сланкамен и Стари Сланкамен)

1.600.000,00

1.600.000,00

Приходи из буџета

01

1.600.000,00

1.600.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.600.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.14
ПРОЈЕКАТ 1.15 -Изградња продужетака мреже јавне расвете на територији
општине Инђија (улице Сремска, Ђ. Војиновића, Крчевине у Инђији и В. Степе у
Бешки

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

01

3.000.000,00

3.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

3.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.13
ПРОЈЕКАТ 1.14 -Израда пројектне документације реконструкције градске
пијаце у Инђији

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

286

285

284

283

282

281

01
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620

0701

0701

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

37

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3
ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда пројектне документације упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у коридору државног пута у улици Цара Душана у
Марадику

5.000.000,00
5.000.000,00

Приходи из буџета

01

5.000.000,00
5.000.000,00

Специјализоване услуге

424

5.000.000,00

100.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2
ПРОЈЕКАТ 1.3 - Израда Плана техничке регулације саобраћаја за насељена
места општине Инђија

100.000.000,00
100.000.000,00

Приходи из буџета

01

100.000.000,00
100.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

100.000.000,00

25.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОЈЕКАТ 1.2 - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

25.000.000,00
25.000.000,00

Приходи из буџета

25.000.000,00
25.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

25.000.000,00

657.121.786,72

511

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж државног
пута IIА-126 у Инђији - "Оутлет"

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

657.121.786,72

12.000.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

12.000.000,00

12.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.25

12.000.000,00

12.000.000,00

Приходи из буџета

01

12.000.000,00

Машине и опрема

512

ПРОЈЕКАТ 1.25 - Набавка камиона са корпом за потребе одржавања јавне
расвете

1.898.837,00

1.898.837,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24

379.767,40
1.519.069,60

1.519.069,60

Трансфери од осталих нивоа власти

1.898.837,00

07

379.767,40

Приходи из буџета

01

1.898.837,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

293

292

291

290

289

288

ПРОЈЕКАТ1.24 - Изградња уличног водовода у делу улице Десанке
Максимовић у Инђији
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301

511

Зграде и грађевински објекти

38

800.000,00

800.000,00

12.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.15
ПРОЈЕКАТ 1.16 - Израда пројектне документације за изградњу пешачке стазе у
улици Н. Тесле у Љукову

12.000.000,00
12.000.000,00

Приходи из буџета

01

12.000.000,00
12.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

12.000.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11
ПРОЈЕКАТ 1.15 - Изградња сервисне саобраћајнице (Л=300м) у североисточној
радној зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10
ПРОЈЕКАТ 1.11 - Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за време
извођења радова

2.000.000,00
2.000.000,00

Приходи из буџета

01

2.000.000,00
2.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.000.000,00

2.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9

ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда пројектне документације за изградњу пешачких
семафора на државном путу II А - 100 кроз насељено место Инђија

2.200.000,00

2.200.000,00

Приходи из буџета

01

2.200.000,00

2.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.200.000,00

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

ПРОЈЕКАТ 1.9 - Израда пројектне документације марине у Старом Сланкамену

1.500.000,00

1.500.000,00

Приходи из буџета

01

1.500.000,00

1.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6
ПРОЈЕКАТ 1.7 - Израда пројектне документације проширења коловоза у улици
Соње Маринковић у Инђији

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

2.800.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда пројектне документације упарених аутобуских
стајалишта са нишама, на општинском путу бр. 1 у улици Цара Душана у
Крчедину

2.800.000,00

2.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

2.800.000,00

2.800.000,00

Приходи из буџета

01

2.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

300

299

298

297

296

295

294

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у
центру Бешке
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39

13.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.29
ПРОЈЕКАТ 1.30 - Набавка вибро плоча са алатом

13.000.000,00
13.000.000,00

Приходи из буџета

01

13.000.000,00
13.000.000,00

Машине и опрема

512

13.000.000,00

450.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.28
ПРОЈЕКАТ 1.29 - Набавка комбиноване машине ровокопач - багер

450.000.000,00
450.000.000,00

Приходи из буџета

01

450.000.000,00
450.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

450.000.000,00

2.297.731,72

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.27
ПРОЈЕКАТ 1.28 - Израда пројектне документације и асфалтирање улица по
насељеним местима општине Инђија

2.297.731,72
2.297.731,72

Трансфери од осталих нивоа власти

07

2.297.731,72
2.297.731,72

Остале некретнине и опрема

513

2.297.731,72

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.26
ПРОЈЕКАТ1.27 - Изградња два упарена аутобуска стајалишта са нишама, у
коридору државног пута IIA -реда број 126 у Инђији

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00
1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

29.624.055,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.22
ПРОЈЕКАТ 1.26 - Израда пројектне документације за пешачко бициклистичку
стазу од градског базена до "Бразде у Инђији

29.624.055,00

29.624.055,00

Приходи из буџета

01

29.624.055,00

29.624.055,00

Зграде и грађевински објекти

511

29.624.055,00

2.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.20
ПРОЈЕКАТ 1.22 - 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)

2.400.000,00

2.400.000,00

Приходи из буџета

01

2.400.000,00

2.400.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.400.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.19
ПРОЈЕКАТ 1.20 - Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

800.000,00

800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.16
ПРОЈЕКАТ 1.19 - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у
Блоку 44 у Инђији - Ламела

800.000,00

800.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

308

307

306

305

304

303

302

01
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620

620

1301

1801

1301

314

350.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

40

350.000,00
350.000,00

Приходи из буџета

01

350.000,00
350.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

350.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда пројектне документације за адаптацију градског базена

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00
1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

59.520.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОЈЕКАТ 1.2 - Израда пројектне документације реконструкције стадиона у
Бешки

59.520.000,00
59.520.000,00

Приходи из буџета

59.520.000,00
59.520.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

59.520.000,00

80.370.000,00

511

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске сале у Бешки

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

80.370.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

1.000.000,00

1.000.000,00

511

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда пројектне документације реконструкције амбуланте у
Бешки

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

1.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.28

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

01

5.000.000,00

5.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

5.000.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.31 - Израда пројектне документације за реконструкцију пута на
деоници Банстол - Хотел Норцев

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.30

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

Машине и опрема

512

Службени лист општине Инђија

313

312

311

310

309
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0701-0002

0701

320

319

01

424

Приходи из буџета

41

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002
Извори финансирања за функцију 620:

10.000.000,00

10.000.000,00

Специјализоване услуге - одржавање путних прелаза

Развој заједнице

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

10.000.000,00

10.000.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

2.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО функција 620

Трансфери од других нивоа власти

07

2.000.000,00

Приходи из буџета

01

10.000.000,00

12.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001
Извори финансирања за функцију 620:

12.000.000,00
12.000.000,00

Приходи из буџета

12.000.000,00
12.000.000,00

Специјализоване услуге - планска документација

01

12.000.000,00

12.000.000,00

424

Развој заједнице

Просторно и урбанистичко планирање

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

12.000.000,00

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8
ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

8.000.000,00

8.000.000,00

Приходи из буџета

01

8.000.000,00

8.000.000,00

Машине и опрема

512

8.000.000,00

1.300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7
ПРОЈЕКАТ 1.8 -Опремање спортског терена у Лејама

1.300.000,00

1.300.000,00

Приходи из буџета

01

1.300.000,00

1.300.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.300.000,00

200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6
ПРОЈЕКАТ 1.7 - Изградња тротоара око спортске хале у Инђији

200.000,00

200.000,00

Приходи из буџета

01

200.000,00

200.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

200.000,00

10.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда пројектне документације за изградњу тротоара око
спортске хале у Инђији

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Извођење радова на санацији градског базена

511

Службени лист општине Инђија

620

620

1101-0001

1101

318

317

316

315
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1102

1102

0101-0001

0101

1102

324

323

322

321

62.400.000,00

62.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0004

01

424

42

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО функција 421

Извори финансирања за функцију 421:

1.300.000,00

1.300.000,00

90.451.100,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

90.451.100,00

Специјализоване услуге - противградна заштита

Пољопривреда

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

15.000.000,00

15.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

2.550.000,00
12.450.000,00

12.450.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

15.000.000,00
2.550.000,00

Приходи из буџета

15.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

01

15.000.000,00

15.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

5.250.000,00

511

4.200.000,00
5.250.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

1.050.000,00

4.200.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

5.250.000,00

1.050.000,00

5.250.000,00

Приходи из буџета

5.250.000,00

5.250.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

20.250.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА БУНАРА Б-7/2
БЕШКА

Водоснабдевање

20.250.000,00

62.400.000,00

62.400.000,00

УКУПНО функција 620
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ

62.400.000,00

62.400.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 620:

62.400.000,00

62.400.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Јавни превоз

62.400.000,00

01

511

01

472

Развој заједнице

Јавни градски и приградски превоз путника

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

62.400.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

10.000.000,00

Службени лист општине Инђија

421

630

620

0701-0004

0701

10.000.000,00

УКУПНО функција 620
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421

560

421

421

328

327

326

325

24.000.000,00

24.000.000,00

7.930.000,00

7.930.000,00

УКУПНО функција 421

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО функција 560

12.221.100,00
22.221.100,00

12.221.100,00
22.221.100,00

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

07

43

22.221.100,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

22.221.100,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

10.000.000,00

22.221.100,00

22.221.100,00

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

ПРОЈЕКАТ 1 - "УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА"

Пољопривреда

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 560:

5.000.000,00

5.000.000,00

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

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

7.930.000,00

7.930.000,00

Приходи из буџета

01

424

01

482

01

7.930.000,00

Извори финансирања за функцију 421:

7.930.000,00

7.930.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

01

7.930.000,00

7.930.000,00

Приходи из буџета

451

Мере подршке руралном развоју

7.930.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

УКУПНО функција 421
Програмска активност 0002 (ПА 0002)

24.000.000,00

24.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 421:

24.000.000,00

24.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

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

01

451

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

Мере подршке руралном развоју

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Службени лист општине Инђија

0101

0101

0101-0001

0101-0002

0101-0002
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1501

1501

1501-0003

1501-0001

332

331

330

01

454

01

451

01

451

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

УКУПНО функција 487

6.903.000,00

6.903.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0003

6.903.000,00

6.903.000,00

УКУПНО функција 490

44

Економски послови некласификовани на другом месту

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Субвенције приватним предузећима

ПРОЈЕКАТ 1 - "ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА"

Економски послови некласификовани на другом месту

6.903.000,00

6.903.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 490:

6.903.000,00

6.903.000,00

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

Подстицаји за развој предузетништва

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

11.000.000,00

11.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 487:

11.000.000,00

11.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

146.903.000,00

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)

146.903.000,00

52.221.100,00

УКУПНО функција 421
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

27.221.100,00

52.221.100,00

Трансфери од других нивоа власти

07

25.000.000,00

27.221.100,00

Приходи из буџета

01

25.000.000,00

30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421:

15.000.000,00

30.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

15.000.000,00

15.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

30.000.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
Приходи из буџета

30.000.000,00

30.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

511

Службени лист општине Инђија

490

490

490

487

1501

329

ПРОЈЕКАТ 2 - "УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ-АТАРСКИ
ПУТЕВИ"
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1501

1501

1501

1501

337

336

335

334

5.000.000,00

5.000.000,00

01

511

УКУПНО функција 474

45

95.000.000,00

95.000.000,00
95.000.000,00

95.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6
Приходи из буџета

95.000.000,00

95.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ 6 - "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА ПРВА ФАЗА"

Развој заједнице

19.000.000,00

19.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

9.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

01

9.000.000,00

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 474:

5.000.000,00
8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5

3.000.000,00
5.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

8.000.000,00
3.000.000,00

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"
Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Специјализоване услуге-пројекти

ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

5.000.000,00
11.000.000,00

11.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

01

424

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

Трансфери од других нивоа власти

07

11.000.000,00

6.000.000,00

11.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4
Приходи из буџета

11.000.000,00

11.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања

ПРОЈЕКАТ 4 - "ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

Вишенаменски развојни пројекти

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3
Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 3 - "Промоција општине Инђија"

Економски послови некласификовани на другом месту

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Субвенције приватним предузећима

01

472

01

424

01

454

Службени лист општине Инђија

620

474

490

333

ПРОЈЕКАТ 2 - "СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ"
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560

1102-0002

1102-0009

1102

0401-0002

0401

341

340

424

339

6.377.600,00

6.377.600,00

5.000.000,00

5.000.000,00

51.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0014
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Заштита животне средине некласификована на другом месту

Одржавање јавних зелених површина

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

51.800.000,00
51.800.000,00

Приходи из буџета

51.800.000,00
51.800.000,00

Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту животне средине

51.800.000,00

237.000.000,00

01

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Остале комуналне услуге

Програмска активност 0014 (ПА 0014)

237.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО функција 560
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 560:

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0002

5.000.000,00

Услуге по уговору - Буџетски фонд за заштиту животне средине

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Праћење квалитета елемената животне средине

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

5.000.000,00

6.377.600,00

6.377.600,00

УКУПНО функција 510
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.377.600,00

6.377.600,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 510:

5.377.600,00

5.377.600,00

1.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0002

1.000.000,00

6.377.600,00

424

01

423

01

451

338

6.377.600,00

95.000.000,00

Управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -ЈП за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "ИНГРИН"
Специјализоване услуге - ЈП за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија "ИНГРИН"

Управљање комуналним отпадом

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

95.000.000,00

Службени лист општине Инђија

560

560

510

0401-0005

0401

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6
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360

560

560

0701

0701-0002

0701

1102

1102

416

423

426

511

512

347

348

349

350

01

425

Трансфери од других нивоа власти

07

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 360:
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УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Материјал

Услуге по уговору

Награде запосленима и остали посебни расходи

6.000.000,00
12.000.000,00

6.000.000,00

2.700.000,00

200.000,00

1.950.000,00

1.150.000,00

12.000.000,00

2.700.000,00

200.000,00

1.950.000,00

1.150.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

УКУПНО функција 360
ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

12.000.000,00

12.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 360:

12.000.000,00

12.000.000,00

24.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

24.000.000,00

4.000.000,00
237.000.000,00

237.000.000,00

233.000.000,00

4.000.000,00

Текуће поправке и одржавање

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

УКУПНО функција 560

Приходи из буџета

01

233.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
Извори финансирања за функцију 560:

4.000.000,00

4.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

4.000.000,00

4.000.000,00

Машине и опрема

07

ПРОЈЕКАТ 2 -"НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА"

4.000.000,00

1.200.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

1.200.000,00

1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

1.200.000,00

1.200.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 1 -"ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА"

512

01

424

180.000.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

180.000.000,00

180.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0009

180.000.000,00

180.000.000,00

Приходи из буџета

01

180.000.000,00

Специјализоване услуге - Услуге одржавања природних површина

424

Службени лист општине Инђија

346

345

344

343

342
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Члан 10.

3.947.213.000,00

3.901.900.000,00

45.313.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

УКУПНО функција 360

УКУПНИ РАСХОДИ

24.000.000,00

24.000.000,00

Приходи из буџета
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За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима
буџета, председник општине може донети одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу
("Службени Гласник РС" број 61/05, 107/09 и 78/11).

Члан 13.

Службени лист општине Инђија

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

Члан 12.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину,
које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09,
73/10,101/10,101/11, 93/12. 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон и 103/15) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15), планирани број запослених на неодређено и одређено време је следећи:
- 119 запослених у локалној администрацији на неодређено време
- 12 запослених у локалној администрацији на одређено време
- 12 изабраних и постављених лица у органима и организацијама локалне власти
- 24 запослених у култури на неодређено време
- 3 запослених у култури на одређено време
- 4 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време
- 7 запослених у месним заједницама на неодређено време
- 118 запослених у предшколској установи на неодређено време
- 33 запослених у предшколској установи на одређено време
У овој одлуци о буџету средства за плате обезбеђују се за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 11.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Структура расхода и издатака утврђена на основу листе програма и програмских активности са одређеним циљевима и
индикаторима дата је у посебној табели и саставни је део Посебног дела Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину (Прилог:
Посебан део циљеви и индикатори).

01
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Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим
захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 21.

Службени лист општине Инђија

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева и у
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање (копије).

Члан 20.

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

Члан 19.

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

Члан 18.

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

Члан 17.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су функционери односно руководиоци
директних и индиректних корисника буџетских средстава као и одговорна лица осталих корисника буџетских средстава.

Члан 16.

Члан 15.
Председник општине подноси захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
законског лимита од 10,00%.

Председник општине може обуставити привремено извршење појединих издатака буџета у случају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 14.
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Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе
на начин утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)

Члан 28.

Службени лист општине Инђија

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

Члан 27.

Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то:обавезе утврђене законским
прописима - на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 26.

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

Члан 25.

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

Члан 24.

Председник општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Одељења за привреду и финансије може извршити преусмеравање
средстава унутар програма који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације чија се средства
мењају.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Одељења за привреду и финансије може извршити преусмеравање
апропријација одређених на име одређеног расхода у износу до 5% апропријације за расход чији се износ умањује.

Члан 23.

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

Члан 22.
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Милан Предојевић, с.р.

Председник

Службени лист општине Инђија

Број: 400-17/2016-I
Дана: 29. децембра 2016. године
ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Инђија", а примењиваће се од
01.01.2017. године.

Члан 34.

Ову одлуку доставити Министарству финансија и објавити у "Службеном листу општине Инђија".

Члан 33.

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

Члан 32.

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

Члан 31.

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

Члан 30.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2017. години користиће се у складу са Законом о
приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16).

Члан 29.
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1102

1101

1

Програм

1102-0002
1102-0009

1102-0001

1101-0001

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат
2

Динамика уређења јавних зелених
површина

Повећање покривености насеља и
територије рационалним јавним
осветљењем
Адекватно управљање јавним
осветљењем
Адекватан квалитет пружених услуга
уређења и одржавања јавних зелених
површина

Програм 2. Комуналне
делатности

Управљање / одржавање
јавним осветљењем

ПРОЈЕКАТ 1.5-Израда главног
пројекта јавне расвете на
државном путу IIA-126, од
границе насељеног места С.
Сланкамен, у дужини 1100 м

590.400

1.512.000

276.000

453.600

105.338.064

180.000.000

29.375.650

610.959.791

12.000.000

12.000.000

4

Средства из буџета

Расходи из
додатних
прихода
корисника
6

590.400

1.512.000

276.000

453.600

105.338.064

180.000.000

29.375.650

610.959.791

12.000.000

12.000.000

7

Укупна
средства

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда јавне
расвете дуж степеница код
железничке стнице у
Чортановцима

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Израда главног
пројекта јавне расвете дуж
степеница код железничке
станице у Чортановцима

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда главних
пројеката чворишта и
продужетака водоводних
мрежа у насељеним местима

Остале комуналне услуге

Одржавање јавних зелених
површина

Укупан број интервенција по поднетим
иницијативама грађана за замену
светиљки када престану да раде

Повећање покривености територије
планском и урбанистичком
документацијом

Просторно и урбанистичко
планирање
Дужина улица и саобраћајница ( км)
које су покривене јавним осветљењем
у односу на укупну дужину улица и
саобраћајница

Усвојен просторни план града/општине

Планирање, уређење и коришћење
простора у локалној заједници

Индикатор

Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање

Циљ

Проценат покривености територије
урбанистичком планском
документацијом

3

Назив

РАСХОДИ ИСКАЗАНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ- ПОСЕБАН ДЕО ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

Број 26, страна број 1226
Четвртак 29. децембар 2016.

21.500.000

21.500.000

65.000.000

2.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња
колектора фекалне
канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Извођење
радова на опремању
индустријске зоне Бешка (пут,
вода и ФК)

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда Идејног
решења одвођења
атмосферских вода насељених
места Инђија

2.000.000

65.000.000

Службени лист општине Инђија

21.500.000

21.500.000

462.240

1.750.000

1.750.000

462.240

114.000

3.840.000

49.000

114.000

3.840.000

49.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Изградња
фекалне канализације у
индустријској зони-локација 15прва фаза

ПРОЈЕКАТ 2.1 -Израда
пројектне документације за
колектор фекалне каналиације
радне зоне у Бешки

ПРОЈЕКАТ 1.10 Усаглашавање
постојеће пројектно-техничке
документације са новим
законским прописима у циљу
исходовања грађевинске
дозволе (АК Југ Богдана, АК
Војвођанска и АК И. Андрића у
Бешки)

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда Плана
детаљне регулације радне
површине бр. 3 у Бешки
ПРОЈЕКАТ 1.9- Набавка
рачунарског софтвера

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Изградња
напојног кабла за потребе
објекта Спортске хале у блоку
4 у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда главног
пројекта напојног кабла за
потребе објекта Спортске хале
у блоку 4 у Инђији
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1.600.000

1.600.000

3.000.000

2.000.000

5.000.000

500.000

500.000

1.000.000

300.000

450.000

500.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.15 -Изградња
продужетака мреже јавне
расвете на територији општине
Инђија (улице Сремска, Ђ.
Војиновића, Крчевине у Инђији
и В. Степе у Бешки

3.000.000

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.11 -Израда
пројектне документације за
осветљење пешачких прелаза
у зони школа

ПРОЈЕКАТ 1.14 -Израда
пројектне документације
реконструкције градске пијаце у
Инђији

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.10 -Израда
пројектне документације за
изградњу јавне расвете у
индустријској зони Бешка

2.000.000

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда
пројектне документације за
изградњу јавне расвете у
индустријској зони Инђија Локација 15

ПРОЈЕКАТ 1.13 -Откуп
земљишта за изградњу
сервисне саобраћајнице
(Л=300м) у североисточној
радној зони деоница од
"Монуса" до "Гумапласта"

300.000

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда
пројектне документације
атмосферске канализације у
улици Михаила Пупина у
Инђији

5.000.000

450.000

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Израда
пројектне документације
атмосферске канализације у
улици Занатлијска трећи део у
Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.12 -Учешће у
изградњи продужетака НН
мреже у Калакачи Бешка

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда Идејног
решења атмосферске
канализације насеља Инђија слив 3
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4.000.000

ПРОЈЕКАТ 2 -"НАБАВКА
ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА"

4.000.000

1.200.000

15.000.000

15.000.000
1.200.000

5.250.000

5.250.000

ПРОЈЕКАТ 1 -"ЧИПОВАЊЕ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И
МАЧАКА"

12.000.000

1.898.837

5.000.000

100.000.000

12.000.000

1.898.837

5.000.000

100.000.000

12.000.000

1.000.000

5.000.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
БУНАРА Б-7/2 БЕШКА
ПРОЈЕКАТ 2 "ПОСТРОЈЕЊЕ
ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

ПРОЈЕКАТ 1.25 - Набавка
камиона са корпом за потребе
одржавања јавне расвете

ПРОЈЕКАТ1.24 - Изградња
уличног водовода у делу улице
Десанке Максимовић у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.23 -Учешће у
изградњи средњенапонског
далековода од Н. Сланкамена
до Сурдука

ПРОЈЕКАТ 1.21-Извођење
радова на опремању
индустријске зоне Локација 15 друга фаза (пут, вода и
фекална канализација)

12.000.000

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.17 -Израда 3Д
модела рекламних плаката и
брошура за потребе
инвестиција предвиђених
програмом

ПРОЈЕКАТ 1.18 -Ангажовање
стручног надзора на изградњи
објеката

5.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.16 -Израда
пројектне документације за
изградњу фекалне
канализације у насељима
општине Инђија (Бешка трећа
фаза, Нови Карловци, Нови
Сланкамен и Стари
Сланкамен)
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Промоција туристичке понуде

1502-0002

ПРОЈЕКАТ 1
"РЕКОНСТРУКЦИЈА
КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

Управљање развојем туризма

Програм 4. Развој туризма

ПРОЈЕКАТ 6 "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗГРАДЊА ЦАРИНСКОГ
СКЛАДИШТА - ПРВА ФАЗА"

ПРОЈЕКАТ 4 - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"
ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКТИ"

ПРОЈЕКАТ 2 "СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА
КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ"
ПРОЈЕКАТ 3 - "Промоција
општине Инђија"

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

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

1.550.000

9.100.000

7.581.000

18.231.000

3.790.000

2.500.000

580.000

710.000

4.050.000

9.680.000

8.291.000

22.021.000

95.000.000

8.000.000

8.000.000

95.000.000

11.000.000

5.000.000

5.000.000

11.000.000

5.000.000

5.000.000

7.700.000

6.903.000

22.018.000

165.621.000

5.000.000

5.000.000

6.903.000

ПРОЈЕКАТ 1 - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗА РАЗВОЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА"

Број новооснованих предузећа на
територији општине уз учешће подстицаја
локалне самоуправе у односу на укупан
број новооснованих предузетничких
радњи
7.700.000

Повећање прихода од туризма

Подстицаји општине за развој
предузетништва

22.018.000

165.621.000

ПРОЈЕКАТ 1 "КОНКУРС ЗА
ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ"

Подстицаји за развој
предузетништва

Успостављање функционалне пословне Степе искоришћености земљишта у
инфраструктуре
индустријским зонама

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

1502-0001

1501-0003

1501-0001

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

Повећање запослености на
територији општине

Програм 3. Локални
економски развој

Службени лист општине Инђија

1502

1501
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0401

0101

Изградња одрживог, ефикасног и
конкурентног пољопривредног сектора

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње

Управљање комуналним
отпадом

0401-0005

ПРОЈЕКАТ 1.2 Израда
пројектне документације за
колектор фекалне
канализације радне зоне у
Бешки

Адекватан квалитет пружених услуга
одвођења отпадних вода
Спровођење редовних мерења на
територији општине и испуњење
обавеза у складу са законима

Број интервенција на канализационој
мрежи
Број спроведених мерења количина
комуналног отпада у складу са Законом о
управљању отпадом

590.520

504.000

6.377.600

18.501.600

5.000.000

30.973.720

30.000.000

22.221.100

31.930.000

6.300.000

90.451.100

590.520

504.000

18.501.600

5.000.000

30.973.720

30.000.000

22.221.100

31.930.000

6.300.000

90.451.100

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда главног
пројекта кућних прикључака за
трећу фазу фекалне
канализације Бешка

Управљање отпадним водама

Проценат територије под заштитом III
категорије

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

Број учесника едукација

Коришћење пољопривредних
површина у односу на укупне
пољопривредне површине

Број инспекцијских надзора над
сповођењем мера заштите ваздуха од
Контрола квалитета елемената животне загађивања у објектима за које надлежни
средине
орган општине издаје одобрење за
градњу , односно употребну дозволу у
односу на укупан број ових објеката

ПРОЈЕКАТ 2 - "УРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ-АТАРСКИ
ПУТЕВИ"
Програм 6. Заштита животне
Унапређење заштите природе
средине
Праћење квалитета елемената
животне средине

ПРОЈЕКАТ 1 - "УРЕЂЕЊЕ
КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У
ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА"

Мере подршке руралном
развоју

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

0401-0004

0401-0002

0101-0002

0101-0001

Програм 5. Пољопривреда и Раст производње и стабилност
рурални развој
дохотка произвођача
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0701

0701-0004
Просечна старост возила јавног превоза

Дужина хоризонталне саобраћајне
сигнализације ( у км)

462.000

395.000

480.000

19.100.000

739.128

462.000

395.000

480.000

19.100.000

739.128

4.700.000

1.649.998

1.649.998
4.700.000

62.400.000

163.346.482

2.954.918

1.021.068.553

62.400.000

163.346.482

2.954.918

1.021.068.553

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда главног
пројекта упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у
коридору државног пута IIA 126, у улици Цара Душана у
Новом Сланкамену

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Израда
Главног пројекта
бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА126, у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Израда
Главног пројекта упарених
аутобуских стајалишта са
нишама, у коридору државног
пута IIА-126, у улици Цара
Душана у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Појачано
одржавање пута II-124 у
насељу Инђија (улица
Занатлијска и Дунавска)

ПРОЈЕКАТ 1.1 -Набавка и
монтажа "успоривача"
саобраћаја и вибро звучних
трака

ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО НАДЗОР
У ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА"

Јавни градски и приградски
Адекватан квалитет пружених услуга
превоз путника
јавног превоза
ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР
НА РАСКРСНИЦИ"

Опремање и одржавање саобраћајне
сигнализације на путевима и улицама

Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

0701-0002

Број км изграђених путева

Испуњење обавеза у складу са
законима у домену постојања
стратешких и оперативних планова

Управљање саобраћајем

Број повређених људи

Повећање безбедности учесника у
саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода

0701-0001

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
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ПРОЈЕКАТ 3.6 -Израда главног
пројекта локалних путева и
улица у насељима општине
Инђија који нису асфалтирани

28.000.000

2.620.000

28.000.000

2.620.000

48.370.000

7.440.000

467.760

1.068.000

2.014.680

330.000

700.000

4.708.800

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 3.5 -Изградња
пешачке стазе са јавном
расветом у Новом Сланкамену,
поред објекта МЗ Н. Сланкамен

48.370.000

7.440.000

ПРОЈЕКАТ 2.2 - Израда
пројектне документације за
израду југоисточног крака
обилазнице са кружном
раскрсницом на државном путу
II А-100

ПРОЈЕКАТ 2.3 Изградња
индустријских саобраћајница у
радним зонама на територији
Општине Инђија

467.760

1.068.000

2.014.680

330.000

700.000

4.708.800

ПРОЈЕКАТ 2.1 - Израда
пројектне документације за
реконструкцију општинског пута
Л9 Инђија-Јарковци

ПРОЈЕКАТ 1.10 Израда
главног пројекта општинског
пута Л7 Чортановци -Дунав

ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда главног
пројекта реконструкције пута
Л18 Нови Сланкамен-Сурдук

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда главног
пројекта пешачке стазе са
јавном расветом у Новом
Сланкамену, поред објекта МЗ
Н. Сланкамен

ПРОЈЕКАТ 1.7- Стручни
надзор у току изградње
саобраћајница у у радној зони
бр. 15 у К.О. Инђија - прва
фаза

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда
Главног пројекта
саобраћајница у радној зони
бр. 15 у К.О. Инђија
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ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда
пројектне документације за
изградњу пешачких семафора
на државном путу II А - 100
кроз насељено место Инђија

2.000.000

2.200.000

1.500.000

500.000

2.800.000

500.000

5.000.000

100.000.000

25.000.000

2.000.000

2.200.000

1.500.000

500.000

2.800.000

500.000

5.000.000

100.000.000

25.000.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.9 - Израда
пројектне документације
марине у Старом Сланкамену

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Израда
пројектне документације
проширења коловоза у улици
Соње Маринковић у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда
пројектне документације
упарених аутобуских
стајалишта са нишама, на
општинском путу бр. 1 у улици
Цара Душана у Крчедину

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда
пројектне документације за
изградњу кружног тока у центру
Бешке

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда
пројектне документације
упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у
коридору државног пута у
улици Цара Душана у
Марадику

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Израда Плана
техничке регулације саобраћаја
за насељена места општине
Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.2 Реконструкција пута Л18 Нови
Сланкамен - Сурдук

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња
бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА126 у Инђији - "Оутлет"
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500.000

2.400.000

ПРОЈЕКАТ 1.19 - Израда
пројектне документације за
изградњу паркинга у Блоку 44 у
Инђији - Ламела

ПРОЈЕКАТ 1.20 - Изградња
паркинга у Блоку 44 у Инђији Ламела

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Набавка
комбиноване машине
ровокопач - багер
ПРОЈЕКАТ 1.30 - Набавка
вибро плоча са алатом

13.000.000
500.000

500.000

450.000.000

2.297.732

13.000.000

450.000.000

2.297.732

ПРОЈЕКАТ1.27 - Изградња два
упарена аутобуска стајалишта
са нишама, у коридору
државног пута IIA -реда број
126 у Инђији

1.000.000

29.624.055

2.400.000

500.000

800.000

12.000.000

500.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.28 - Израда
пројектне документације и
асфалтирање улица по
насељеним местима општине
Инђија

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.26 - Израда
пројектне документације за
пешачко бициклистичку стазу
од градског базена до "Бразде
у Инђији

29.624.055

800.000

ПРОЈЕКАТ 1.16 - Израда
пројектне документације за
изградњу пешачке стазе у
улици Н. Тесле у Љукову

ПРОЈЕКАТ 1.22 - 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)

12.000.000

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.15 - Изградња
сервисне саобраћајнице
(Л=300м) у североисточној
радној зони деоница од
"Монуса" до "Гумапласта"

ПРОЈЕКАТ 1.11 - Израда
пројеката техничке регулације
саобраћаја за време извођења
радова
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Прихватилишта и друге врасте
Обезбеђење услуге смештаја
смештаја

0901-0002

Унапређење заштите сиромашних

Социјалне помоћи

Повећање доступности и права
социјалне заштите

500.000

96.340.000

Број корисника једнократне новчане
помоћи у односу на укупан број грађана
Број корисника једнократне новчане
помоћи у односу на укупан број грађана

169.840.000

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

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 3 -ТШ "Михајло
Пупин" Инђија - Адаптација
котларнице

Програм 11. Социјална и
дечја заштита

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 2 - ТШ "Михајло
Пупин" Инђија - Адаптација
фискултурне сале

58.576.000

3.000.000

Број талентоване деце подржане од
стране општине у односу на укупан број
деце у школама

63.576.000

159.872.000

ПРОЈЕКАТ 1 - ТШ "Михајло
Пупин" Инђија - Адаптација
школских радионица

Унапређење квалитета образовања у
средњим школама

Повећање обухвата средњешколског Број деце која су обухваћена средњим
образовања
образоваењем ( разложено по полу)

Програм 10. Средње
образовање и васпитање

Функционисање средњих
школа

Унапређење квалитета образовања и
васпитања у основним школама

Функционисање основних
школа

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

Обухават деце основним образовањем
( разложено према полу)

159.872.000

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

Програм 9. Основно
образовање и васпитање

221.770.000

353.170.000

131.400.000

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

Проценат уписане деце у односу на
број укупно пријављење деце

26.000.000

26.000.000

500.000

96.340.000

169.840.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

58.576.000

63.576.000

159.872.000

159.872.000

131.400.000

247.770.000

379.170.000

12.000.000,00

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда новог
објекта за предшколску
установу

Функционисање предшколских Унапређења квалитета предшколског
установа
образовања и васпитања

0901-0001

2003-0001

2002-0001

2001-0001

Програм 8. Предшколско
васпитање

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем

5.000.000

5.000.000

Службени лист општине Инђија

0901

2003

2002

2001

ПРОЈЕКАТ 1.31 - Израда
пројектне документације за
реконструкцију пута на деоници
Банстол - Хотел Норцев
ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ"
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1201

1801

9.950.000

10.000.000

Број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране општине
Број реализованих програма
популаризације културно историјског
наслеђа на нивоу локалне заједнице

Унапређење разноврсности културне
понуде
Унапређење очувања културно
историјског наслеђа

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

Унапређење система очувања
и представљања културно
историјског наслеђа

45.238.000

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

Обезбеђење редовног функционисања
установа културе

Фунционисање локалних
установа културе

113.188.000

1.000.000

827.680

72.100.000

Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су одржани

Број обраћања саветнику за заштите
права пацијената

Програм 13. Развој културе и
Подстицање развоја културе
информисања

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда
пројектне документације
реконструкције амбуланте у
Бешки

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда
истражно-експлоатационе
бушотине за потребе
Специјалне болнице "Др
Боривоје Гњатић" у Старом
Сланкамену

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

Покривеност становништва примарном
здравственом заштитом

73.927.680

Унапређење здравља становништва

15.523.000

4.950.000

10.573.000

6.000.000

6.000.000

10.000.000

14.900.000

55.811.000

128.711.000

1.000.000

827.680

72.100.000

73.927.680

3.500.000

48.500.000

5.000.000

10.000.000

48.500.000

Програм 12. Здравствена
заштита

Број корисника услуга

3.500.000

Унапређење услуга социјалне заштите
за децу и породицу

ПРОЈЕКАТ 2 ФИНАНСИРАЊЕ
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Подршка деци и породицама
са децом
ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ
УЖИНЕ

5.000.000

10.000.000

Службени лист општине Инђија

1201-0002
1201-0003

1201-0001

1801-0001

0901-0006

0901-0005

Број програма које реализују ове
организације

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

Подстицање развоја разноврсних
социјалних и других услуга у заједници

Подршка социо хуманитарним
организацијама

0901-0003
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1301

1301-0004

1301-0003

1301-0001

1201-0004

12.070.216

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

2.160.000

56.656.771

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Изградња
спортске хале у Инђији - друга
фаза

2.160.000

12.070.216

56.656.771

44.480.580

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.5 Израда главног
пројекта спортске сале у Бешки

44.480.580

5.500.000

5.500.000

96.000.000

10.000.000

10.500.000

57.000.000

380.237.567

10.000.000

10.500.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Завршетак
прве фазе спортске хале у
Инђији

Степен искоришћености капацитета
установа

Број спортских објеката прилагођених
особама са инвалидитетом

57.000.000

380.237.567

3.000.000

3.000.000

96.000.000

Редовно одржавање постојећих
спортских објеката од интереса за
општину
Обезбеђивање услова за рад установа
из области спорта

Број програма омасовљења женског
спорта

Број чланова спортских организација и
удружења

3.000.000

10.000.000

10.000.000

3.000.000

32.000.000

32.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња
спортске хале у Инђији - прва
фаза

Функционисање локалних
спортских установа
ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа
клизалишта"

Одржавање спортске
инфраструктуре

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

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

Повећана понуда квалитетних медијских
Број различитих тематских типова
Остваривање и унапређивање
садржаја из области друштвеног живота
програма за боље информисање
јавног интереса у области
локалне заједнице
јавног информисања
ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске
културне манифестације "
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0602

10.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Извођење
радова на санацији градског
базена

Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу са
Суфицит или дефицит локалног буџета
надлежностима и пословима локалне
самоуправе
Број решених предмета по запосленом
Број иницијатива/ предлога месних
заједница према општини у вези са
питањима од интереса за локално
становништво
Учешће издатака за сервисирање дугова
у текућим приходима

Функционисање управе
Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног становништва
деловањем месних заједница
Одржавање финансијске стабилности
општине и финанисрање капиталних
инвестиционих расхода

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе

Функционисање локлане
самоуправе и градских
општина

Функционисање месних
заједница

Сервисирање јавног дуга

0602-0001

0602-0002

0602-0003

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Изградња
тротоара око спортске хале у
Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.8 -Опремање
спортског терена у Лејама

15.100.000

29.394.778

15.100.000

29.394.778

430.827.811

Службени лист општине Инђија

430.827.811

551.033.589

8.000.000

8.000.000

551.033.589

1.300.000

5.500.000

1.300.000

200.000

350.000

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда
пројектне документације за
адаптацију градског базена

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда
пројектне документације за
изградњу тротоара око
спортске хале у Инђији

1.000.000

59.520.000

5.500.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Израда
пројектне документације
реконструкције стадиона у
Бешки

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Вештачење о
стању завршености објекта
спортске хале у Инђији и
израда предмера и предрачуна
за завршетак свих потребних
радова, након чијег би
извођења објекат спортске
хале могао добити употребну
дозволу и био стављен у
функцију
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња
спортске сале у Бешки
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2101

Функционисање извршних
органа
УКУПНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

Функционисање скупштине

Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе

ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ
"

ПРОЈЕКАТ 5 "Израда научно
истраживачке станице"

ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА
ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И
СПОРТИСТЕ"
ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник
тастера""

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

Функционисање извршних органа

Функционисање локалне скупштине

Број усвојених аката

Број усвојених аката

Број реализованих пројеката националних
мањина

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

45.313.000

56.380.000,00
3.947.213.000

3.901.900.000

31.370.000,00

87.750.000,00

4.000.000

56.380.000

31.370.000

87.750.000

4.000.000

2.500.000

6.000.000

6.000.000
2.500.000

1.320.000

3.500.000

3.500.000
1.320.000

14.000.000

2.800.000

35.000.000
1.800.000

800.000

3.991.000

14.000.000

2.800.000

35.000.000
1.800.000

800.000

3.991.000

Службени лист општине Инђија

2101-0002

2101-0001

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва

0602-0009
0602-0010

Ефикасно и ефективно
функционисање органа политичког
система локалне самоуправе

Остваривање права националних
мањина у локалној заједници

Функционисање националних
савета националних мањина

0602-0007

ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА
РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ"

Заштита имовинских права и интереса
општине

Општинско правобранилаштво

0602-0004
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8

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

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

4.

3.

2.

1.

3

0

6
6
0

0

19

19
7

264

73
3
13
57

0

0

264

0

0

0

0

0
0

0
0

116

33
1
32

0

0

7
116

0

0

1
1
1

27
3
9
15
6
2
4

0

2
0

2
2

21

99
21

99

4

337
3
13
321

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

25
0
25
7
0
7
149
1
148

3
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

126
3
9
114
27
2
25

5(3+4)

Број
Број
Укупан
запослених запослених
број
на
на
запослених
неодређено одређено

У октобру 2016

ОПШТИНА ИНЂИЈА

245.971.950

0

88.235.940

5.558.400

27.918.660

3.909.100
3.909.100

20.635.050

Извор 01
6
99.714.800

15.872.000

0

15.152.000

600.000
600.000

120.000

Извор 04
7

Извори 05-08
8

0

0

0

Извори 09-12
9

0

0

0

Извори 13-15
10

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2016.
године и планирана пројекција за период XI-XII према
Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским
класификацијама 411 и 412

0

0

0

Табела 1.

251.693.950

0

102.730.000

5.474.400

4.151.000
4.151.000

21.163.000

Извор 01
11
118.175.550

718.000

0

600.000
600.000

118000

Извор 04
12

0

9.432.000

0

9.432.000

Извори 05-08
8

Извори 09-12
9

0

0

0

Извори 13-15
10

Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским
класификацијама 411 и 412

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

0

0

0

Службени лист општине Инђија

7

6

5

4

3

2

1

2

1

Органи и организације локалне
власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Постављена лица
Запослени
Остале установе из области
јавних служби које се
финансирају из буџета (навести
назив установе):
1.туристичка организација
Постављена лица
Запослени
2.
Постављена лица
Запослени
3.
Постављена лица
Запослени
4.
Постављена лица
Запослени
5.
Постављена лица
Запослени
Дирекције основане од стране
локалне власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице
Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи (навести
назив установа и органа):

Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти

Редни
број

Назив локалне власти
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АГЕНЦИЈА
ЗА 451
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
АГНЦИЈА ЗА РУРАРНИ 451
РАЗВОЈ
451
АГЕНЦИЈА ЗА ИТ,ГИС И
КОМУНИКАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

3

Економска
класификација
(навести која )

2
ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНИ 451
ЦЕНТАР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 463
РАД "ДУНАВ"

Назив корисника чије се
плате у 2017. години
финансирају из буџета на
осталим економским
класификацијама
4

4

3

4

3

3

Број запослених
на неодређено
време

9.300.000

3.350.000

4.650.000

2.525.000

2.072.000

5

6

2

1

2

1

920.000

1.500.000

2.020.000

7

Маса средстава
Број
Маса средстава
за плате
запослених на
за плате
запослених на
запослених на
одређено
неодређено
време
одређено време
време
8

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

4

5

4

Укупан број
запослених

9.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.850.000

4.650.000

4.545.000

2.992.000

9 (5+7)

Укупна маса
средстава за плате
запослених у 2017.
години

Табела 2.

Службени лист општине Инђија

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

5

4

3

2

1

1

Ред.бр.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ

Назив локалне власти
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2
Пројекат 1 ‐ Израда новог објекта за предшколску установу

1

M.П.

0

0

12

0

ПРОЈЕКАТ 1.15 ‐ Изградња сервисне саобраћајнице
(Л=300м) у североисточној радној зони деоница од
"Монуса" до "Гумапласта"

14

15

0
0
0

0
0
0

18

19

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132.654.130

9

2016 - процена
извршења

132.654.130

0

0

0

0

29.624.055

12.000.000

100.000.000

25.000.000

100.000.000

65.000.000

21.500.000

21.500.000

0

0

44.480.580

0

28.000.000

48.370.000

19.100.000

131.400.000

10

2017

645.974.635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Потпис одговорног лица

11

2018

0

0

12

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Након 2019

у дин (заокружено на 000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Прилог 2

Службени лист општине Инђија

Место, Датум

0

0

17

16

0

0

0

0

0

ПРОЈЕКАТ 1.22 ‐ 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

ПРОЈЕКАТ 1.2 ‐ Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен ‐
Сурдук

ПРОЈЕКАТ 1.1 ‐ Изградња бициклистичких и пешачких стаза
дуж државног пута IIА‐126 у Инђији ‐ "Оутлет"

0

ПРОЈЕКАТ 1.21‐Извођење радова на опремању индустријске
зоне Локација 15 ‐ друга фаза (пут, вода и фекална
канализација)

13

0

0

ПРОЈЕКАТ 1.4 ‐ Извођење радова на опремању индустријске
зоне Бешка (пут, вода и ФК)

11

0

0

ПРОЈЕКАТ 1.3 ‐ Изградња колектора фекалне канализације
за потребе индустријске зоне Бешка

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.971.013

0

0

0

Пројекат 1.2 ‐ Изградња фекалне канализације у
индустријској зони ‐ локација 15‐ прва фаза

Пројекат 1.4 ‐ Изградња спортске хале у Инђији трећа фаза

Пројекат 1.3 ‐ Изградња спортске хале у Инђији друга фаза

Пројекат 1.2 ‐ Завршетак прве фазе спортске хале у ИНђији

Пројекат 1.1 ‐ Изградња спортске хале у Инђији прва фаза

Пројекат 3.6 ‐ Израда главног пројекта локалних путева и
улица у насељима општине Инђија који нису асфалтирани

0
153.000.000

8

2016 - план

153.000.000

9

8

7

6

5

4

0

0
0

6

Реализовано
закључно са
31.12.2015.
године
7

Пројекат 2.3 ‐ Изградња индустријских саобраћајница у
радним зонама на територији општине Инђија

5

Уговорени рок
Укупна вредност
завршетка (месецпројекта
година)

3

Година
завршетка
финансирања
пројекта
4

115.971.013

2

3

Година почетка
финансирања
пројекта

0

Пројекат 1.2 ‐ Појачано одржавње пута II‐124 у насељу
Инђија (улица Занатлијска и Дунавска)

1

Назив капиталног пројекта

Приоритет

Ш иф ра ЈЛС:

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године
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20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Р.бр.

20

Шифра ЈЛС:

3

0701

0701

0701

0701

1102

1102

1102

1102

1301

1301

1301

1301

1301

1301

1301

0701

0701

0701

0701

2001

4

305

301

292

291

287

272

271

270

267

267

266

266

265

265

264

262

260

249

249

152

Ш иф ра
програмске
активности/
Пројекта
5

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

Конто 3.
ниво

6

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

Конто 4.
ниво

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

7

1

7

1

1

1

1

7

1

1

7

Извор

199.075.000

115.971.013

633.214.910

Реализовано
закључно са
31.12.2015.
године
8

29.394.000

34.582.000

70.000.000

6.976.000

60.000.000

77.200.000

75.800.000

9

2016- план

810.701.622

221.288.021

24.076.594

22.866.012

26.670.370

15.020.915

77.161.130

55.493.000

10

12

2018

Потпис одговорног лица

29.624.055

12.000.000

100.000.000

25.000.000

100.000.000

65.000.000

21.500.000

21.500.000

12.070.216

46.656.771

10.000.000

34.480.580

10.000.000

96.000.000

28.000.000

48.370.000

19.100.000

131.400.000

11

у дин (заокружено на 000)
2016 - процена
2017
реализације

645.974.635

132.654.130

13

2019

14

Након 2019

Прилог 2a

Уговор
Уговорена
Додатно
Грађевинска
дозвола
(датум
вредност по
уговорена
(датум издавања ) правоснажности ) основном уговору вредност
(у
( у дин.)
дин.)
15
16
17
18

Рок реализације
по основном
уговору
(
датум)
19
Продужење
рока
реализације
(датум)
20

21

Напомена

Службени лист општине Инђија

Место, Датум

ПРОЈЕКАТ 1.22 ‐ 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 1.15 ‐ Изградња сервисне саобраћајнице (Л=300м) у
североисточној радној зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

ПРОЈЕКАТ 1.2 ‐ Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен ‐ Сурдук

ПРОЈЕКАТ 1.1 ‐ Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж
државног пута IIА‐126 у Инђији ‐ "Оутлет"

ПРОЈЕКАТ 1.4 ‐ Извођење радова на опремању индустријске зоне
Бешка (пут, вода и ФК)
ПРОЈЕКАТ 1.21‐Извођење радова на опремању индустријске зоне
Локација 15 ‐ друга фаза (пут, вода и фекална канализација)

ПРОЈЕКАТ 1.3 ‐ Изградња колектора фекалне канализације за
потребе индустријске зоне Бешка

Пројекат 1.2 ‐ Изградња фекалне канализације у индустријској зони ‐
локација 15‐ прва фаза

Пројекат 1.4 ‐ Изграња спортске хале у Инђији трећа фаза

Пројекат 1.4 ‐ Изграња спортске хале у Инђији трећа фаза

Пројекат 1.3 ‐ Изграња спортске хале у Инђији друга фаза

Пројекат 1.3 ‐ Изграња спортске хале у Инђији друга фаза

Пројекат 1.2 ‐ Завршетак прве фазе спортске хале у ИНђији

Пројекат 1.2 ‐ Завршетак прве фазе спортске хале у ИНђији

Пројекат 1.1 ‐ Изграња спортске хале у Инђији прва фаза

Пројекат 3.6 ‐ Израда главног пројекта локалних путева и улица у
насељима општине Инђија који нису асфалтирани

Пројекат 1.2 ‐ Појачано одржавње пута II‐124 у насељу Инђија
(улица Занатлијска и Дунавска)
Пројекат 2.3 ‐ Изградња индустријских саобраћајница у радним
зонама на територији општине Инђија

Пројекат 1.2 ‐ Појачано одржавње пута II‐124 у насељу Инђија
(улица Занатлијска и Дунавска)

2
Пројекат 1 ‐ Израда новог објекта за предшколску установу

Назив капиталног пројекта

Ш иф ра
програма
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ПРОЈЕКАТ 1.28 ‐ Израда пројектне документације и
асфалтирање улица по насељеним местима општине Инђија
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M.П.

0
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Место, Датум

ПРОЈЕКАТ 1.8 ‐Опремање спортског терена у Лејама

0

0

0

0

10

9

8

0

0

15.000.000

15.148.510
0

7.500.000

0

0

0
0

0

0

8

2016 - план

0

Реализовано
закључно са
31.12.2015.
године
7

0

6

Уговорени рок
завршетка (месецгодина)

0

5

Укупна вредност
пројекта

22.500.000

ПРОЈЕКАТ 1.29 ‐ Набавка комбиноване машине ровокопач ‐
багер

Година
завршетка
финансирања
пројекта
4

15.148.510

0

ПРОЈЕКАТ 6 ‐ "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЦАРИНСКОГ
СКЛАДИШТА ‐ ПРВА ФАЗА"
Набавка комби возила

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА
БУНАРА Б‐7/2 БЕШКА

3

Година почетка
финансирања
пројекта

0

ПРОЈЕКАТ 1.25 ‐ Набавка камиона са корпом за потребе
одржавања јавне расвете

7

6

5

4

3

ПРОЈЕКАТ 1.5 ‐ Извођење радова на санацији градског
базена

ПРОЈЕКАТ 1.1 ‐ Изградња спортске сале у Бешки

2

1

2
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0
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8.000.000

13.000.000

12.000.000

8.000.000

95.000.000

15.000.000

5.250.000

10.000.000

59.520.000

450.000.000

10

2017

675.770.000

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

Потпис одговорног лица
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0
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2019
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Шифра ЈЛС:

Место, Датум

ПРОЈЕКАТ 1.8 ‐Опремање спортског терена у Лејама

ПРОЈЕКАТ 1.29 ‐ Набавка комбиноване машине ровокопач ‐ багер

ПРОЈЕКАТ 1.25 ‐ Набавка камиона са корпом за потребе одржавања
јавне расвете

ПРОЈЕКАТ 6 ‐ "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЦАРИНСКОГ
СКЛАДИШТА ‐ ПРВА ФАЗА"
Набавка комби возила

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА БУНАРА
Б‐7/2 БЕШКА

ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА БУНАРА
Б‐7/2 БЕШКА

ПРОЈЕКАТ 1.5 ‐ Извођење радова на санацији градског базена

ПРОЈЕКАТ 1.1 ‐ Изградња спортске сале у Бешки
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улица по насељеним местима општине Инђија
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Конто 3.
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6
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5121

5112

5112
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5112
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5112

5112
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ниво

1

1

1

1

1

7

1

7

1

1

1

1

7

Извор

15.148.510

8

Реализовано
закључно са
31.12.2015.
године

14.000.000

1.000.000

6.000.000

1.500.000

9

2016- план
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1341
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14-др. закон), члана 94. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 8109-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 47. став 3. Правилника
о садржини, поступку и начину доношења програма
уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник
РС“, број 27/15), члана 3. став 2. Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист општине Инђија“, број 2/15, 14/15 и
18/16) и члана 15. став 1. тачка 8. и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана, 29. децембра 2016. године, донела је
ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. УВОД
Програм уређивања грађевинског земљишта
за 2017. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата
уређивање грађевинског земљишта на територији
Општине Инђија, улагања у припрему и изградњу
капиталних објеката од значаја за Општину Инђија, као
и друга улагања.
Изради програма се приступа на основу
Правилника о садржини, поступку и начину доношења
програма уређивања грађевинског земљишта. Програм
се заснива на решењима и условима садржаним у
законима, одлукама и прописима којима се уређују
односи у области земљишне политике и грађења.
Предлог Програма уређивања грађевинског
земљишта за 2017. годину сачињен је на основу
планираних прихода за период 01.01.2017. године до
31.12.2017. године.
Динамику реализације програмом предвиђених
активности треба ускладити са одобреним буџетским
средствима, водећи рачуна о приоритетним издацима,
уговорним обавезама према ангажованим извођачима
радова и пружаоцима других уговорених услуга.
Грађевинско земљиште, које је предмет
овог Предлога Програма, обухваћено је границама
грађевинских реона утврђених Генералним планом
насеља Инђија, плановима генералне регулације насеља
Марадик, Јарковци и Стари Сланкамен, регулационим
плановима насеља Бешка, Нови Карловци, Чортановци
и Нови Сланкамен и Љуково и Просторним планом
општине Инђија за остала насељена места општине
Инђија.
Приликом израде овог Предлога Програма
претпостављено је да ће се током 2017. године бити
значајних улагања у индустријске зоне општине Инђија,
посебно Локација 15 у К.О. Инђија као и Локација
3 у К.О. Бешка. Наиме, постојеће индустријске зоне
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општине Инђија се у потпуности комунално опремљене
и налазе се на одличном географском положају, у близини
два највећа града у Србији и аеродрома. Близина два
аутопута још више доприноси квалитету индустријских
зона.
Новим улагањима било би обезбеђено и учешће у
финанисрању и реализацији самог програма уређивања
грађевинског земљишта.
2. ПОДЕЛА ПРОГРАМА И УСКЛАЂЕНОСТ СА
ЦИЉЕВИМА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
У складу са Законом о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014
и145/2014), Одлуком о грађевинском земљишту у јавној
својини општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, бр. 6/2015) и Правилником о садржини,
поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта („Сл.гласник РС“, бр. 27/2015)
извршена је следећа подела Предлога Програма:
•

•

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
• Уређивање грађевинског земљишта за 		
индустријске објекте
• Уређивања грађевинског земљишта за објекте
колективног становања
• Уређивање грађевинског земљишта за 		
индивидуалну стамбену изградњу
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА 		
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Просторним планом општине Инђија дефинисани
су грађевински реони насељених места као и зоне
градње у сваком насељу. Такође, дефинисане су и зоне
које се односе на изградњу индустријских објеката, зоне
објеката централних функција и колективног становања
као и зоне индивидуалних стамбених објеката.
У складу са наведеним поделама урађен је и
Предлог поделе Програма уређивања грађевинског
земљишта и реализација програма ће директно утицати
на остваривање планских поставки. инвестиције и
пројекти који су прдвиђени програмом ће створити
услове за даљи развој индустријских зона и могућност
привлачења нових инвестиција и изградњу објеката.
Такође, радови који се односе на зоне становања и
централних функција ће утицати на квалитетнији живот
становника општине и на континуиран развој насеља.
У оквиру радова на припремању и опремању
грађевинског земљишта све планиране активности
сложене су у 11 (једанаест) група, и то:
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ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 		
ЗЕМЉИШТА:
1. Истраживања, анализе и студије
2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3. Урбанистички планови
4. Локацијски услови, пројекти парцелације,
урбанистички пројекти
5. Решавање имовинско-правних односа
6. Пројектно-техничка документација
7. Техничка контрола
8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска
дозвола, пријава радова
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА:
9. Извођење радова
(изградња
саобраћајница,
паркинга,
атмосферске
канализације,
фекалне
канализације,
водоводне
мреже,
електроенергетских
објеката,
јавне
расвете, гасне мреже, ТТ мреже, ...)
10. Технички преглед
11. Таксе, употребна дозвола

3. ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ
Програмом су обухваћене активности на припреми,
реконструкцији и изградњи магистралних и регионалних,
као и примарних и секундарних саобраћајница у
насељеним местима општине Инђија, са припадајућом
3.

инфраструктуром и мобилијаром, у циљу опремања
локација.
3.2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Програмом су обухваћене припремне активности,
реконструкција и изградња примарних објеката и
мреже за систем водоснабдевања града, као и изградња
секундарне инфраструктурне мреже у циљу опремања
локација.
3.3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Програмом су обухваћене припремне активности,
реконструкција и изградња примарних објеката и мреже
за систем одвођења атмосферских вода и отпадних
вода насељених места, као и изградњу секундарне
инфраструктурне мреже у циљу опремања локација.
3.4. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ
СНАБДЕВАЊА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Овај Програм обухвата припремне активности и
изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже
за систем електроенергетског снабдевања насељених
места општине Инђија, као и изградњу јавне расвете и
нисконапонске мреже у циљу опремања локација.
3.5. ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Овај Програм обухвата припремне активности,
реконструкцију и изградњу паркова, тргова и уређење
јавних површина на територији насеља општине Инђија.

ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

3.1.
1.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен – Сурдук
Израда Техничке документације
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола

2.

Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж државног пута IIA126 у Инђији – „Outlet“
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Израда Техничке документације
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
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2017.год.

100.000.000,00

25.000.000,00

Број 26, страна број 1249

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10

Службени лист општине Инђија

Израда Плана техничке регулације саобраћаја за насељена места
општине Инђија
Истраживања, анализе и студије
Израдња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору
државног пута, у улици Цара Душана, у Марадику
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Израда Техничке документације
Техничка контрола
Израдња упарених аутобуских стајалишта са нишама, у коридору
општинског пута бр. 1, у Улици Цара Душана у Крчедину
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Израда Техничке документације
Техничка контрола
Изградња кружног тока у центру Бешке
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Израда Техничке документације
Техничка контрола
Проширење коловоза у улици С. Маринковић други део у Инђији
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Проширење коловоза у улици Фрушкогорска у Новом Сланкамену
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Изградња пешачких семафора на државном путу II А100 кроз насељено
место Инђија
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Решавање имовинско-правних односа
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола

Четвртак 29. децембар 2016.

5.000.000,00

500.000,00

500.000,00

2.800.000,00

1.500.000,00

2.200.000,00

3.000.000,00

Број 26, страна број 1250
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Службени лист општине Инђија

Четвртак 29. децембар 2016.

Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за време извођења
радова
10.1. Истраживања, анализе и студије
11. Изградња пешачко-бициклистичке стазе од Инђије до Јарковаца дуж
пута Л-22 са јавном расветом
11.1. Истраживања, анализе и студије
11.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
11.3. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
11.4. Решавање имовинско-правних односа
11.5. Пројектно-техничка документација
11.6. Техничка контрола
11.7. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
12. Изградња паркинга испред МЗ Марадик
12.1. Истраживања, анализе и студије
12.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
12.3. Локацијски услови,
12.4. Решавање имовинско-правних односа
12.5. Пројектно-техничка документација
12.6. Техничка контрола
12.7. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
13. Изградња коловоза у улицама Цара Душана – кратка, Бранка Ћопића у
Инђији и М. Тепића у Бешки
13.1. Истраживања, анализе и студије
13.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
13.3 Решавање имовинско-правних односа
13.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
13.5. Решавање имовинско-правних односа
13.6. Пројектно-техничка документација
13.7. Техничка контрола
13.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
14. Изградња коловоза у улици Бранка Ћопића
14.9. Извођење радова
14.10 Технички преглед
14.11 Таксе, употребна дозвола
15. Изградња пешачко бициклистичке стазе од градског базена до „Бразде“
у Инђији
15.1. Истраживања, анализе и студије
15.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
15.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
15.6. Пројектно-техничка документација
15.7. Техничка контрола
15.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
16. Изградња тротоара око спортске хале у Инђији
16.1. Истраживања, анализе и студије
16.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
16.4. Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
16.6. Пројектно-техничка документација
16.7. Техничка контрола
16.8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

500.000,00

1.500.000,00

480.000,00

1.000.000,00

25.000.000,00

1000.000,00

1.500.000,00

Број 26, страна број 1251

16.9.
16.10
16.11
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
17.1.
17.11
18.
19.
19.1.
19.2.
19.4.
19.6.
19.7.
19.8.
20.
21.
21.1.
21.2.
21.4.
21.6.
21.7.
21.8.
21.9.
21.10
21.11
22.
22.1.
22.2.
22.4.
22.6.
22.7.
22.8.
22.9.
22.10
22.11
23.
23.1.
23.2.
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Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Изградња сервисне саобраћајнице (Л=300м) у североисточној радној
зони деоница од „Монуса“ до „Гумапласта“.
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Решавање имовинско-правних односа
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за потребе инвестиција
предвиђених програмом.
Изградња пешачке стазе у улици Н. Тесла у Љукову
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Ангажовање стручног надзора на изградњи објеката
Изградња паркинга у улици Краља Петра
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Изградња саобраћајнице у радној зони Бешка
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге

12.200.000,00

1.000.000,00
2.000.000,00

12.000.000,00
2.900.000,00

2.900.000,00

1.180.000,00

Број 26, страна број 1252

23.4.
23.6.
23.7.
23.8.
24.
24.1.
24.2.
24.4.
24.6.
24.7.
24.8.
24.
24.1.
24.2.
24.
3.2.
1.
1.2.
1.4.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10
1.11
3.3.
1.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
3.1.
3.2.
3.4.
3.6.
3.7.
3.8.
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Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Изградња пешачко-бициклистичке стазе са јавном расветом од центра Бешке
до индустријске зоне
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Израда елабората
1.650.000,00
Снимање општинских путева
Посебна паркиралишта
Набавка опреме за посебна паркиралишта
7.000.000,00
ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Изградња саобраћајнице, водовода и фекалне канализације радна зона
Бешка
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Изградња фекалне канализације у индустријској
зони – Локација 15 -прва фаза
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Изградња колектора фекалне канализације за потребе индустријске
зоне Бешка
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Атмосферска канализација насеља Инђија – слив 3
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

65.580.000,00

21.500.000,00

21.500.000,00

500.000,00

Број 26, страна број 1253

4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5
6.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5
7.6
8.
8.1
8.2.
8.3
9.
3.4.
1.
1.2.
1.4.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.

2.2.
2.4.
2.6.
2.7.
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Идејно решење одвођења атмосферских вода насељених места општине
Инђија
Истраживања, анализе и студије
Атмосферска канализација у Улици Занатлијска 3. део у Инђији
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Атмосферска канализација у Улици Михајла Пупина у Инђији
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Изградња фекалне канализације у насељима општине Инђија (Бешка
трећа фаза , Нови Карловци , Нови Сланкамен и Стари Сланкамен )
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Изградња прикључака фекалне канализације насеља Бешка
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Усаглашавање постојеће документације
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2.000.000,00

450.000,00

300.000,00

9.600.000,00

31.000.000,00

580.000,00

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ. СНАБДЕВАЊА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Изградња средњенапонског далековода од Н. Сланкамена до Сурдука
5.000.000,00
(учешће)
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Изградња продужетака мреже јавне расвете на територији општине
1.600.000,00
Инђија (улице Сремска, Ђ. Војновића, Крчевине у Инђији и В. Степе у
Бешки)
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
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2.8.
3.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
4.5
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4
6.5

Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Изградња продужетака НН мреже у Калакачи – Бешка
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Изградња јавне расвете у индустријској зони Инђија – Локација 15
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Изградња јавне расвете у индустријској зони Бешка
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Изградња осветљења пешачких прелаза у зони школа
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

3.5.
1.
1.1.
1.2.
1.4.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1.
3.2.
3.4.
3.6.
3.7.
3.8.

ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Изградња вртића у Инђији
5.000.000,00
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Изградња спортске сале у Бешки
59.520.000,00
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Реконструкција стадиона „Хајдук“ у Бешки
1.800.000,00
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

5.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00
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4.
4.1.
4.2.
4.4.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
5.1.
5.2.
5.4.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9
5.10
5.11
6.
6.1.
6.2.
6.4.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
7.1.
7.2.
7.4.
7.6.
7.7.
7.8.

Изградња марине у Старом Сланкамену
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Адаптација градског базена у Инђији
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Реконструкција градске пијаце у Инђији
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Реконструкција објекта амбуланте у Бешки
Истраживања, анализе и студије
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Локацијска дозвола, пројекти парцелације, урбанистички пројекти
Пројектно-техничка документација
Техничка контрола
Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова

2.200.000,00

3.

ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

3.1.

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

214.310.000,00

3.2.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

65.580.000,00

3.3.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

87.430.000,00

3.4.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ. СНАБДЕВАЊА И ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ
ПАРКОВИ, ТРГОВИ , ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

13.600.000,00

УКУПНО:

464.790.000,00   

3.5.

10.350.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

83.870.000,00
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању
Финансирање
уређивања
грађевинског и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,
8109-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12,
земљишта обезбеђује се из средства остварених од:
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
2) закупнине за грађевинско земљиште;
општине Инђија“, број 9/13),
3) отуђења или размене грађевинског земљишта;
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
4) претварања права закупа у право својине, у складу дана, 29.децембра 2016. године, донела је
са овим законом;
ПРОГРАМ
5) других извора у складу са законом.
ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ
Остварени приходи могу се по потреби
преусмеравати за извршење намена утврђених
ЛОКАЦИЈА БР. 1: РАДНА ЗОНА БР. 15
Програмом. Преусмеравања се могу вршити у
К.П. 5900/4 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,1665ha)
оквиру исте групе послова, извора финансирања
и исте економске класификације, уз одговарајућу
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
документацију.
Завршне одредбе
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
Овај Програм објавити у „Службеном листу повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
општине Инђија“.
прибавила одређену површину пољопривредног земљишта
		
које је одговарајућим урбанистичким актом преиначила
Скупштина општине Инђија
у грађевинско земљиште намењено за изградњу
индустријских објеката - радна зона.
Број: 35-407/2016-I  
У предметном комплексу у претходном периоду
Дана: 29. децембра 2016. године
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
Инђија
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5900/4 К.О.
Председник, Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
Милан Предојевић, с.р. фунционално наслања на комплекс већ формираних
------------------------грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне, односно А125 (М22.2) - Е75 са друге
стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
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Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне зоне
бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону планира
подземна средњенапонска мрежа. Начин и услове
прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5900/4 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље
+ једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
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Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 2: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,9854ha)

Четвртак 29. децембар 2016.

комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5948/5 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне, односно
А125 (М22.2) - Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко

постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
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трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године

Четвртак 29. децембар 2016.

извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/5 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље
+ једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите. Међусобни размак слободностојећих објеката
је мин. половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
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ЛОКАЦИЈА БР. 3: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 9,0916ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125 (М22.2) -Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно

Четвртак 29. децембар 2016.

изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5948/7 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће je новим

Број 26, страна број 1261

Службени лист општине Инђија

другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/8 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
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Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 4: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/9 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,8088ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/9 К.О.
Инђија 2 се налази у комплексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне, односно
А125 (М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
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трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
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Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од ивице коловоза постојећег
пута. У складу са наведеним, постоје могућности на
прикључење на предметну инфраструктуру проширењем
уличне мреже а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/9 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.

Четвртак 29. децембар 2016.

Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 5: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5979/9 К.О. ИНЂИЈА (површина: 6,0018ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/9 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ
са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне,
односно А125 (М22.2)-Е75 са друге стране. Изградња
предметне саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром планира се у првом кварталу 2017.
године.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
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његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
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услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5979/9 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
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њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката
је мин. половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 6: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5979/10 К.О. ИНЂИЈА (површина: 15,4620ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/10
К.О. Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који
се фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ
са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне,
односно А125 (М22.2)-Е75 са друге стране. Изградња
предметне саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром планира се у првом кварталу 2017.
године.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
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његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
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услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5979/10 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
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њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 7: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5782/3 К.О. ИНЂИЈА (површина: 8,9288ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5782/3 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Број 26, страна број 1268

Службени лист општине Инђија

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне, односно
А125 (М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj

Четвртак 29. децембар 2016.

трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

Број 26, страна број 1269

Службени лист општине Инђија

Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5782/3 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.

Четвртак 29. децембар 2016.

Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 8: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5782/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 6,4922ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5782/5 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Број 26, страна број 1270

Службени лист општине Инђија

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне, односно
А125 (М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj

Четвртак 29. децембар 2016.

трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

Број 26, страна број 1271

Службени лист општине Инђија

Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5782/5 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
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Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 9: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/1 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,0201ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/1 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ
са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне,
односно А125 (М22.2)-Е75 са друге стране. Изградња
предметне саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром планира се у првом кварталу 2017.
године.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за

Четвртак 29. децембар 2016.

његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице 20/0,4
kV напонског преноса, снаге до630 kVA. Дистрибутивне
трафостанице ће у оквиру радне зоне бити монтажнобетонске, јер се за радну зону планира подземна
средњенапонска мрежа. Начин и услове прикључења
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на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/1 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.

Четвртак 29. децембар 2016.

Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 10: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/3 К.О. ИНЂИЈА (површина: 3,8708ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/3 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ
са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне,
односно А125 (М22.2)-Е75 са друге стране. Изградња
предметне саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром планира се у првом кварталу 2017.
године.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за

Четвртак 29. децембар 2016.

његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
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услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/3 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада са приступним саобраћајницама.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.

Четвртак 29. децембар 2016.

Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 11: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/4 К.О. ИНЂИЈА (површина: 9,0113ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/4 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ
са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне,
односно А125 (М22.2)-Е75 са друге стране. Изградња
предметне саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром планира се у првом кварталу 2017.
године.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за

Четвртак 29. децембар 2016.

његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
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услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/4 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада са приступним саобраћајницама.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.

Четвртак 29. децембар 2016.

Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 12: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 9,3405ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/5 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ
са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне,
односно А125 (М22.2)-Е75 са друге стране. Изградња
предметне саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром планира се у првом кварталу 2017.
године.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
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његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
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услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/5 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада са приступним саобраћајницама.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
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Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 13: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035/3 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,9644ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6035/3 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ
са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне,
односно А125 (М22.2)-Е75 са друге стране. Изградња
предметне саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром планира се у првом кварталу 2017.
године.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
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његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
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услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п.
5979/9, 5979/10, 6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и
6035/5 све у К.О. Инђија а почетак радова се очекује у
јануару 2017. године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6035/3 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
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Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 14: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 14,3469ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле (за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6035/5 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ
са/на државне правце А126 (Р109) - Е75 са једне,
односно А125 (М22.2)-Е75 са друге стране. Изградња
предметне саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром планира се у првом кварталу 2017.
године.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV «ИТ
ПАРК», док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС
у оквиру комплекса «ИТ Парк» вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV «ИТ ПАРК». Уколико
би укупна једновремена максимална снага будућих
објеката у предметној радној зони била већа од 2МVА,
да би се стекли технички услови за њихово прикључење
на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно
је изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа
ХНЕ 49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV «Инћија
2» све до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони.
У новој ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2
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водне ћелије за 20 кV кабал према новом СН изводу и за
његово даље ширење, - 1 водна ћелија према постојећем
СН изводу «Енергозелена», 1 спојно-мерна ћелија
опремљена за тросистемско мерење и потребан 6роj
трафо ћелија за предвиђен броj трансформатора у тој
првој трафо-станици.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV «Инћија 2» изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
«Инђија 2» доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За потребе напајања електричном енергијом нових
садржаја потребно је изградити нову електроенергетску
мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице
20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630 kVA.
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
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зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п. 5979/9, 5979/10,
6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и 6035/5 све у
К.О. Инђија а почетак радова се очекује у јануару 2017.
године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6035/5 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и

Четвртак 29. децембар 2016.

њихова спратност.
Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље), у изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у
низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 15: СЕВЕРОИСТОЧНА
РАДНА ЗОНА «ПИНЦ»
К.П. 7093/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,7126ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Дугогодишњом експлоатацијом глине за потребе
цигларске индустрије настао је деградирани простор –
„Пинцова бара“ у површини од око 25 ха, у залеђу Улица
Каменове и Војводе Путника у Инђији.
Већ првим Генералним урбанистичким планом
(ГУП) тај простор је био у грађевинском реону насеља
Инђија – Североисточна радна зона. И каснијим
изменама и допунама урбанистичких планова та намена
је остала.
У циљу рекултивације тог простора и привођења
намени према ГУП-у извршена је израда Плана детаљне
регулације за тај део Североисточне радне зоне (Блок
11) а деградирани простор-позајмиште је откупљено од
циглане и ЗЗ“Срем“ а део површине за блок је откупљен
и од приватних власника. Тим планом је предвиђено
формирање већег броја грађевинких парцела за тзв.
малу привреду, а део Пинцове Баре уз плацеве Улице
Каменове у површини од око 4 ха је остављен као водено
огледало (језеро-бара) као и за прихват атмосферских
вода из тог дела насеља Инђија-ретензија.
Привођење намени блока 11 је у завршној фази.
Завршено је насипање формираних плацева са леве
стране Индустријске улице 1 а наредном периоду се
предвиђа уређење-привођење намени преосталог дела
Пинцове баре (језера) у површини од око 4ха.
У оквиру овог радног комплекса своје радне
погоне су формирали како домаћи тако и страни
пословни субјекти и то: ИГБ Аутомотив Комп,
Метал Цинкара, Електролимекс, Термометал и др.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
имаће излаз на сервисну саобраћајницу са своје северне
стране, која је Планом детаљне регулације предвиђена
одвајањем површина јавне намене од суседне парцеле
за формирање коридора сервисних саобраћајница
у предметном комплексу. По изради и спровођењу
пројекта парцелације, новонастале грађевинске парцеле
имаће комфорну повезаност на саобраћајну мрежу
путем сервисних саобраћајница.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
напајања електричном енергијом потрошача потребно је
изградити 20kV средњенапонску мрежу и трафостаницe
20/0,4kV напонског преноса а 20kV мрежу за напајање
нових трафостаница обезбедити подземним кабловима
из трафостанице 110/20kV «Инђија 2», по условима
надлежне Електродистрибуције у Руми.
Од
трафостаница
20/0,4kV
вршиће
се
развод нисконапонским кабловским водовима до
новопланираних потрошача.
Надземну средњенапонску мрежу у обухвату
Плана потребно је каблирати, а трасе су предвиђене
дуж саобраћајница у уличним коридорима. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријских
саобраћајница у комплексу радне зоне ПИНЦ постоји
изведена водоводна и канализациона мрежа а начин и
услове прикључења на исту утврђује ЈКП “ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
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ТТ инфраструктура: У циљу ефикаснијег решавања
нереализованих захтева за телефонским прикључцима
и обезбеђења нових услуга претплатницима приступну
мрежу градити применом приступних претплатничких
концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни
чвор) или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни
мултиплексер).
Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а са
централном локацијом, или међусобно, планирати
оптичким кабловима.
За
потребе
одвијања
електронског
комуникационог саобраћаја планираних корисника
потребно је изградити нову електронску комуникациону
инфраструктуру, по потреби двостано дуж уличних
коридора, како би се створити услови за примену и
коришћење широкопојасних сервиса и приступног
мултиплексера дигиталних претплатничких линија,
којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и
мултимедијални сервиси а све у складу са условима
АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 7093/6 К.О. Инђија налази у
границама грађевинског реона насеља Инђија, у блоку
бр. 11 који је намењен радним површинама и у деловима
постојећем
породичном
становању,
постојећем
вишепородичном становању, заштитном зеленилу и
постојећем саобрађајном терминалу (бензинска станица
и теретни паркинг).
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације североисточне
радне зоне (блокови бр. 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и
97) у Инђији («Сл. лист општина Срема», бр. 30/11)

Број 26, страна број 1285

Службени лист општине Инђија

катастарска парцела 7093/6 К.О. Инђија је намењена за
радну зону.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони
дозвољена је изградња: пословних, производних и
складишних објеката, као и изградња у комбинацијама:
пословно-производни објекат, пословно - складишни
објекат, производно - складишни објекат или пословнопроизводно-складишни објекат. Објекти се могу
градити као слободностојећи или објекти у низу, а
све у зависности од техничко - технолошког процеса
производње и задовољавања прописаних услова
заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у
радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката:
оставе, типске трансформаторске станице, ограда,
бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као
прелазно решење) и сл.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле је 70 %.
Дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни: макс. П+2+Пк (приземље + две етаже +
поткровље). У изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса,
производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
складишни:
П
(приземље),
евентуално
П+1
(приземље+једна етажа),
Изградња помоћног објекта - остава дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове
зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.
Колски прилаз парцели је мин. ширине 4,0 m са мин.
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки
прилаз је мин. ширине 1,5 m.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне
површине могу да се граде под следећим условима:
мин. ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим
радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се
обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних
услова;
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Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи
и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу
(међусобна удаљеност објеката је 0,0 tj. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите. Међусобни размак
спободностојећих објеката је мин. половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m.
ЛОКАЦИЈА БР. 16: СЕВЕРОИСТОЧНА
РАДНА ЗОНА «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА»
К.П. 1710/6 К.О. КРЧЕДИН (површина: 1,9545ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Просторним планом општине Инђија, између
осталог, формирани су и радни комлекси у атару, који
се инфраструктурно и концептуално ослањају на
Североисточну радну зону насеља Инђија. С тим у вези,
формирањем локације за изградњу регионалне депоније
код Инђије, извршено је комунално опремање читавног
комплекса и формирање грађевинског земљишта у атару.
Предметна парцела се ослања на грађевинску парцелу
пословног субјекта „Енергозелена“.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна
инфраструктура:
У
оквиру
инфраструктурног опремања комплекса изграђена је
савремена индустријска саобраћајница која повезује
предметну локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије.
У циљу повезивања парцеле на саобраћајницу,
обзиром да се иста налази иза парцеле постојећег
привредног субјекта, потребно је изградити сервисну
саобраћајницу која ће обезбедити прикључење на
постојећу саобраћајницу.
Електроенергетска инфраструктура: У оквиру
инфраструктурног опремања комплекса изграђен је и
20KV кабловски вод. Прикључење привредни субјеката
ће се вршити изградњом МБТС и развода а на начин и
према условима прикључења на енергетску мрежу које
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријске
саобраћајнице у комплексу радне зоне постоји изведена
водоводна и канализациона мрежа а начин и услове
прикључења на исту утврђује ЈКП “ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору индустријске
саобраћајнице у комплексу радне зоне постоји изведен
оптички кабел за потребе постојећих корисника.
За потребе повећања капацитета електронског
комуникационог саобраћаја планираних корисника
потребно је изградити/доградити нову електронску
комуникациону инфраструктуру како би се створити
услови за примену и коришћење широкопојасних
сервиса и приступног мултиплексера дигиталних
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претплатничких линија, којим ће се омогућити брзи
приступ интернету, као и мултимедијални сервиси а све
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 1710/6 К.О. Крчедин се
налази у границама изван грађевинског реона насеља
Инђија, комплексу у атару - Регионална депоније, у
делу који који је намењен радним површинама односно
привредно индустријским комплексима.
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације регионалне
санитарне депоније у Инђији, катастарска парцела
1710/6 К.О. Крчедин је намењена за привредно
индустријски комплекс.
Објекте пројектовати у складу са наменом и
предвиђеним технолошким поступком, уз примену
одговарајућих грађевинских материјала. Обликовање
објеката треба да одликује модеран архитектонски израз,
савремени материјали, колорит прикладан амбијенту.
Дозвољена спратност објекта
Дозвољена спратност објеката је П до П+1.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Индекс заузетости парцеле је максимално 50%.
Индекс изграђености је 0.5.
Зелене површине треба да заузимају до 10% површине
парцеле.
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Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Обезбедити довољан број паркинг места у оквиру
парцеле, на отвореним паркинг просторима или у оквиру
подземне гараже, која може да заузима максимално
85% површине грађевинске парцеле, под условом да
је у потпуности укопана или полуукопана, раван кров
гараже на максимално +1.2м од коте терена.
У оквиру унутрашње организације појединачних
комплекса водити рачуна да се мање атрактивни садржаји,
нпр. складишни, технолошки и инфраструктурни
простори и објекти организују у делу комплекса који није
окренут ка потенцијалним корисницима. Ове садржаје
тако поставити да не угрожавају услове коришћења
суседних парцела.
Ради заштите од евентуалних кишних вода,
коту пода приземља предвидети да буде најмање 0.20
изнад највише коте уличне мреже са које се приступа
комплексу или коте околног уређеног терена, а не више
од 1.2 м у односу на коту околног уређеног терена.
Дозвољено је постављање отвора на свакој од
страна објеката.
Бочна и задње одстојање објекта од ивице парцеле
су минимално 1/2 висине објекта.
Дозвољена је изградња више објеката на парцели,
у оквиру задатих максималних грађевинских линија.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Међусобно одстојање је минимално 1/2 висине
вишег објекта, а за објекте ниже од 8м не може бити
мање од 4м, а у складу са потребама организовања
противпожарног пута.
Кров може бити раван или у нагибу, покривен
одговарајућим материјалом. Даје се слобода у
формирању геометрије крова, тј. равни могу бити
једноводне, двоводне, вишеводне или сферне. Нагиб
косих кровних равни прилагодити врсти кровног
покривача уз ограничење да максимални дозвољени
нагиб износи 30%. Раван кров може имати зидани
део максималног габарита који одговара габариту
вертикалних комуникација унутар објекта (степенишног
простора и лифтовског окна), као и перголе и остале
могућности уређења кровне баште, без могућности
затварања и претварања у користан простор.
Изградња или било каква промена у простору
на једној парцели, не сме да угрози фукционисање и
статичку стабилност на суседним парцелама.
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ЛОКАЦИЈА БР. 17: ЈУГОИСТОЧНА
РАДНА ЗОНА ИНЂИЈА
К.П. 7584/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 0,7024ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Предметна парцела 7584/8 К.О. Инђија налази
се у Блоку 92 у Југоисточној радној зони у Инђији.
Генералним планом Инђије (‹›Службени лист општина
Срема››, бр. 14/06) дата је концепција уређења и
организације простора и грађења насеља, тј. правила
уређења и просторне структуре насеља према
планираним наменама и функцијама. Просторним
планом општине Инђија (‹›Службени лист општина
Срема››, бр. 25/08) планирано је 17 локација за изградњу
радних зона у атару (у грађевинском подручју изван
насељеног места, тј. грађевинско земљиште ван границе
градског грађевинског земљишта) ради груписања
објеката, односно комплекса који у погледу простора,
саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса могу
потенцијално да угрозе стање животне средине у
насељима или су локацијски везани за сировине.
У оквиру радних зона треба лоцирати производне
капацитете са великим просторним захтевима и
већим обимом транспорта, као и капацитете који
са становништва заштите животне средине, нису
компатибилни са становањем и функцијама градског
центра.
Генералним планом дате су могућности за
усмеравање мањих производних капацитета у јужну
(југоисточну) радну зону у којој је, поред даљег развоја
постојећих капацитета, обезбеђен и простор за развој
нових индустријских (мањег обима), складишних,
саобраћајних и других капацитета.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела ће
планираном сервисном саобраћајницом бити повезана
на главну насељску саобраћајницу на траси државног
пута првог реда А100 (М22.1).
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
напајања електричном енергијом потрошача потребно
је изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 кV
напонског преноса, снагe до 2x630 кVА за напајање
јавнe расветe и купаца мањих снага. Напајање купаца
веће снагe вршиће се из сопствeних трафостаница које
ћe се градити на парцелама корисника.
Начин и услове прикључења на енергетску мрежу
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријских
саобраћајница у југоисточне радне зоне постоји
изведена водоводна и канализациона мрежа а начин и
услове прикључења на исту утврђује ЈКП “ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: На локацији постоји изграђена
телекомуникациона мрежа за опслуживање постојећих
корисника, без резерве.
За
потребе
одвијања
електронског
комуникационог саобраћаја планираних корисника
потребно је изградити нову електронску комуникациону
инфраструктуру, по потреби двостано дуж уличних
коридора, како би се створити услови за примену и
коришћење широкопојасних сервиса и приступног
мултиплексера дигиталних претплатничких линија,
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којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и
мултимедијални сервиси а све у складу са условима
АД “Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 7584/8 К.О. Инђија
налази у границама грађевинског реона насеља Инђија, у
блоку бр. 92 који је намењен је радној зони, породичном
становању и расаднику.
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације југоисточне
радне зоне (блокови број 91 и 92) и радне зоне у атару
бр. 17 у Инђији катастарска парцела 7584/8 К.О. Инђија
је намењена за зону рада.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони
дозвољена је изградња: пословних, производних и
складишних објеката, као и изградња у комбинацијама:
пословно-производни објекат, пословно- складишни
објекат, производно-складишни објекат или пословнопроизводно-складишни објекат. Објекти се могу
градити као слободностојећи или објекти у низу, а
све у зависности од техничко- технолошког процеса
производње и задовољавања прописаних услова
заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у
радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката:
оставе, типске трансформаторске станице, ограда,
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бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као
прелазно решење) и сл.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености на
грађевинској парцели у радној зони је 1,6.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле је 50 %.
Дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни: макс. П+2 (приземље+две етаже).
производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа).
складишни: П (приземље), евентуално П+Пк
(приземље+поткровље),
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове
зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.
Колски прилаз парцели је мин. ширине 4,0 m са мин.
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки
прилаз је мин. ширине 1,5 m.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне
површине могу да се граде под следећим условима:
мин. ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим
радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се
обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних
услова;
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи
и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу
(међусобна удаљеност објеката је 0,0 тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите. Међусобни размак
спободностојећих објеката је мин. половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m.
Завршне одредбе
Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
		
Скупштина општине Инђија
Број: 464-3/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1343
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености («Службени
гласник РС» број 36/09 и 88/10), и члана 37. став 1. тачка
4. Сатута општине Инђија («Службени лист општине
Инђија» - преч. текст, број 9/13) и Мишљења Савета за
запошљавање општине Инђија, бр. 06-204/2016-II-1 од
23.12.2016. године,
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 29.12. 2016. године доноси,
АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
Локалним акционим планом запошљавања
општине Инђија за 2017. годину дефинишу се циљеви
и приоритети политике запошљавaња и утврђују се
програми и мере које ће се реализовати у 2017. години,
како би се допринело пуној имплементацији стратешког
циља политике запошљавања до 2020. године у општини
Инђија.
ЛАПЗ представља операционализацију Стратегије
одрживог развоја општине Инђија у периоду 2015 –
2020. године („Службени лист општине Инђија”, број
15/14), а у изради овог документа и дефинисању циљева
и приоритета политике запошљавања учествовали су
социјални партнери, релевантне институције и друге
заинтересоване стране.
свега:

Циљ израде локалног акционог плана је, пре

- Побољшање услова на тржишту рада и унапређење
институција тржишта рада,
- Подстицање запошљавања и социјалног укључивања
теже запошљивих лица,
- Постизање промене структуре незапослених лица
у циљу прилагођавања потребама на тржишту рада,
унапређењем квалитета радне снаге и улагањем у
људски капитал,
- Спровођење нових институционалних форми решавања
питања запошљавања,
- Развој предузетништва.
Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, утврђена је могућност да локална
самоуправа, која у оквиру Локалног акционог плана
запошљавања, обзбеђује више од половине средстава
(мин. 51%) потребних за финансирање одређеног
програма или мера активне политике запошљавања,
може по расписаном конкурсу Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике и конкурсу
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање
и равноправност полова, поднети захтев за учешће у
суфинансирању предвиђених програма и мера.
Услов за одобравање средстава за суфинансирање
програма и мера активне политике запошљавања је да
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локална самоуправа има:
- Формиран локални савет запошљавања,
- Донет годишњи Локални акциони план запошљавања,
- Обезбеђено више од половине потребних средстава за
финансирање одређеног програма или мера, и
- Усклађене програме и мере са приоритетима и
циљевима локалног економског развоја и локалног
тржишта рада.
Акциони план садржи све елементе предвиђене
чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, а који се односе на:
- Макроекономски оквир за стварање и примену
политике запошљавања,
- Стање и токове на тржишту рада,
- Циљеве и приоритете политике запошљавања,
- Програме и мере активне политике запошљавања
за наредну годину, са одговорностима за њихово
спровођење и потребним средствима,
- Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе
финансирања,
- Носиоце послова реализације Акционог плана,
- Категорије теже запошљивих лица које имају приоритет
у укључивању у мере активне политике запошљавања,
Индикаторе успешности реализације програма и мера.
1. ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Општина Инђија се налази у АП Војводини на
јужним обронцима Фрушке Горе у североисточном
делу Срема и простире се на површини од 385 км².
Према последњем попису (2011. год.) општина Инђија
има 47.433 становника. Територију општине Инђија
пресецају друмски и железнички правци Паневропског
коридора 10 (Аутопут Е75 и магистрална железничка
пруга Београд - Будимпешта) и коридора 7 (река Дунав).
Развијена инфраструктура, ефикасна локална
администрација и повољан географски положај,
препознати су од стране инвеститора као дестинација
са повољном пословном климом за реализацију
инвестиционих пројеката, што представља основни
предуслов а економски развој општине.
СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Успех локалне заједнице све више зависи од
њене способности да се прилагоди динамичним
условима државне и међународне тржишне привреде.
Стратешко планирање локалног привредног развоја,
заједнице користе како би повећале економски
капацитет, побољшале услове за инвестирање, повећале
продуктивност и побољшале конкурентност локалних
привредних субјеката, предузећа и радника, као и своју
конкуренетност у односу на друге локалне заједнице.
Способност заједнице да побољша живот својих
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чланова, створи нове економске прилике и бори се против
сиромаштва, данас зависи од способности заједнице да
схвати процес локалног економског развоја, да наступа
стратешки на тржишту које се брзо мења и на коме расте
конкуренција.
Сврха локалног економског развоја (ЛЕР), као
и стратегије ЛЕР-а, је да повећа привредни капацитет
локалног подручја да би се побољшала привредна
будућност и квалитет живота свих становника. То је
процес у коме се јавни, пословни и невладин сектор
удружују да би заједнички радили на стварању бољих
услова за економски раст и стварање нових радних места.
Стратешко планирање усмерено је на уједначавање
развоја, ангажовање локалних ресурса, повећавање
продуктивности, наступа на тржишту итд.
Основни носилац развоја привреде Инђије је
индустрија, у којој доминирају мала и средња предузећа
и велики број предузетничких радњи. У циљу обезбеђења
уређеног простора за интензивни развој индустрије и
предузетништвa, Генералним урбанистичким планом
Инђије одређене су две урбанистичке целине – зоне у
североисточном и југоисточном делу Инђије, укупне
површине од око 800 ха, чиме су створени основни
предуслови за спровођење Стратегије одрживог развоја
Општине Инђија.
Индустријске зоне су две потпуно функционалне
целине, инфраструктурно опремљене у складу са
потребама постојећих и будућих инвеститора, које
при том имају изузетан географско-саобраћајни
положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км,
Аеродрома “Београд” 35 км, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75:
Београд - Нови Сад, ауто-пут Е-70: Београд - Загреб,
магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума Стари Сланкамен, железничких пруга Београд – Инђија
- Нови Сад – Суботица - Будимпешта и Београд – Инђија
– Загреб - Љубљана, близина реке Дунав) поставља
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала
и атрактивности за инвестирање.
За обе радне зоне израђени су Регулациони
планови у којима је дата даља разрада поставки
Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање
радних зона омогућило је изградњу нових капацитета
као и могућност трајног дислоцирања свих производних
капацитета из централног и стамбеног дела насеља што
се пре свега одражава на квалитет животне средине у
насељу, као и на квалитет услова рада и производње.
ПРИВРЕДА
У процесу транзиције, у привреди Инђије
значајно је измењена структура привредних субјеката
како по делатностима, тако и по броју и величини
привредних друштава. Традиционалне делатности, које
су биле носиоци привредних активности у периоду до
2000. године, су у овом процесу практично престале да
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постоје (текстилна индустрија, прерада коже,
производња намештаја, производња профила од гуме
и сл.) или су опстале само у области предузетничког
привређивања.
Новим, снажним инвестиционим циклусом
у Инђији су отворене фабрике, углавном страних
инвеститора, са потпуно новим делатностима, као
што су производња цигарета, производња делова за
ауто индустрију, прехрамбена индустрија, производња
пумпи за воду, производња опреме за коришћење ТНГ,
прерада бимасе, производња потпуно нових савремених
материјала за грађевинску индустрију, нове услужне
делатности и изградња објеката у области трговине
- тржних и пословних центара новог типа, а посебно
аутлет центра са садржајима који значајно унапређују
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услове живота свих грађана општине Инђија.
У привреди општине Инђија, данас доминирају
микро и мала привредна друштва која чине 95,9 %
укупног броја привредних друштава (средња 2,9 %
и велика привредна друштва 1,1 % укупног броја
привредних друштава, према класификацији АПР),
а која су знатно флексибилнија на изазове тржишне
привреде, што је омогућило да се последице економске
кризе минимално одразе на њихово пословање.
Инђија је општина са великим бројем малих и
средњих предузећа и дугом традицијом предузетништва.
У општини Инђија, према званичним извештајима АПР,
стање броја привредних друштава је следећи:

Број привредних друштава
Статус/година

2013.
2014.
2015.
01. Aктивних
682
720
748
02. Новооснованих
41
47
39
03. Брисаних / угашених
10
5
18
* Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године

2016. (30.06.)
758
21
3

Услови тржишног пословања опредељују делатност привреде општине Инђија, у којој доминирају привредна
друштва из области трговине, прерађивачке индустрије и услужних делатности, што је приказано у следећим
табелама:
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Општина Инђија, различитим мерама подстицаја
доприноси сталном унапређењу пословања постојећих
микро, малих и средњих предузећа и предузетника,
привлачењу нових инвеститора, отварању нових
привредних друштава и предузетничких радњи, а пре
свега кроз:

утврђених Стратегијом привредног развоја Општине,
- Прављење базе података о расположивом стручном
особљу, о локалним компанијама, новим домаћим и
страним инвеститорима,
- Едукацију радне снаге и прилагођавањем
специјализованих послова потребама тржишта, и сл.

- Јачање финансијске подршке укључивањем великог
броја привредних субјеката у програме фондова за
развој АПВ и РС, као и различите програме субвенција
Владе РС (за нове инвестиције, за ново запошљавање,
за пољопривреду, за грађевинарство, за увођење нових
технологија и сл.),
- Јачање капацитета и унапређење ефикасности
општинске администрације,
- Јачање комуникације са привредним субјектима,
подршка и активно укључивање у спровођење мера

Предузетништво
Традиционална карактеристика привреде Инђије
је развијена предузетничка иницијатива, која је у пуној
мери извршила прилагођавања измењеној привредној
структури и новим стандардима и захтевима тржишта,
како у општини Инђија, тако и у Републици Србији.
Према евиденцији АПР, у Инђији је укупно
регистровано 1.415 активне предузетничке радње.

Број предузетника
Статус/година
2013.
2014.
2015.
01. Aктивних
1.411
1.431
1.398
02. Новооснованих
186
188
193
03. Брисаних / угашених
298
174
225
* Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2016. године

2016. (30.06.)
1.415
115
99

У овој области доминирају трговина и услужне делатности (малопродаја, угоститељство,
транспортне услуге, административне-консултантске услуге и сл.) којим се бави преко 50 %
предузетника. У области производног занатства највећа заступљеност у металском сектору, производњи
делова за ауто индустрију од гуме и метала, као и области производње производа од пластике.

Структура делатности предузетника у општини Инђија прати разој локалне привреде и усклађује са
тржишним потребама, пре свега локалне привреде.
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Пољопривредна газдинства

- Неусаглашеност понуде и тражње радне снаге,
- Висока незапосленост,
- Неповољна старосна и квалификациона структура
незапослених,
- Велико учешће дугорочно незапослених лица,
- Висока стопа незапослених младих лица,
- Ниска мобилност радне снаге,
- Велики број ангажованих лица у сивој економији,
- Велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама.

Посебан
облик
организованог
обављања
делатности су пољопривредна газдинства, која се
воде у Регистру пољопривредних газдинстава код
Министарства за пољопривреде и заштите животне
средине. Укупан број регистрованих пољопривредних
газдинстава на територији општине Инђија је 2.294, од
којих око 1.500 има активни статус.
Поред традиционалне ратарске производње,
која је доминирала у области пољопривреде, присутан
је тренд развоја осталих грана пољопривредне
производње, као последица значајних мера субвенција
и повољних кредитних линија усмерених на развој ове
области. Посебно су значајна улагања у набавку нове
савремене механизације, подизање нових воћњака и
винограда, пластеника, као и капацитета за чување
и складиштење воћа и поврћа (хладњаче), улагања у
развој сточарства (подизање нових фарми и проширење
постојећих капацитета сточарске поизводње.

Промена слике стања на тржишту рада
захтевају покретање мера на нивоу државе, (у области
прилагођавања школских програма, ширења мреже
школских институција на подручја изван традиционалних
универзитетских центара, организованих едукативних
програма усклађених са захтевима и потребама тржишта,
мере за сузбијање сиве економије, изградња саобраћајне
инфраструктуре и сл.) како би се и на микро нивоу
(општине) могле такође извршити промене неопходне
за будуће задовољавање тражње у кадровима којих у
садашњим условима нема међу незапосленим лицима
на евиденцији НСЗ.

2. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
1. Трендови на тржишту рада

Томе ће значајно допринети увођење дуалног
образовања у средњим стручним школама, као
и предстојећа реформа средњошколског система
образовања, чиме ће се у значајној мери ускладити
структура образовних профила, унапредити степен
оспособљености ученика кроз веће учешће практичне
наставе у систему школовања и омогућити брже
запошљавање након завршетка школовања.

У измењеним условима привредне структуре, нови
инвеститори, поред високих технологија постављају
нове захтеве и стандарде рада и запошљавања. У циљу
испуњавања нових стандарда, све институције које се
баве запошљавањем, врше прилагођавања и спроводе
мере политике активног запошљавања кроз различите
облике преквалификације, доквалификације и стручног
оспособљавања незапослених лица, како би омогоћили
незапосленим лицима могућност да равноправно
учествују на све захтевнијем тржишту рада.

2. Запосленост
Према извештају Републичког завода за
статистику, кретање броја запослених у општини Инђија
бележи константан раст, што утиче на смањење стопе
незапослености.

На основу анализа НСЗ, општа карактеристика
стања на тржишту рада у Републици Србији је:

2012
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2013

2014

2015

Број запослених

9.039

9.387

10.043

10.937

2016 (30.10.)
11.435

Број незапослених

4.111

3.894

3.580

3.350

2648

Стопа незапослености

31,26

29,32

26,28

23,45

18,80

Извор: РЗС, НСЗ, Билтен окт. 2016,
Секторска структура запослених у општини Инђија (формална запосленост) у 2015. години
(годишњи просек)
Укупан број
запослених

Запослени код
правних лица

Приватни предузетници и
лица запослена код њих

Регистровани индивидуални
пољопривредници (пријављени код
ЦРОСО)

10.937
Извор: РЗС 03/2016

8.505

1.884

548
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Раст привредне активности као последица
значајних инвестиционих улагања, као и мере активне
политике запошљавања, имају за последицу константан
раст броја запослених и смањење броја незапослених
лица на евиденцији НСЗ.
3. Незапосленост
Доношењем стратешког плана општине Инђија,
као и стратешким опредељењем за развој привредних
капацитета путем стварања услова за нова инвестициона
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улагања, посебно страних инвеститора дала су резултате
и у сталном порасту запослености, односно значајном
смањењу броја незапослених лица, чији је број према
званичној евиденцији НСЗ крајем октобра 2016. године
био је 2.648, од чега жена од чега жена 1.271 (48 %).
У општини Инђија, присутан је константан тренд
смањивања броја незапослених лица на евиденцији НСЗ,
чему највише доприноси раст запошљавања код нових
инвеститора, као и раст привредних активности код
предузетника и малих и микро привредних друштава.
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Такође, према извештају НСЗ, од наведеног броја
незапослених лица на евиденцији службе, око 80 %
незапослених лица имају карактер активних тражилаца
посла, а остали нису исказивали интересовање за
укључивање у мере активног запошљавања које
спроводи НСЗ.

4. Структура незапослених лица према степену
стручне спреме

намеће потребу посебних програма обуке као услова
за запошљавање ових категорија незапослених лица.
На основу података НСЗ најзаступљенија je категорија
незапослених лица са III и IV степеном стручне спреме
(55,5 % од укупног броја).
Заступљеност жена на евиденцији незапослених
лица је изразитија са већим степеном стручне спреме,
што је одраз неусклађености потреба локалног тржишта
рада, структуре расположивих образовних профила у
систему средњошколског система образовања у Инђији
и личних опредељења ученика према занимањима за

која ће у будућности интересовање послодаваца бити
све мање.

Неповољна
квалификациона
структура
незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива,
обзиром да од укупног броја незапослених лица 30,0 %
има I и II степен стручне спреме и што

5. Старосна структура незапослених лица
Старосна структура незапослених на евиденцији
НСЗ указује на чињеницу да је више од половине
незапослених лица старије од 45 година (1.343 лица или
50,7 %), што намеће обавезу израде посебних програма
обуке и мера за подстицај запошљавања ових категорија
незапослених лица.
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Мере подстицаја које су на располагању
послодавцима за запошљавање ових категорија
лица (ослобађање од плаћања пореза и доприноса)
нису довољне да би се тренд раста запослености
лица старијих од 45 година значајније убрзао, те је
неопходно да и локална самоуправа обезбеди услове за
додатни подстицај послодавцима за запошљавање ових
категорија незапослених лица.
6. Положај младих на тржишту рада
Раст инвестиционих активности и позитивни
привредни раст уз мере подршке новом запошлјавању
које су актуелне на свим нивоима, доприносе расту

7. Положај жена на тржишту рада
Промене у структури привреде општине Инђија
у корист индустрије аутокомпонети, прехрамбене
индустрије и развојем трговине и услужних делатности
модерног типа (аутлет центар, хипер маркети и ИТ сектор
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запошљавања младих до 30 година старости са
евиденције незапослених лица, и то у значајно већем
обиму у односу на категорије незапослених веће
старосне доби, а посебно лица са 55 и више година
живота.
Предност младих незапослених лица је виши
степен образовања, као и структура занимања која се све
више прилагођава потребама тржишта, што је резултат
друштвено одговорног корпоративног рада компанија
које послују у Инђији, а посебно компаније IGB
Automotive и GRUNDFOS које се активно укључују у
систем организовања стручне праксе ученика одређених
профила у средњим стручним школама у Инђији.

и сл.), отворио је могућност бржег запошљавања жена и
сталну тражњу за женском радном снагом, посебно са
вишим степеном образовања. У складу са тим је број
жена на евиденцији незапослених испод 50 % укупног
броја незапослених лица са сталном тенденцијом даљег
смањивања.
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8. Положај Рома на тржишту рада
Од укупног броја пријављених на евиденцију
незапослених код НСЗ у општини Инђија, 31 лице се
изјаснило да припада Ромској популацији, међутим
претпоставља се да је тај број знатно већи. Роми
представљају посебно осетљиву групу на тржишту
рада. Највећем броју радно способних лица ромске
националности недостаје адекватно образовање и обуке.
У том смислу НСЗ и Општина Инђија ће посебну пажњу
посветити друштвеној инклузији ове групе и то путем
организовања Јавних радова, обука ради мотивисања
незапослених лица ромске популације за активно
тражење посла и кроз укључивање у програме активне
политике запошљавања.
9. Слободна радна места и запошљавање
У наредном периоду, поред присутне флуктуације
запослених лица код активних привредних субјеката,
којом се перманентно побољшава квалификациона
структура запослених и смањује просечна старост
запослених лица, реализацијом нових инвестиционих
пројеката страних инвеститора, као што су изградња
фабрике Индонежанског инвеститорa „Indoadriatic
Industry“, изградња друге фазе „Embassy“ IT park-a,
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проширење
капацитета
производње
немачког
инвеститора „ИГБ Аутомотиве“, данског „Грундфос“-а,
изградња аква парка и других, очекује се даље значајно
смањивање броја незапослених лица. Имајући
у виду најављене потребе нових инвеститора за
одређеном структуром потребних знања и вештина,
које незапослена лица морају поседовати, неопходно
је прилагођавање програма обуке, како кроз редовно
школовање, тако и додатне едукативне програме, кроз
које би се незапослена лица оспособила за запошљавање
код нових послодаваца.
10. Корисници новчане накнаде на основу
незапослености
Велики број престанака радног односа, као
последица спроведених поступака стечаја, ликвидације,
утврђивања технолошких вишкова у привредним
друштвима или на други Законом прописан начин о
правима запослених на новчану накнаду, условио је и
велики број корисника новчане накнаде коју исплаћује
НСЗ незапосленим лицима. Тренд смањења броја
корисника новчане накнаде по основу незапослености
био је до 2016. године, када се нагло повећава. У првих
десет месеци текуће године, број корисника се повећао
на 620, а од тога више од половине су жене.

Преглед броја корисника новчане накнаде по основу незапослености
у периоду 2012-2016
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

Година
(стање на крају године)
2012
2013
2014
2015
2016

Број корисника
324
318
291
288
620

Просечни мeсечни износ исплаћене
новчане накнаде
4.563.225,30
4.480.360,78
4.259.852,66
4.121.580,38
5.156.407,39
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3. КАТЕГОРИЈА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Проблем
настајања
осетљивих
група
незапослених лица јавља се услед неусклађености
понуде и тражње на тржишту рада. Овај проблем се
јавља широм Србије, а узрок за то је свакако увођење
савремених технологија у процес рада што захтева
примену нових знања и вештина. Савремена производња
коју дочекују незапослена лица која нису спремна да
удовоље новим потребама јер нису спремни да се путем
програма стручне обуке прилагоде захтевима савремене
производње, а велики проблем настаје због самог
система образовања који још увек није реформисан и
који и даље школује лица са суфицитарним занимањима.
У осетљиву групу незапослених лица, спадају
теже запошљиве категорије лица, а то су:
- Млади до 30 година живота,
- Вишак запослених и незапослена лица старија од 45
година,
- Незапослених
без
квалификација
или
нискоквалификовани.
Да би се повећао број запослених младих лица
неопходно их је припремити за тржиште рада, његовим
потребама и условима. Незапосленим лицима је
потребно обезбедити стицање знања и вештина које су
непоходне за самосталан рад у струци и повећати ниво
вештина за активно тражење посла.
Незапосленим лицима која су старије од 45
година, потребно је подићи ниво мотивације како
би успели да обезбеде потребна знања и вештине за
обављање послова за којим постоји тражња на тржишту
рада.
Проблеми незапослених без квалификације и
нискоквалификовни, треба покушати решити тако што
ће се подстицати додатне обуке непопходне за стицање
додатних знања и вештина, као и дошколовавање.
4. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Циљеви активне политике запошљавања општине
Инђија у 2017. години, усмерени су на:
- повећање запослености,
- улагање у људске ресурсе, и
- социјалну инклузију.
Појединачни циљеви и приоритети активне
политике запошљавања у 2017. години биће усмерени
на:
- побољшање услова на тржишту рада и усклађивање
понуде и тражње,
- подстицање запошљавања и социјално укључивање
теже запошљивих лица и
- унапређење квалитета радне снаге кроз образовање и
обуке.
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Повећање запослености
Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо
повећање запослености, посебно у приватном сектору,
зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних
места, односно послова који омогућавају запосленим,
пре свега социјалну сигурност и услове рада у складу са
највишим стандардима.
У том циљу, активна улога Општине на
привлачењу нових инвестиција, пре свега страних,
као резултат има увођење и примену нових, високих
технологија, примену ИСО стандарда у технолошким
процесима, поштовање стандарда еколошке заштите
окружења и увођења високог степена заштите на раду.
У складу са Национолним акционим планом,
општина Инђија, опредељује део буџетских средстава за
субвенције за подстицај новог запошљавања, и то:
- субвенције за самозапошљавање,
- субвенције за програм обављања стручне праксе, и
- субвенције за организовање и спровођење јавних
радова,
Улагање у људске ресурсе
У основи економског раста и развоја иновативне
и конкурентне привреде, са више послова и са бољим
пословима, налази се улагање у људски капитал и
квалитет система образовања.
Одговарајуће знање и његова примена, препознато
је као основни развојни фактор који Република Србија,
с обзиром на остале расположиве факторе и ресурсе,
мора у пуној мери да искористи. Имајући у виду да се
наше друштво определило да постане „друштво које
учи”, што је у складу са смерницама европске стратегије
2020, посебно је важно спровести реформу система
образовања, што је дугорочан процес чији ће резултати
бити видљиви не само у систему образовања него и у
запошљавању.
Потребе привреде у наредним годинама у
општини Инђија, усмерене су у правцу исказане тражње
одређених профила занимања, која се већ сада могу
сврстати у категорију дефицитарних. Имајући виду
будуће инвестиционе пројекте, неопходно је стварање
услова за школовање специјализованог и високо
стручног кадра, пре свега техничке струке, који може
да задовољи строге критеријуме и високе стандарде
потребног знања као предуслова за запошљавање.
Превазилажење постојеће ситуације у првом
реду подразумева реформу система средњег стручног
образовања и успостављање система образовања
одраслих, као и успостављање система додатних обука
по посебним програмима кроз постојећи школско
образовни систем.
Такође, један од облика обезбеђивања стручног
високообразованог кадра се може обезбедити стварањем
услова сарадњом са одређеним високошколским
установама које имају интерес да отворе одељења
потребних смерова у Инђији, чиме се омогућава ширем
кругу заинтересованих лица знатно економичније
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школовање и сигурност у налажењу будућег посла.
Социјална инклузија
Одређени број грађана Србије налази се на
самој маргини друштва без могућности да постане
продуктиван део друштвене заједнице. Њима је готово
онемогућен приступ институцијама, органима власти и
процесима доношења одлука, што утиче на њихов појачан
осећај немоћи и немогућности да утичу на сопствени
живот. Најчешће је то последица недостатка основних
знања, али и немогућности за доживотним учењем,
сиромаштва, и дискриминације по различитим основама.
Оваква социјална искљученост удаљава појединце, али
и групе становништва од могyћности за запослење
и остваривање прихода. Деловањем на факторе који
доводе до друштвене искључености и маргинализације
одређених етничких и других група, најчешће се
поправља њихов положај, али и продуктивност и
положај друштва у целини. Побољшање положаја
рањивих група на тржишту рада и њихово запошљавање
је изазов којем акциони план посвећује посебну пажњу.
Посебни програми и мере усмерени су на подизање
запошљивости, али и на подстицање послодаваца да
запошљавају лица која припадају рањивим категоријама.
Поред тога што ће бити опредељен и већи износ
средстава, незапослена лица која припадају рањивим
категоријама имаће предност приликом укључивања
у мерe активне политике тржишта рада. Имајући у
виду наведене чињенице, овим категоријама лица се
омогућава, у складу са критеријумима Националног
акционог плана, приоритет у одобравању субвенција и
значајно виши обим субвенција.
5. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Мере које је предузимала Општина Инђија,
како протеклих година, тако и у наредним годинама, у
процесу подршке новом запошљавању су, пре свега:
- Привлачење нових директних greenfield и brownfield
инвестиција,
- Стручна подршка инвеститорима преко Агенције за
економски развој општине Инђија у припреми и изради
пројеката за реализацију свих облика подстицајних
мера за повећање запослености Републике Србије и АП
Војводине,
- Организовање едукативног центра и активна улога
Општине у реализацији програма додатне едукације за
потребе послодаваца посебно нових инвеститора,
- Успостављење дирекног контакта незапослених
лица и заинтересованих послодаваца – пре свега
нових инвеститора, путем прикупљања информација
о структури незапослених лица и исказаних потреба
послодаваца,
- Пружање свих актуелних информација послодавцима у
области запошљавања (законска регулатива, подстицаји,
и др.),
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- Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ,
незапосленим лицима за самозапошљавање,
- Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ,
послодавцима за ново запошљвање,
- Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ,
послодавцима за пријем приправника и програма
стручне праксе,
- Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ за
организовање и спровођење јавних радова,
- Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ, за
организовање додатних обука на захтев послодавца,
- Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ, за
запошљавање теже запошљивих категорија незапослених
лица, младих, Рома и инвалидних лица,
- Израда пројеката за организовање јавних радова у
циљу подстицаја радног ангажовања незапослених
лица, и др.
У 2017. години према ЛАПЗ, програми и мере
за које је општина Инђија определила средства су
програми:
1. самозапошљавање незапослених лица на евиденцији
НСЗ,
2. програм обављања стручне праксе незапослених
лица на евиденцији НСЗ и
3. програм јавних радова.
1.

Програм обављања стручне праксе

Програм обављања стручне праксе намењен је
младим незапосленим лицима до 30 година старости,
на евиденцији незапослених лица код НСЗ – Служба
Инђија и са пребивалиштем на територији општине
Инђија, која се први пут стручно оспособљавају за
занимања за која су стекла одређену врсту и степен
стручне спреме, односно послодавцима регистрованим
на територији општине Инђија, који испуњавају законом
прописане техничке, кадровске и организационе услове
за реализацију мере стручне праксе без заснивања
радног односа са незапосленим лицем у трајању од 6 до
12 месеци (у зависности од степена стручне спреме).
Субвенције за програм обављањуа стручне
праксе се реализују рефундацијом трошкова новчане
помоћи коју послодавац исплаћује незапосленом
лицу за време трајања стручне праксе, увећане за
припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом,
и то:
- 16.000,00 дин./месечно нето за лица са завршеном
средњом школом,
- 18.000,00 дин./месечно нето за лица са вишим или
високим трогодишњим образовањем,
- 22.000,00 дин./мес. нето за лица са најмање
четворогодишњим високим образовањем, и
- трошкове полагања стручног испита највише до висине
једномесечне новчане помоћи, у случају да послодавац
са лицем које обави стручну праксу, закључи уговор о
раду након обављене стручне праксе а положен стручни
испит је актима послодавца предвиђен као услов за
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заснивање радног односа.
2.    Програм субвенција незапосленим лицима за
самозапошљавање
Подршка
самозапошљавању
подразумева
пружање стручне помоћи, обуку из области
предузетништва и субвенцију за самозапошљавање.
Средства за самозапошљавање у 2017. години одобравају
се у виду субвенције, у једнократном износу од
180.000,00 динара по кориснику.
Приоритет код одобравања
самозапошљавање имају:

субвенције

за

1) млади до 30 година старости, а посебно млади до
30 година старости са статусом деце палих бораца
и млади до 30 година старости који су имали/имају
статус детета без родитељског старања;
2) вишкови запослених;
3) Роми;
4) особе са инвалидитетом;
5) жене;
6) жртве трговине људима;
7) жртве породичног насиља.
У случају самозапошљавања особа са
инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном
износу од 220.000,00 динара по кориснику,
ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва
уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на
субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља
регистровану делатност најмање 12 месеци од дана
доделе субвенција.
3.   Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу запошљавања
првенствено теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и
ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
У 2017. години јавни радови се могу организовати
у области социјалних и хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Јавни радови могу се организовати и за област
културе на којима се искључиво ангажују особе са
инвалидитетом.
Право учествовања у поступку организовања
јавних радова имају органи јединица локалне
самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује
са незапосленим уговор о радном ангажовању у складу
са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства
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намењена за организовање јавних радова користе се
за: исплату накнаде за обављен посао незапосленим
лицима укљученим у јавне радове, накнаду
трошкова доласка и одласка са рада незапослених
лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова
и, у случају потребе за организовањем обуке, накнаду
трошкова обуке.
6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Акционим планом запошљавања, за реализацију
мера активне политике запошљавања у 2017. години, а
у складу са Одлуком о буџету за 2017. годину, планира
се укупни износ потребних средства од 11.220.000,00
динара, и то за финансирање:
1. Програма обављања стручне праксе 5.500.000,00
динара,
2. Програма самозапошљавања незапослених лица
1.620.000,00 динара, и
3. Програма јавних радова 4.100.000,00 динара.
Планирана структура извора средстава за
финансирање мера активне политике запошљавања у
2017. години је:
1. Буџет Општине Инђија: 6.000.000,00 динара или
53,48 %, и
2. Буџет РС-Министарство рада и запошљавања и
социјалне политике: 5.220.000,00 динара или 46,52 %.
Национални акциони план запошљавања за
2017. годину, дефинише критеријуме за учешће у
суфинансирању из републичког буџета, програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим планом запошљавања.
Услов за подношење захтева за финансирање
програма или мера активне политике запошљавања из
републичког буџета је да јединица локалне самоуправе
има:
1) формиран локални савет за запошљавање;
2) усвојен ЛАПЗ;
3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ;
4) обезбеђено више од половине потребних средстава
за финансирање одређеног програма или мере.
Критеријуми на основу којих се одобрава
висина износа средстава по захтеву јединице локалне
самоуправе за учешће у финансирању програма или
мера су:
1) степен развијености јединице локалне самоуправе;
2) припадност јединице локалне самоуправе групи
III и IV степена развијености и посебно девастирана
подручја, утврђени у складу са посебним прописом
Владе);
3) формиран локални савет за подручје више јединица
локалних самоуправа и усвојен заједнички план
запошљавања за подручје тих јединица локалних
самоуправа.
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План распореда укупно планираних средстава за реализацију програма и мера активне политике запошљавања
у општини Инђије у 2017. године је приказан у следећој табели:

Редни
број

Програм или
мера активне
политике
запошљавања

1

Програм
обављања
стручне праксе

2

Програм
самозапошљавања
незапослених лица

Програм јавних
радова
Укупно у 2015. години

3

Планирани износ средстава за подстицај запошљавања
Буџет
општине
Инђија

Учешће
%

Министарство
рада,
запошљавања
и социјалне
политике

Учешће
%

Укупно:

Планирани
обухват лица

3.000.000,00

54,55

2.500.000,00

45,45

5.500.000,00

21

900.000,00

55,56

720.000,00

44,44

1.620.000,00

9

2.100.000,00

51,22

2.000.000,00

48,78

4.100.000,00

25

6.000.000,00

53,48

5.220.000,00

46,52

11.220.000,00

55

7. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
Носиоци активности у поступку реализације програма или мера утврђених Акционим планом запошљавања
општине Инђија за 2017. годину су Савет за запошљавање општине Инђија и Агенција за економски развој општине
Инђија у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
Одлуке о расписивању јавних позива за доделу субвенција за подстицај запошљавања и одлуке о додели
субвенција, доноси председник Општине на предлог Савета за запошљавање општине Инђија.
Агенција за економски развој општине Инђија је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања
достави извештај Савету за запошљавање општине Инђија и Општинском већу општине Инђија, најмање једном
годишње.
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8. ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА У 2016. ГОДИНИ

ЦИЉ

Индикатор

Извор података

Смањење укупног
Месечни Билтен
броја незапослених
РЗС, АРС
Број незапослених на евиденцији НСЗ-Служба Инђија
на евиденцији НСЗ у
општини Инђија
Повећање укупног
Број запослених код правних лица, предузетника и запослених код
броја запослених у
НЗС, АПР
њих
општини Инђија
Учешће дугорочне незапослености − удео дугорочно незапослених
лица (преко 12 месеци) у укупном броју незапослених радног
узраста, разврстано према полу.
Стопа дугорочне незапослености – пропорција дугорочно
незапослених лица (преко 12 месеци) у активном становништву
Смањивање
радног узраста, разврстано према полу.
РЗС, АРС
дугорочне
Стопа веома дуге незапослености – пропорција лица која траже
НСЗ
незапослености
запослење најмање 24 месеца у активном становништву радног
узраста, разврстано према полу.
Број дугорочно незапослених лица на евиденцији НСЗ.
Учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју
незапослених на евиденцији НСЗ.
Број незапослених лица укључених у мере ЛАПЗ у току једне
Већи број
године, разврстано према мерама, полу, годинама старости,
незапослених лица
Извештај РЗС,
образовном нивоу.
укључен у мере
Извештај АЕРИ
Учешће незапослених укључених у мере АПЗ у просечном броју
ЛАПЗ
незапослених на евиденцији НСЗ.
Повећање броја
Број запослених лица шест месеци након укључивања у мере ЛАПЗ,
запослених лица
Извештај АЕРИ,
разврстано према мерама, полу, годинама старости, образовном
након укључивања у
ЛСЗ
нивоу, дужини тражења посла.
мере ЛАПЗ
Запошљавање
теже упошљивих
Број ангажованих незапослених лица кроз мере јавних радова и
Извештај РЗС,
категорија
самозапошљавања
Извештај АЕРИ
незапослених лица
Oвај Акциони план запошљавања објавити у „Службеном листу Општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 10-6/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
-------------------------

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016),
Скупштина општине Инђија на седници, одржаној
дана 29. децембра 2016. године, усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Кадровски план Општинске управе општине
Инђија и Правобранилаштва општине Инђија за
2017. годину, састоји се од приказа постојећег броја
запослених у Општинској управи општине Инђија на
дан 31. децембра 2016. године, и то: броја службеника
према радним местима; броја намештеника према
радним местима; броја службеника и намештеника

Четвртак 29. децембар 2016.

према звањима; броја службеника и намештеника у
Kaбинету Председника општине; броја службеника и
намештеника у Правобранилаштву општине Инђија;
броја запослених са радним односом на одређено време;
броја приправника, као и приказа планираног броја
запослених за 2017.годину, и то: броја службеника
и намештеника, који су потребни у 2017. години, за
коју се доноси Кадровски план; броја службеника и
намештеника у Правобранилаштву општине Инђија;
броја службеника и намештеника, чији се пријем у
радни однос на одређено време планира у Кабинету
Председника општине; броја запослених чији се пријем
у радни однос на одређено време планира због повећаног
обима посла у 2017. години и броја приправника.
Члан 2.
Постојећи број запослених у Општинској
управи општине Инђија, на дан 31. децембра 2016.
године:

1. Службеници - према радним местима:
Радна места службеника

број извршилаца

Начелник Општинске управе

1

Заменик начелника Општинске управе

1

Начелник Одељења за финансије

1

Послови буџета

2

Шеф Одсека трезора

1

Послови трезора

1

Послови извршења трезора

2

Рачунополагач

1

Послови привреде

1

Послови статистике у области привреде и предузетништва

1

Начелник Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода

1

Порески инспектор канцеларијске контроле

2

Порески инспектор теренске контроле

1

Порески инспектор наплате

2

Финансијско материјални послови

1

Послови пореске евиденције

1

Послови пореског извршења

1

Послови пореске евиденције

1

Начелник Одељења за урбанизам, комунално- стамбене послове и заштиту
1
животне средине
Послови издавања грађевинске дозволе

2

Послови издавања урбанистичких аката

3

Послови издавања употребних дозвола

1

Послови заштите животне средине

1

Комунално- стамбени послови

1

Имовинско правни послови

3

Послови озакоњења

1

Административно- технички послови

2
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Начелник Одељења за друштвене делатности

1

Послови образовања, друштвене бриге о деци, културе и спорта

2

Просветни инспектор

1

Послови борачко инвалидске, социјалне и здравствене заштите

2

Послови борачко инвалидске, социјалне и здравствене заштите – Саветник
1
за заштиту права пацијената
Послови културе и спорта

1

Административно- технички послови у области образовања и друштвене
1
бриге о деци
Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области
1
борачко инвалидске, социјалне и здравствене заштите
Повереник за избеглице и миграције

1

Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове

1

Стручно- оперативни послови за потребе Председника општине

1

Послови вођења бирачких спискова и личних стања грађана

1

Административни послови у области личних стања грађана и послови
1
безбедности и здравља на раду
Послови одбране и цивилне заштите

1

Матичар

1

Заменик Матичара

1

Послови шефа Месне канцеларије и матичара Бешка

1

Послови шефа Месне канцеларије и матичара Нови Сланкамен и Стари
1
Сланкамен
Послови шефа Месне канцеларије и матичара Нови Карловци

1

Послови шефа Месна канцеларије и матичара Марадик и Чортановци

1

Послови шефа Месне канцеларије и матичара у Крчедину и
1
Сланкаменачким Виноградима
Послови шефа Месне канцеларије и матичара у Љукову и Јарковцима

1

Послови за пријем поднесака

2

Послови архиве и отпремања поште

2

Послови управљања људским ресурсима

1

Начелник Одељења за инспекцијске послове

1

Грађевински инспектор

1

Комунални инспектор

3

Инспектор за друмски саобраћај

1

Инспектор за заштиту животне средине

1

Начелник Одељења за правне и скупштинске послове

1

Послови нормативе

1

Послови пружања правне помоћи

1

Стручни послови за Скупштину и Општинско веће

1

Технички послови за Скупштину и Општинско веће

2

Послови јавних набавки

1

Укупно

80

2. Намештеници- према радним местима:
Радна места намештеника

број извршилаца

Возач- достављач у Месној канцеларији Бешка

1

Број 26, страна број 1305

Службени лист општине Инђија

Четвртак 29. децембар 2016.

Достављач у Месној канцеларији Нови Сланкамен и Стари Сланкамен

1

Достављач у Месној канцеларији Нови Карловци

1

Достављач у Месној канцеларији Марадик

1

Послови вођења евиденције, одржавања и управљања возилом

1

Послови одржавања и управљања возилом

1

Достављач

4

Дактилограф

1

Портир

2

Чувар

2

Спремачица

2

Послови одржавања уређаја и инсталација- Домар

1

Телефониста

1

Укупно

19

3. Службеници и намештеници- према звањима:
Звања службеника и намештеника
Службеник на положају - I група

број извршилаца

Службеник на положају - II група

1

Самостални саветник

11

Саветник

40

Млађи саветник

1

Сарадник

15

Млађи сарадник

-

Виши референт

10

Референт

1

Млађи референт

-

Намештеник

19

Укупно

99

1

4. Службеници и намештеници у Kaбинету Председника општине:
Службеници и намештеници
Самостални саветник

број извршилаца

Саветник

1

Млађи саветник

/

Сарадник

/

Млађи сарадник

/

Виши референт

/

Референт

/

Млађи референт

/

Намештеник

/

Укупно

1

/

5. Службеници и намештеници у Правобранилаштву општине Инђија:
Службеници и намештеници
Самостални саветник

број извршилаца

Саветник

/

Млађи саветник

/

/
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Сарадник

/

Млађи сарадник

/

Виши референт

1

Референт

/

Млађи референт

/

Намештеник

/

Укупно

1

6. Радни однос на одређено време:
Стручна спрема

Број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

6

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

1

средња стручна спрема

2

7. Приправници:
Приправници

број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

/

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

/

средња стручна спрема

/

Планирани број запослених за 2017.годину:

Члан 3.

1. Службеници и намештеници:
Звања службеника и намештеника
Службеник на положају - I група

број извршилаца

Службеник на положају - II група

1

Самостални саветник

18

Саветник

42

Млађи саветник

4

Сарадник

15

Млађи сарадник

/

Виши референт

10

Референт

1

Mлађи референт

/

Намештеник

19

1

2. Службеници и намештеници у Правобранилаштву општине Инђија:
Звања службеника и намештеника
Самостални саветник

број извршилаца

Саветник

/

Млађи саветник

/

Сарадник

/

Млађи сарадник

/

Виши референт

1

Референт

/

Млађи референт

/

Намештеник

/

Укупно

1

/
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3. Радни однос на одређено време у Кабинету Председника општине:
Звања службеника и намештеника
Самостални саветник

број извршилаца

Саветник

1

Млађи саветник

/

Сарадник

/

Млађи сарадник

/

Виши референт

/

Референт

/

Млађи референт

/

Намештеник

/

Укупно

1

/

4. Радни однос на одређено време (повећан обим посла):
Стручна спрема

Број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

7

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

1

средња стручна спрема

2

5. Приправници:
Приправници

број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

/

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

/

средња стручна спрема

/

Члан 4.
У Општинској управи општине Инђија, радни однос мирује једном службенику, који је обављао послове на
радном месту: Начелник Одељења за привреду и финансије.
Члан 5.
На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија.
Скупштина општине Инђија
Број: 021-22/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
-------------------------

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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На основу члана 37. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13-пречишћен
текст),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29.децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује да престаје својство
јавног добра у општој употреби парцелама број:
- 5942/5 некатегорисани пут површине 15ари 95м2
- 5977/8 некатегорисани пут површине 07ари 20м2
- 6009/4 некатегорисани пут површине 15ари 22м2
- 6009/6 некатегорисани пут површине 20ари 03м2
- 5781/1 некатегорисани пут површине 08ари 83м2
- 5781/3 некатегорисани пут површине 05ари 63м2
- 6034/1 некатегорисани пут површине 07ари 27м2
- 6034/3 некатегорисани пут површине 00ари 80м2
које су све уписане у листу непокретности број 8913
к.о. Инђија 2 као земљиште под зградом-објектом, јавна
својинa Општине Инђија и објекат-некатегорисани пут,
државна својина, чији је корисник Општина Инђија и
мења им се намена у грађевинско неизграђено земљиште,
јавна својина Општине Инђија, у циљу реализације
Плана детаљне регулације радне зоне – дела локације 15
у К.О. Инђија („Службени лист општине Инђија“ број
16/13).
Члан 2.
Задужује се Јавно предузеће за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија да
на основу ове одлуке поднесе захтев за промену намене
горе наведене непокретности Републичкој геодетској
управи – Служби за катастар непокретности Инђија и
изврши укњижбу насталих промена.
Члан 3.
Ова одлуку објавити у «Службеном листу
општине Инђија».
Скупштина општине Инђија
Број: 035-408/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14-други закон), члана 37. став1. тачка 6.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“, број 9/13), а у вези тачке 5.
Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-8788/2016
од 29.09.2016.године и Унапред припремљеног Плана
реорганизације предузећа „ДЕС“ ДОО Нови Сад број:
01-4713 од 13.10. 2016. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 29.децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА У УДЕО ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У
КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „ДЕС“ Д.О.О. НОВИ САД
1. Скупштина општине Инђија, одобрава,
да се као мера реализације Унапред припремљеног
плана реорганизације Предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
„ДЕС“ Д.О.О. Нови Сад, ПИБ 101 642 135, матични број:
08066205, конвертује потраживање општине Инђија
према „ДЕС“ Нови Сад, по основу пореза на зараде, који
је уступљени приход буџета локалне самоуправе, у удео
општине Инђија у капиталу тог предузећа и то:
- износ главног дуга од 63.915,00 динара и камате у
износу од 59.477,20 динара са стањем на дан 29.02.2016.
године, утврђеним записником Министарства финансија,
Пореска управа – Филијала Нови Сад 1, број 2231-43303-03000/2016-I2А07-03 од 29.03.2016. године, који
садржи и износ припадајућег дела у оквиру јединственог
рачуна обједињене наплате пореза и доприноса;
- износ камате обрачунат на износ главног дуга од
5.263,38 динара утврђене записником Министарства
финансија, Пореска управа – Филијала Нови Сад 1, за
период од 01.03.2016. до 29.09.2016. године, број 2231433-03-03000/2016-I2А07-03/1 од 12.10.2016. године,
а у вези реализације Унапред припремљеног плана
реорганизације предузећа „ДЕС“ Д.О.О. Нови Сад.
2. Ову Одлуку доставити Министарству
финансија – Пореској управи – Филијала Нови Сад 1,
ради даље реализације исте.
3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1886/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија- пречишћен текст („Службени лист
општине Инђиа“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29.децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком преносе се новчана средства
солидарне стамбене изградње која су се до 13.12.2016.
године водила на посебном подрачуну код Управе
за трезор број 840-1240741-86, а која се почев од
13.12.2016. године у износу 14.304.837,48 динара воде
на пословном рачуну Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број
205-240222-35 код Комерцијалне банке А.Д. Београд.
Члан 2.
Новчана средства из члана 1. ове Одлуке преносе
се на одговарајући рачун буџета општине Инђија и
користиће се на начин и у сврху која ће бити опредељена
посебним актом Скупштине општине Инђија.
Члан 3.
Обавезује се Јавно предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, да
најкасније у року од 8 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, Општинској управи општине Инђија, Одељењу
за финанције, достави целокупну документацију везану
за средства солидарне стамбене изградње.
Члан 4.
Обавезује се Јавно предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија,
да најкасније у року од три дана од дана добијања
информације о броју рачуна Буџета општине Инђија,
на који ће се убудуће уплаћивати средства солидарне
стамбене изградње, обавести све купце станова
солидарности о начину уплате њихових ануитета.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о поверавању обављања послова солидарне
стамбене изградње („Службени лист општина Срема“,
број 23/03).
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1885/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1348
На основу члана 32. став1. тачка 20. а у вези члана
93.став1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/14),
члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија,
бр.9/2013) и члана 4. Одлуке о утврђивању назива улица
и тргова на територији општине Инђија („Служени лист
општина Срема“, број 11/04 и 2/05),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
КОЈЕ ЧИНЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ЦЕЛИНУ
СА ПОСТОЈЕЋОМ УЛИЦОМ ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ
I
Постојећу улицу Десанка Максимовић у Инђији
(КП 3984/1 КО Инђија ), која је одређена Решењем о
промени и одређивању назива улица у граду Инђија
(„Сл.лист општина Срема“, бр.5/93), чине још и следеће
катастарске парцеле: 3942/2, 3943/2,3944/2,3945/2,3946/2
3947/2, 3948/2, 3949/2, 3950/2, 3951/2, 3952/3, 3953/2,
3954/2, 3955/2, 3956/2, 3957/3, 3958/4, 3959/10, 3959/7,
3960/ 2, 3961/ 2, 3962 /4, 3963/ 4, 3964 /2, 3963/ 4, 3964/
2, 3965 /2, 3969/ 2, 3970 /5, 3971/ 4, 3972/ 4, 3973/ 4,
3974/ 6, 3975 /9, и 3976/6, све КО Инђија, које парцеле
представљају наставак постојеће улице Десанка
Максимовић.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 015-4/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07) и члана 37. став 1. тачка 34.Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 29.децембра 2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТЕБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на употребу имена општине
Инђија, у називу Удружења Центар за развојне потешкоће
и потешкоће у учењу „Срце Инђије“, са седиштем
у Инђији, ул. Голубиначка 57/3, које је регистовано
02.12.2016.године, код Агенције за привредне регистре
у Регистру удружења, Решењем БУ 9878/2016, са циљем
унапређења, едукације и помоћи деци са развојним
потешкоћама и потешкоћама у учењу.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 016-12/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1350
На основу члана 2. став 3. тачка 8, члана 4. став
1. и члана 9. став 2. Закона о комуналним делатностима
(„ Службени глсник РС“ број 88/11 ) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија- пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 29.децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊУ
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 1.
У Одлуци о обезбеђивању јавног осветљења
(„Службени лист општине Инђија“, број 3/15 и 21/16),
у члану 4.став 1. речи: „Дирекцији за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија (у даљем тексту: Дирекција)“
замењују се речима: „Јавном предузећу за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија (у
даљем тексту: Јавно предузеће)“.
У ставу 2. речи : „Дирекција је дужна“ замењују
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се речима: „Јавно предузеће је дужно“.
Члан 2.
У члановима 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. реч: „Дирекција“
у одређеном падежу, замењује се речима: „Јавно
предузеће“ , у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 9. став 1. тачка 1. брише се.
Члан 4.
Члан 10. мења се и гласи:
„Општинска управа општине Инђија, спроводи
поступак јавне набавке електричне енергије, ради
обезбеђивања јавног осветљења саобраћајних и других
површина јавне намене.
Уговором о испоруци електричне енергије који
општина у складу са законом, закључује са надлежним
предузећем- испоручиоцем електричне енергије, ближе
се уређује начин испоруке електричне енергије, рокови
плаћања као и друга питања од значаја за функционисање
јавног осветљења.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 352-512/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1351
На основу члана 2. став 3. тачка 2. члана 4. став
1. и члан 9. став 2. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/11) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 29.децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О САКУПЉАЊУ
И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И
ПОВРШИНСКИХ ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о сакупљању и одвођењу атмосферских
и површинских вода („Службени лист општине Инђија“,
број 3/2015 и 21/16), у члану 3. речи: „Дирекција за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија (у даљем тексту:
Дирекција)“, замењују се речима:“ Јавном предузећу за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“
Инђија (у даљем тексту: Јавно предузеће)“.
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Члан 2.
У члановима 6, 7, 8, 10. и 13. реч: „ Дирекција“
у одређеном падежу, замењује се речима: „Јавно
предузеће“, у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Инђија”.
Скупштина општине Инђија
Број: 352-511/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1352
На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, број 88/11) и члана 15. став 1. тачка 5. и члана 37.
став 1. тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13), а у
вези члана 21. Закона о изменама и допунама Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, број 13/2016),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ
Члан 1.
У Одлуци о јавном водоводу („Службени лист
општина Срема“, број 6/11 и „Службени лист општине
Инђија“, број 14/14), у члану 48. став 1. речи: „50.000,00
до 1.000.000,00 динара“ замењују се речима: „150.000,00
динара“.
У ставу 2. речи: „2.500,00 до 75.000,00 динара“,
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
Члан 2.
У члану 49. став 1. речи: „50.000,00 до 1.000.000,00
динара“ замењују се речима: „60.000,00 динара“.
У ставу 2. речи: „2.500,00 до 75.000,00 динара“,
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
У ставу 3. речи: „5.000,00 до 250.000,00 динара“,
замењују се речима: „30.000,00 динара“.
У ставу 4. речи: 2.500,00 до 75.000,00 динара“,
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
Члан 3.
У члану 50. став. 1. речи: „50.000,00 до
1.000.000,00 динара“, замењују се речима: „150.000,00
динара“.
У ставу 2. речи: „2.500,00 до 75.000,00 динара“,
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
У ставу 3. речи: „5.000,00 до 250.000,00 динара“,
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замењују се речима: „75.000,00 динара“.
У ставу 4. речи: 2.500,00 до 75.000,00 динара“,
замељују се речима: „25.000,00 динара“.
Члан 4.
У члану 51. речи: „50.000,00 до 500.000,00
динара“ замењују се речима: „150.000,00 динара“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 352-514/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1353
На основу члана 7. и члана 36. Закона о превозу
у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број
46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 15. став
1. тачка 13. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9/13), а у вези члана 21. Закона о изменама
и допунама Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, број 13/2016),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана, 29. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу („Службени лист
општина Срема“ број 2/10, 27/11 и „Службени лист
општине Инђија“, број 7/12), у члану 5., 7., 14., 17.,
38. и 39. речи: „Одељење за привреду и финансије“ у
одређеном падежу замењују се речима: „Одељење за
привреду“ у одговарајућем падежу“.
Члан 2.
У члану 18. и 20. речи: „Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П.“ у одређеном падежу замењује
се речима: „Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија“ у одговарајућем
падежу.
Члан 3.
У члану 42. став 1. речи: „100.000 до 1.000.000
динара“ замењују се речима: „150.000,00 динара“.
У ставу 2. речи: „5.000 динара до 75.000 динара“,
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
У ставу 3. речи: „10.000 динара до 250.000
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динара“ замењују се речима: „75.000,00 динара“.
Члан 4.
У члану 43. став 1. речи: „10.000,00 до 250.000
динара“ замењују се речима: „75.000,00 динара“.
Члан 5.
У члану 44. став 2. речи: „100.000 до 500.000
динара“ замењује се речима: „150.000,00 динара“.
У ставу 2. речи : „5.000 до 50.000 динара“
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
Члан 6.
У члану 45. став 1. речи: „5.000 до 50.000 динара“
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 344-292/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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На основу члана 104. став 1. Закона о туризму
(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 99/11 - други
закон, 93/12 и 84/15), члана 20. став 1. тачка 23. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14 - други закон), члана 15. став 1. тачка 23.
и члана 37. став 1. тачка 26. Статута општине Инђија
– пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13), а у вези члана 21. Закона о изменама и
допунама Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, број 13/2016),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 29.децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси („Службени лист
општина Срема“ број 27/05, 28/06 и 40/08 и „Службени
лист општине Инђија“, број 12/12) у члану 10. став 1.
речи. „10.000,00 до 100.000,00“ замењују се речима:
„150.000,00 динара“.
У ставу 2. речи: „500,00 до 5.000,00 динара“
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
У ставу 3. речи: „5.000,00 до 50.000,00 динара“
замењује се речима: „75.000,00 динара“.
У ставу 4. речи: „500,00 до 5.000,00 динара“
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 434-13/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1355
На основу члана 37. став 1.тачка 6. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
О УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА, ДИСТРИБУЦИЈУ И
КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о условима
за изградњу гасних инсталација, дистрибуцију и
коришћење природног гаса („Службени лист општина
Срема“, број 11/99 и 19/03).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 352-515/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 167. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије”, број
72/09, 81/09, 64/10 , 24/11, 121/12, 42/13, 98/13 , 132/14
и 145/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
а у вези члана 21. Закона о изменама и допунама Закона
о прекршајима („Службени гласник РС“, број 13/2016),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И МЕРАМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО
СПРОВЕСТИ И ОБЕЗБЕДИТИ У ТОКУ
УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА
Члан 1.
У Одлуци о условима и мерама које је потребно
спровести и обезбедити у току уклањања објекта
(„Службени лист општина Срема“, број 42/09) у члану
2. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Решење из става 1. овог члана може се издати
ако је надлежни грађевински инспектор претходно
донео решење о забрани коришћења, односно употребе
објекта”.

„8“.

Члан 2.
У члану 3. став 2. број: “15“ замењује се бројем:

Члан 3.
У члану 4. став 2. тачка 1. речи: „главни“ и „у три
примерка“ бришу се, а после речи: “рушења” додају се
речи: “са техничком контролом”.
У тачки 3. реч: „посебни“ брише се.
Члан 4.
У члану 5. став 1. и 2. реч: „главни“ брише се.
Члан 5.
У члану 11. став 2. мења се и гласи:
„Поступак уклањања објекта по службеној
дужности, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине Оптшинске управе
општине Инђија, покреће по достављању решења
грађевинског инспкетора којим се забрањује коришћење,
односно употреба објекта“.
Члан 6.
У члану 13. реч: „главног“ брише се.
Члан 7.
У члану 20. став 1. речи: „50.000 до 500.000
динара“ замењују се речима: „150.000,00 динара“.
У тачки 3 реч: „Главним“ брише се.
У ставу 2. речи: „5.000 динара до 25.000 динара“
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
У ставу 3. речи: „10.000 динара до 250.000
динара“ замењују се речима: „75.000,00 динара“.
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У ставу 4. речи: „5.000 динара до 25.000 динара“
замењују се речима: „25.000,00 динара“.
Члан 8.
Ова одлука ступа осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 35-406/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1357
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став
1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), а у вези члана
10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Службени гласник РС“, број 98/10), члана
37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија - пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13)
и члана 3. став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 1/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о образовању општинског Штаба за
ванредне ситуације општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр.11/16), члан 3. став 2. тачка 7. мења
се и гласи: „7. Др Јово Комазец, в.д.директора Дома
здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија“ - члан“.
Тачка 19. мења се и гласи: „19. Жељка Годић –
Аврамовић“ в.д.директора Центра за социјални рад
„Дунав“ Инђија - члан“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-479/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту
(„Сл.гласник РС“брoј 10/16) и члана 37. став 1. тачка 6.
Статута општине – пречишћени текст („Сл.гласник РС“
бр.9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
Општине Инђија („Службени лист Општине Инђија“
број 16/13) у члану 1. став 1. након речи поступак додају
се речи “одобравања и“.
Члан 2.
Члан 2. се мења и гласи:
„Потребе и интереси грађана у области спорта
за чије остваривање се обезбеђују средства у буџету
Општине су:
1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске
рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно
деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката
на територији Општине, а посебно јавних спортских
терена у стамбеним насељима или у њиховој близини
и школских спортских објеката, и набавка спортске
опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од посебног
значаја за Општину;
4) обезбеђење услова и организовање спортских
кампова за спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије
Општине у европским клупским такмичењима;
6) физичко васпитање деце предшколског узраста
и школски спорт (рад школских спортских секција
и друштава, општинска, градска и међуопштинска
школска спортска такмичења и др.);
7) делатност организација у области спорта чији је
оснивач Општина;
8) активности спортских организација, спортских
друштава, удружења, гранских и територијалних
спортских савеза на територији Општине од посебног
значаја за Општину, у зависности од тога да ли је
спортска грана од значаја за Општину, која је категорија
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери
се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом;
9) унапређење заштите здравља спортиста и
обезбеђивање
адекватног
спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и
антидопинг образовање;
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10)
стипендирање
за
спортско
усавршавање
категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста;
11) спречавање негативних појава у спорту (допинг,
насиље и недолично понашање, намештање спортских
резултата и др.);
12) едукација, информисање и саветовање грађана,
спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење спортским
активностима и делатностима;
13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и
дистрибуција релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији Општине, истраживачко-развојни пројекти и
издавање спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у систему
спорта са територије Општине и подстицање
запошљавања
висококвалификованих
спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење спортских сала
и спортских објеката у јавној својини Општине, кроз
одобравање њиховог коришћења за спортске активности
и доделу термина за тренирање учесницима у систему
спорта;
16) награде и признања за постигнуте спортске резултате
и допринос развоју спорта.
Подносилац програма којим се обезбеђује
остваривање потреба и интереса грађана из става 1.
овог члана, не може за финансирање истих активности
да конкурише и за средства од другог нивоа власти у
Републици Србији.“
Члан 3.
Члан 4. став 1. мења се и гласи:
„1) на годишњем нивоу ( у даљем тексту: Годишњи
програм) за тач. 1. 2. 3. 5. 6. 8. 10. 12. 13. 14. и 16;
2)
по јавном позиву (у даљем тексту:
Посебни програм) за тач. 4. 9. 11. и 15.“
Став 3. мења се и гласи:
„Предлог Годишњег програма Савеза спортова
општине Инђија, као и Годишњег програма чланова
Савеза спортова општине Инђија за остваривање
потреба и интереса грађана из члана 2. став 1. тачка 1.
2. 3. 5. 8. 10. 12. 13. 14. и 16. ове Одлуке подноси Савез
спортова општине Инђија.“
Став 5. мења се и гласи:
„Предлог Посебног програма за остваривање
потреба и интреса грађана из члана 2. став 1. тачка 4.
9. 11. и 15. ове Одлуке, подносе носиоци наведених
програма са територије Општине “
Члан 4.
Члан 5. став 3. мења се и гласи:
„Задатак Комисије је да врши стручан преглед
и даје оцену поднетих предлога , на основу Закона,
ове Oдлуке, услова и критеријума наведених у овој
Одлуци и јавном позиву, и доставља Општинском већу
обједињени предлог за одобрење програма.“
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Члан 5.
Члан 6. се мења и гласи:
„Годишњи програм извршава се према
Програмском календару, који садржи следеће крајње
рокове:
- 1. јун – Савез спортова општине Инђија достава
свој предлог годишњег програма односно предлоге
годишњег програма чланица Савеза спортова Одељењу,
које након прикупљања исте доставља Комисији ради
разматрања;
- 1. јул – Комисија разматра предлоге годишњих
програма, анализира и оцењује поднете предлоге
годишњих програма, и подноси обједињени предлог
Општинском већу;
- 15. јул – Општинско веће доноси прелиминарну
одлуку о додели средстава за наредну буџетску годину,
на предлог Комисије;
- 15. децембар – Општинско веће ревидира
обједињени предлог годишњих програма и усклађује их
са средствима утврђеним у буџету Општине за наредну
годину;
- 30. децембар – Општинско веће доноси решење
о одобравању програма за наредну годину, са утврђеним
износима усклађеним са средствима у буџету Општине,
и Одељење обавештава носиоце програма о висини
одобрених средстава.
Ако су носиоцу одобреног програма, односно
пројекта за реализацију додељена мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма,
носилац програма је дужан да, пре закључења уговора
о додели средстава за реализовање програма, усклади
финансијски план програма са висином додељених
средстава и да достави Одељењу допуну, односно
измену финансијског плана програма, а у противном ће
се сматрати да је одустао од закључења уговора.“
Члан 6.
Члан 7. брише сe.
Члан 7.
У члану 8. став 2. речи: „према програмском
календару“, бришу се.
Члан 8.
У члану 9. став 1. тачка 1. после речи „намену“
додају се речи „и висину“.
Тачка 6. брише се.
Члан 9.
Члан 11. се мења и гласи:
„За сваки програм којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта, подноси се посебна
пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је обавезно
да приложи:
1. извод из регистра у којем је подносилац пријаве
регистрован;
2. доказе о испуњености услова из члана 12. став 4. ове
Одлуке;
3. преглед основних података о подносиоцу пријаве
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(историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.),
сачињен од стране подносиоца пријаве;
4. детаљан опис програма којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта за чије се
финансирање или суфинансирање подноси пријава.
Саставни део пријаве је изјава одговорног лица
подносиоца пријаве, дата под кривичном и материјалном
одговорношћу:
1. да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
2. да ће додељена средства бити наменски утрошена;
3. да ће у законском року бити достављен извештај
о реализацији програма на прописаном обрасцу са
финансијском документацијом и другим доказима о
наменском коришћењу средстава;
4. да ће вратити средства уколико наступи било који од
случајева утврђених у члану 21. став 1. ове Одлуке;
5. да ће током реализације програма у публикацијама
и другим медијима бити назначено да је реализацију
подржала Општина.
Пријаве се подносе на Писарници Општинске
управе Општине или поштом, а обавезно и у
електронском облику на е-маил адресу назначену у
јавном позиву.“
Члан 10.
У члану 12. став 2. мења се и гласи:
„Предлози програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта, финансирају
се у целини или делимично и под условима којима се
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета
општине Инђија постигну намеравани резултати.“
Став 5. мења се и гласи:
„Финансијски план за реализацију програма
састоји се од зарада, хонорара, материјалних и
административних трошкова (оправданих директних
трошкова) и додатних оправданих трошкова (оправдани
индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од
оправданих директних трошкова.“
Члан 11.
Члан 14. брише се.
Члан 12.
У члану 16. додаје се став 2. који гласи:
„Једној организацији у области спорта не може
се одобрити више од 20% средстава од укупне суме
средстава буџета општине Инђија предвиђених за
финансирање програма из области спорта, с тим да се
трошкови програма морају односити најмање 15% на
активности повезане са спортом деце.“
Члан 13.
У члану 18. ставу 1. после речи Општина запета
се замењује тачком а речи:
„на обрасцу „Извештај о реализацији посебног
програма (Образац број 2.), који је у прилогу ове Одлуке
и чини њен саставни део.“, бришу се.
Члан 14.
У члану 19. ставу 1 речи: „Одељење за привреду
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и финансије“ замењује се речима: „Одељење за
финансије“.
Члан 15.
Члан 20. мења се и гласи:
„Извештај о поднетим предлозима програма са
траженим износом средстава, извештај о одобреним
програмима са износом одобрених средстава, као и
годишњи извештај о реализовању свих одобрених
програма, Председник општине објављује на званичној
интернет страници Општине (вебсајт Општине).“
Члан 16.
У члану 21. ставу 2. реч: „Одељења“ замењује
се речима: “Одељења за друштвене делатности или
Одељења за финансије“.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-479/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1359
На основу члана 69. став 1.тачка 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016), члана
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Ј.П. ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
број 06-23/2016-4, коју је донео Надзорни одбор овог
Предузећа на седници одржаној 14. децембра 2016.
године.
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II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 110-14/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1360
На основу члана 17. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник РС“ бр.101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012 и 104/2013) члана 69. став 1.тачка
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр.15/2016), и члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ЈАВНОГ
ПУТА
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању
накнаде за употребу јавног пута, број 06-23/2016-8, коју
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија на
седници одржаној 14. децембра 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 38-9/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1361
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“
ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм пословања за 2017.
годину Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“
јп Инђија броj: 2220/1, у тексту који је донео Надзорни
одбор овог Предузећа на седници одржаној 30.новембра
2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 23-48/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1362
На основу члана 49. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12) и члана 37.
став1. тачка 24. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29.децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГКОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ‘’КОМУНАЛАЦ’’ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити за 2016.годину Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Инђија, донету од стране Надзорног одбора
овог Предузећа, на седници одржаној 12. децембра 2016.
године, заведену под бројем 4723.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1785/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1363
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29.децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Годишњи програм
пословања за 2017. годину Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Инђија броj: 4605, који је донео Надзорни
одбор овог Предузећа на седници одржаној 01. децембра
2016.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 023-43/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1364
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ – 2 ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2016.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању измене
и допуне - 2 Програма пословања и финансијског плана
за 2016. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Инђија ЈП Инђија, број: 3962, који
је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 19. децембра 2016. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 023-42/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1366
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст(„Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА

Скупштина општине Инђија

I

II

Број: 023-50/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1365
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм пословања за
2017. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Инђија ЈП Инђија, број: 3800, који
је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 01. децембра 2016.године.

Даје се сагласност на Програм пословања за
2017. годину Јавног предузећа за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија,број:06-22/2016-1,
који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 14. децембра 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 023-47/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1319

Службени лист општине Инђија

1367
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I

Четвртак 29. децембар 2016.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1824/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија за 2017. годину,
броj: 349/2016, у тексту који је донео Надзорни одбор
овог Предузећа на седници одржаној 30. новембра 2016.
године.

1369
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је

II

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКЦИЈУ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА,ОДНОСНО РАСХОДА ЗА СРЕДСТВА
ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДЕЛАТНОСТ
ДОМА ЗДРАВЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 023-45/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1368
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2017.ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада
за 2017. годину Установе „Спортски центар“ Инђија,
броj: 293/2016, који је донео Управни одбор Установе
„Спортски центар“ Инђија на седници одржаној 20.
децембра 2016.године.

I
Даје се сагласност на Пројекцију измена и допуна
финансијског плана, односно расхода за средства
пројектована у буџету општине Инђија опредељена
за делатност Дома здравља за 2016. годину, броj:013083/2, коју је донео Управни одбор Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ Инђија на седници одржаној
15. децембра 2016.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1800/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1320

Службени лист општине Инђија

1370
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА,ОДНОСНО РАСХОДА
ЗА СРЕДСТВА ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА
ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА У 2017. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Пројекцију финансијског
плана, односно расхода за средства пројектована у
буџету општине Инђија опредељена за делатност Дома
здравља у 2017. години, броj: 01-3107/4, који је донео
Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ Инђија на седници одржаној 20. децембра
2016.године.

Четвртак 29. децембар 2016.

II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 110-15/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1372
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Скупштина општине Инђија

I

II

Број: 40-1819/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1371
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст(„Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
Статута Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија,број: 202-01, коју је донео Управни одбор
Народне библиотеке на седници одржаној 20. децембра
2016.године.

Даје се сагласност на Програм рада Народне
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за 2017.
годину, број: 198 који је донео Управни одбор Народне
библиотеке на седници одржаној 20. децембра 2016.
године.
II
Даје се сагласност на Финансијски план Народне
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за 2017.
годину, број: 199-01 који је донео Управни одбор
Народне библиотеке на седници одржаној 20. децембра
2016.године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1826/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1321
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1373
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2017.ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план Установе „Културни центар“ Инђија за 2017. годину
број: 636, који је донео Управни одбор ове Установе на
седници одржаној 16. децембра 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 022-12/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1374
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембар 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на финансијски план
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2017.
годину број: 06-478-2/2016-01, коју је донео Управни
одбор Предшколске Установе „Бошко Буха“ Инђија на
седници одржаној 20.децембра 2016. године.

Четвртак 29. децембар 2016.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1825/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1375
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ДУНАВ“ ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План и програм рада са
финансијским планом Центра за социјални рад „Дунав“
Инђија за 2017. годину, броj: 55100-273/2016, који је
донео Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“
Инђија на седници одржаној 20. децембра 2016.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 551-2/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1322

Службени лист општине Инђија

1376
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА
2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке
организације општине Инђија са финансијским планом
за 2017. годину, број: 219/2016, који је донео Управни
одбор Туристичке организације општине Инђија на
седници одржаној 19. децембра 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 332-114/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1377
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ
ПЛАН „АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2017.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Пословни план „Агенције
за економски развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за
2017. годину броj: 122/2016, који је донео директор
„Агенције за економски развој општине Инђија“ дана
28. новембра 2016. године.

Четвртак 29. децембар 2016.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 023-40/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1378
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29.децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ
ПЛАН „АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ Д.О.О. ИНЂИЈА ЗА 2017.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Пословни план „Агенције за
рурални развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2017.
годину броj: 170/2016 од 25.11.2016.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 023-40/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1323

Службени лист општине Инђија

1379
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА ИТ,
ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“
Д.О.О. ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и
пословања са финансијским планом „Агенције за ИТ,
ГИС и комуникације општине Инђија“ д.о.о. Инђија
за 2017. годину , који је донео директор „Агенције
за ИТ, ГИС и комуникације општине Инђија“ дана
28. новембра 2016.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 06-211/2016-I-38  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1380
На основу члана 37. Статута општине Инђија - пречишћен текст „Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ „ПОСЛОВНО
ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ИНЂИЈА“ Д.О.О.
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Финансијски план за 2017.
годину „Пословно образовног центра Инђија“ д.о.о.
Инђија, који је донео директор „Пословно образовног
центра Инђија“ дана 28. новембра 2016. године.

Четвртак 29. децембар 2016.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 022-13/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1381
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана: 29.децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ
ОВЛАШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРОКА У
ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
ИНЂИЈА У 2017. ГОДИНИ СА ЕЛЕМЕНТИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
I
Даје се сагласност на План активности на
реализацији јавних овлашћења Црвеног крста Инђија и
дистрибуцији оброка у оквиру Народне кухиње Црвеног
крста за 2017. годину са елементима финансијског
плана, број: 393, који је донeо Управни одбор Црвеног
крста Инђија на седници одржаној 16. децембра 2016.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1833/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1324

Службени лист општине Инђија

1382
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013), и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА ЗА 2017.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Инђија за 2017. годину, број: 336/2016, који
је донео Савет Месне заједнице Инђија на седници
одржаној 24. новембра 2016.године.
II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1802/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија

Четвртак 29. децембар 2016.

II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1817/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1384
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЈАРКОВЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I

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

Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Јарковци за 2017. годину, број:215/2016, који
је донео Савет Месне заједнице Јарковци на седници
одржаној 24.новембра 2016.године.

1383
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013), и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је

II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Љуково за 2017. годину, број: 215/2016, који је
донео Савет Месне заједнице Љуково седници одржаној
25. новембра 2016.године.

Скупштина општине Инђија
Број: 40-1816/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1325

Службени лист општине Инђија

1385
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОРТАНОВЦИ ЗА
2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Чортановци за 2017. годину, који је Савет
Месне заједнице Чортановци усвојио својом Одлуком
бр. 171, на седници одржаној 25. новембра 2016.године.
II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1813/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1386
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА ЗА 2017.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Бешка за 2017. годину, број: 349/16, који
је донео Савет Месне заједнице Бешка на седници
одржаној 24. новембра 2016.године.

Четвртак 29. децембар 2016.

II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1814/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1387
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СТАРИ
СЛАНКАМЕН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план
Месне заједнице Стари Сланкамен за 2017. годину,
број: 01-81/2016, који је донео Савет Месне заједнице
Стари Сланкамен на седници одржаној 23. новембра
2016.године.
II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1815/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1326

Службени лист општине Инђија

1388
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013), и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр.12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВИ КАРЛОВЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Нови Карловци за 2017. годину, број: 138/2016,
који је донео Савет Месне заједнице Нови Карловци на
седници одржаној 25. новембра 2016.године.
II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1818/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија

Четвртак 29. децембар 2016.

II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1822/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1390
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013), и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КРЧЕДИН ЗА 2017. ГОДИНУ
I

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

Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Крчедин за 2017. годину, број: 270-1/2016,
који је донео Савет Месне заједнице Крчедин на седници
одржаној 25. новембра 2016.године.

1389
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013), и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је

II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЛАНКАМЕНАЧКИ
ВИНОГРАДИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Сланкаменачки Виногради за 2017. годину,
број: 123/16, који је донео Савет Месне заједнице
Сланкаменачки Виногради на седници одржаној
25. новембра 2016.године.

Скупштина општине Инђија
Број: 40-1821/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 26, страна број 1327

Службени лист општине Инђија

1391
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013), и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр.12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВИ СЛАНКАМЕН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план
Месне заједнице Нови Сланкамен за 2017. годину,
број: 01-73/2016, који је донео Савет Месне заједнице
Нови Сланкамен на седници одржаној 21. новембра
2016.године.
II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 40-1820/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1392
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013), и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРАДИК ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Марадик за 2017. годину, број: 138/2016, који
је донео Савет Месне заједнице Марадик на седници
одржаној 25. новембра 2016.године.

Четвртак 29. децембар 2016.

II
		
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 06-211/2016-I-51  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1393
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07
и 83/14 - други закон) и члана 32. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број 9/13), Одлуке Надзорног одбора
Дирекције за изградњу општине Инђија ЈП, Инђија, број
06-14/2016-3 од 21.09.2016. године и Одлуке Надзорног
одбора Јавног предузећа за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија (са ранијим
пословним именом Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија), број 06-23/2016-5 од 14.12.2016.
године, а у вези члана 48. став 3. Закона о јавном
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/ 16),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана, 29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА СА
САДАШЊИМ ПОСЛОВНИМ ИМЕНОМ ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“, ИНЂИЈА
I
РАЗРЕШАВА СЕ, УРОШ ЋУРУВИЈА дужности
директора Дирекције за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија, са садашњим пословним именом Јавно
предузеће за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“, Инђија са даном 29.12.2016. године, пре
истека периода на који је именован, због тога што је:
- утврђено да јавно предузеће - Дирекција за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, са садашњим
пословним именом Јавно предузеће за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, није
испунилo планиране активности из програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
2015. годину, односно да директор није спровео програм
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија за 2015. годину;
- утврђено да је директор, кршењем директорских
дужности и несавесним понашањем деловао на
штету јавног предузећа - Дирекције за изградњу
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општине Инђија Ј.П. Инђија, са садашњим пословним
именом Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија;
- утврђено да је због несавесног обављања
дужности директора и поступања супротног пажњи
доброг привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова у јавном
предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања
циља пословања јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа.
		
II
Диспозитив решења објавити у „Службеном
листу општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-480/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1394
На основу члана 32. став 1. тачка 20.Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и
83/14) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“
бр. 9/13) и члана 132. став 6. Пословника Скупштине
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број
12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10 , 32/10 и 9/16),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 29.децембра 2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВНОГ
ДЕЈСТВА РЕШЕЊА О СУСПЕНЗИЈИ
ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА БР.02-128/2016-I
ОД 17.ЈУНА 2016.ГОДИНЕ
1. Утврђује се да са доношењем Решења о
разрешењу директора Дирекције за изградњу Општине
Инђија са садашњим пословним именом Јавно
предузеће за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“ Инђија, којим решењем се разрешава
директор Урош Ћурувија, пре истека периода на који је
именован, престаје да производи правно дејство Решење
о суспензији директора Дирекције за изградњу Општине
Инђија ЈП Инђија бр. 02-128/2016-I од 17. јуна 2016.
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 9/16).

Четвртак 29. децембар 2016.

2. Овај Закључак објавити у Службеном листу
општине Инђија .
Скупштина општине Инђија
Број: 02-481/2016-I-1  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1395
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија - пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Тања Даниловић, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“
Инђија, која је именована у састав истог из реда родитеља
Решењем Скупштине општине Инђија, („Службени лист
општине Инђија“ бр. 6/2014).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-482/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија - пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Драгана Зинаић, именује се из реда родитеља
у састав Школског одбора Основне школе „Душан
Јерковић“ Инђија.
II
Мандат именовне траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“
Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-483/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1397
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија - пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ НОВИ СЛАНКАМЕН
I
Дужности члана Школског одбора Основне школе
„Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен, разрешавају
се:

Четвртак 29. децембар 2016.

1. Светлана Алексић која је именована у састав Школског
одбора из реда родитеља Решењем Скупштине општине
Инђија, („Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014) и
2. Јулка Клешић која је именована у састав Школског
одбора из реда запослених Решењем Скупштине
општине Инђија, („Службени лист општине Инђија“
бр.6/2014).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-484/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1398
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија - пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ НОВИ СЛАНКАМЕН
I
У састав Школског одбора Основне школе „Др
Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен именују се и то:
1.  Мирковић Гордана из реда запослених и
2.  Огар Гордана из реда родитеља.
II
Мандат именовних траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија.
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Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-485/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1399
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/05,
81/05,83/05 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДАРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Јелена Јојић, разрешава се дужности председника
Управног одбора Дома здравља „Др Милорад - Мика
Павловић“ Инђија.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-486/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Четвртак 29. децембар 2016.

1400
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05,
83/05 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДАРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
БРАНКА НАИЋ, именује се за председника
Управног одбора Дома здравља „Др Милорад - Мика
Павловић“ Инђија.
II
Мандат именоване траје до истека мандата
Управног одбора Дома здравља „Др Милорад - Мика
Павловић“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-487/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1401
На основу члана 37. став 1.тачка 18. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. Пословника
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина
Срема“ број 12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
29. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
ДАРКО МИРКОВИЋ, бира се члана Савета за
урбанизам, комунално-стамбене делатности и заштиту
животне средине Скупштине општине Инђија.
II
Мандат именованог члана Савета траје до истека
мандата Скупштине општине.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Скупштина општине Инђија
Број: 02-488/2016-I  
Дана: 29. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Четвртак 29. децембар 2016.
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