713

1
3

4

6

1.000.000,00
6.000.000,00

711180 Самодопринос

15.000.000,00

713310 Порез на наслеђе и поклон

615.853.000,00
420.753.000,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713120 Порез на имовину

15.000.000,00

420.753.000,00

615.853.000,00

150.000.000,00

6.000.000,00

10.000.000,00
1.000.000,00

711160 Порез на приходе од осигурања лица

150.000.000,00

150.000.000,00
10.000.000,00

711140 Порез на приходе од имовине

711190 Порез на друге приходе

800.000.000,00

1.117.000.000,00
150.000.000,00

5
800.000.000,00

1.117.000.000,00

711120 Порез на приходе од самосталних делатности

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

Додатни приходи и
приходи
УКУПНИ ПРИХОДИ
индиректних
корисника

711110 Порез на зараде

2

План
01.01 - 31.12.2018.

ГОДИНА VII
БРОЈ 27

711

Врста прихода

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

Члан 3.

У члану 4. став 1. износ "29.436.782,00", замењује се износом "28.824.198,00".

Економска
класифика
ција

ИНЂИЈА
10. ДЕЦЕМБАР 2018. године

Члан 2.

У Одлуци о буџету Општине Инђија за 2018. годину ("Сл. лист општине Инђија", 30/17, 7/18, 12/18 и 21/18), у члану 2. износ: "5.049.070.000,00" замењује
се износом "4.644.562.000,00", износ "5.019.257.200,00" замењује се износом "4.615.329.200,00" и износ "29.812.800,00" замењује се износом "29.232.800,00" .

Члан 1.

I ОПШТИ ДЕО

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 10. децембра 2018. године донела је

1372
На основу чл. 43. чл. 47. и чл. 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије" 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 9/13 - пречишћен тексти 7/18)

ISSN 2334-6620

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Цена примерка:
Годишња претплата:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

811

771

745

744

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
744150
општина

3.400.000,00

50.735.000,00

50.735.000,00

1.500.000,00

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

10.000.000,00

17.950.000,00

100.000,00

3.807.800,00

3.807.800,00

405.000,00

405.000,00

300.000,00

300.000,00

2.000.000,00

3.400.000,00

3.807.800,00

3.807.800,00

51.140.000,00

51.140.000,00

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00

6.450.000,00

10.000.000,00

17.950.000,00

2.000.000,00

100.000,00

200.000.000,00

102.000.000,00

315.600.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

500.000,00

150.000,00

400.650.000,00

540.035.648,90

311.000.000,00

95.000.000,00
200.000.000,00

6.450.000,00

ДОБРОВОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

4.812.500,00
851.035.648,90

11.500.000,00
7.000.000,00

9.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

15.112.500,00

19.925.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.000.000,00

80.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

80.000.000,00

5.000.000,00

100.000,00

177.100.000,00

100.000,00

180.000.000,00

11.500.000,00

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

742250 Таксе у корист нивоа општина

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

742120

306.600.000,00

200.000.000,00

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

200.000.000,00

500.000,00

741510 Накнада за коришћење природних добара

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

150.000,00

741150 Камате на средства буџета општина

400.650.000,00

540.035.648,90

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

300.000.000,00

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

840.035.648,90

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

4.812.500,00

15.112.500,00

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

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

19.925.000,00

80.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

716110 Комунална такса на фирму

1.000.000,00
80.000.000,00

714570 Општинске комуналне таксе
ДРУГИ ПОРЕЗИ

80.000.000,00

714560 Општинске и градске накнаде

1.000.000,00

10.000.000,00

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса

714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе

80.000.000,00

5.000.000,00

100.000,00

177.100.000,00

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714420 Комунална такса за приређивање музичког програмау угоститељским објектима

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

100.000,00

713610 Порез на акције на име и уделе

Службени лист општине Инђија

743

742

741

733

732

716

714

180.000.000,00

713420 Порез на капиталне трансакције
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911

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1

41

Врста расхода

234.771.843,00

323.725.009,00

100.085,00

14.588.000,00

4

29.232.800,00

4.720.000,00

4.720.000,00

4.644.562.000,00

468.126.351,10

468.126.351,10

517.123.200,00

517.123.200,00

4.720.000,00

831.000,00

831.000,00

3.400.000,00

4.720.000,00

3

4.615.329.200,00

468.126.351,10

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

468.126.351,10

517.123.200,00

517.123.200,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ

841150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

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

Економска
класификација

841

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

831.000,00

831.000,00

3.400.000,00

Средства из буџета

823

812150 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

Расходи из
додатних прихода
корисника

812

234.871.928,00

338.313.009,00

5

Укупна средства

Број 27, страна број 1802
Службени лист општине Инђија
Понедељак 10. децембар 2018.

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

49

499

51

511

512

513

515

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Накнада штете

485

62

Новчане казне и пенали по решењу судова

483

Отплата главнице домаћим кредиторима

Порези, обавезне таксе и казне

482

611

Дотације невладиним организацијама

481

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

ОСТАЛИ РАСХОДИ

48

Земљиште

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

61

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

47

541

Остале дотације и трансфери

465

ПРИРОДНА ИМОВИНА

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

54

Трансфери осталим новоима власти

463

464

Залихе робе за даљу продају

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

46

ЗАЛИХЕ

Субвенције предузећима

454

52

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.

451

0,00

2.250.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

54.001.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00
54.001.000,00

400.000,00

0,00

300.000,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

10.896.500,00

6.001.000,00

132.084.722,20

1.730.167.805,33

1.879.150.027,53

30.624.198,00

30.624.198,00

5.000.000,00

80.412.000,00

8.792.000,00

125.704.500,00

219.908.500,00

338.963.222,40

0,00

11.800,00

27.675.191,00
338.963.222,40

0,00

0,00

11.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.700.000,00

256.288.774,05

410.663.965,05

11.970.000,00

199.037.010,00

211.007.010,00

1.253.000,00

5.521.000,00

6.774.000,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00
200.000,00

2.042.000,00

90.000,00

7.320.000,00

1.140.000,00

320.000,00

82.842.000,00

55.301.787,00

697.288.456,26

168.457.416,44

6.992.000,00

582.000,00

11.494.000,00

1.140.212.268,02
129.330.608,32

0,00

0,00

14.400.000,00

17.915,00
70.000,00

17.795.400,00

11.575.000,00

12.748.609,00

42.024.157,00
4.810.000,00

100.000,00

0,00

0,00

54.001.000,00

54.001.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

11.296.500,00

6.001.000,00

132.384.722,20

1.730.167.805,33

1.879.850.027,53

30.624.198,00

30.624.198,00

5.000.000,00

80.412.000,00

8.831.000,00

125.704.500,00

219.947.500,00

338.963.222,40

338.963.222,40

27.686.991,00

126.700.000,00

256.288.774,05

410.675.765,05

11.970.000,00

199.037.010,00

211.007.010,00

1.253.000,00

5.521.000,00

6.774.000,00

350.000,00

350.000,00

84.884.000,00

55.391.787,00

704.608.456,26

169.597.416,44

7.312.000,00

129.912.608,32

1.151.706.268,02

17.795.400,00

11.575.000,00

27.148.609,00

42.042.072,00
4.880.000,00

Службени лист општине Инђија

523

СУБВЕНЦИЈЕ

45

Материјал

426

Пратећи трошкови задуживања

Текуће поправке и одржавање

425

Отплата домаћих камата

Специјализоване услуге

424

444

Услуге по уговору

423

441

Трошкови путовања

422

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Стални трошкови

421

44

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

42

Амортизација некретнина и опреме

Награде запосленима и остали посебни расходи

416

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Накнаде трошкова за запослене

43

Социјална давања запосленима

414

415

431

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

412
413
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УКУПНО:

Набавка домаће финансијске имовине

Члан 4.

100.000,00
4.615.329.200,00

0,00
29.232.800,00

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

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

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

1

ОПИС

695.853.000,00
785.640.000,00

74

526.074.200,00

250.571.698,00
214.494.050,00
41.794.724,05

47
48+49
4631
4632

92

-461.402.351,10

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

-468.126.351,10

-468.026.351,10

(7+8)-(4+5)

1.936.101.027,53

338.963.222,40

45

Службени лист општине Инђија

5

6.774.000,00
211.007.010,00

44

338.313.009,00
1.151.706.268,02

42

2.708.360.972,47
41

4

4.644.462.000,00

8

19.925.000,00
851.035.648,90

733

731+732

772

150.000,00

177.100.000,00

712+713+716+719

400.500.000,00

1.117.000.000,00

714

7415

1.989.953.000,00

711

7411

3.650.361.448,90

71

4.176.435.648,90

3

Средства из буџета

7

Економска
класификација
2

100.000,00
4.644.562.000,00

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

621

Број 27, страна број 1804
Понедељак 10. децембар 2018.

9111+9112+9115+911
6+9117+9118+9119
912
61
611
6113+6114
6111+6112+6115+611
6+6117+6118+6119

1.2. Задуживање код осталих кредитора

2. Примања од иностраног задуживања

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

1. Отплата главнице домаћим кредиторима

1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

ШИФРА ПРОГРАМА

1101

1102

1501

1502

0101

0401

0701

2001

2002

ПРОГРАМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

184.710.123,00

407.264.000,00

1.628.005.632,53

83.355.760,00

180.764.500,00

9.299.400,00

108.405.400,00

420.966.146,47

27.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

0,00

176.000,00

0,00

0,00

0,00

468.026.351,10

0,00

0,00

0,00

0,00

468.126.351,10

468.126.351,10

468.126.351,10

-100.000,00

100.000,00

Укупна
средства

184.710.123,00

420.264.000,00

1.628.005.632,53

83.355.760,00

180.764.500,00

9.475.400,00

108.405.400,00

420.966.146,47

27.000.000,00

Службени лист општине Инђија

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

НАЗИВ ПРОГРАМА

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

Члан 5.

9113+9114

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и пословних банака

612

911

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

91

1. Примања од домаћих задуживања

92-62

62

Средства из
буџета

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

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

Расходи из
додатних
прихода
корисника
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1801

1201

1301

0602

2101

0501

12

13

14

15

16

17

3

511

У К У П Н О

Члан 6.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

61.113.651,05

4.615.329.200,00

54.608.000,00

81.573.900,00

547.849.625,52

340.328.135,03

139.095.301,00

127.002.000,00

213.987.625,40

4

72.138.118,73
30.001.000,00
12.840.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Припрема, допуна документације и исходовање документације за
завршетак радова на спортској хали у Инђији до добијања употребне дозволе

ПРОЈЕКАТ 1.7А - Израда пројекта и изградња трим стазе са јавним осветљењем у Лејама

14

15

473.800.301,10
310.615.935,00

1.000,00

48.960.000,00

20.340.000,00

1.000,00
48.000.000,00

77.520.000,00

63.780.144,16

132.600.000,00

6.000.000,00
22.000.000,00

2018

ПРОЈЕКАТ 1.37 - Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације дуж саобраћајнице
С3

ПРОЈЕКАТ 1.24Б - Реконструкција и асфалтирање улице 1. Новембра у Љукову
ПРОЈЕКАТ 1.32 - 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 1.34 - Асфалтирање улица по насељеним местима општине Инђија
ПРОЈЕКАТ 1.36 - Реконструкција пута на деоници Банстол - Хотел Норцев

ПРОЈЕКАТ 1.11 - Израда пројектне документације, изградња и реконструкција тротоара у
насељу Нови Карловци

3
Набавка путничког аутомобила
ПРОЈЕКАТ "Набавка камиона кипера и камиона смећара"
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда пројектне документације и изградња новог објекта за предшколску
установу - прва фаза
ПРОЈЕКАТ 1.4 - Изградња кућних прикључака фекалне канализације Бешка
ПРОЈЕКАТ 1.А Израда пројектне документације и реконструкција Трга Слободе у центру
Инђије (фонтана)
ПРОЈЕКАТ 1.20 - Реконструкција градске пијаце у Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.8А - Реконструкција и асфалтирање улице Краља Петра првог у Бешки

О П И С

13

11
12

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

29.232.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.056.800,00

0,00

0,00

0,00

61.113.651,05

100.000.000,00

15.000.000,00

91.500.000,00

2.800.000,00

5

2019

ИЗНОС У ДИНАРИМА

2.800.000,00

6

2020

4.644.562.000,00

54.608.000,00

81.573.900,00

547.849.625,52

340.328.135,03

155.152.101,00

127.002.000,00

213.987.625,40

Службени лист општине Инђија

10

9

8

6
7

5

4

2
1
2

Ред. број

1
512

Ек.
клас.

0901

11

Члан 8. мења се и гласи: "Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

2003

10
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Члан 7.

II ПОСЕБАН ДЕО

2.000,00
1.420.048.827,99

15.000.000,00

86.449.329,00

2

Раздео

I

Глава

1

Функционална
класификација

110

3

Програм

2101

4

Програмска активност

2101-0001

5

Позиција

50.000.000,00
259.300.000,00

465

481

12

422

423

7

8

11

Специјализоване услуге

416

6

424

415

5

426

414

4

9

Услуге по уговору

413

3

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)

411

412

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

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

2.500.000,00
27.643.800,00

27.643.800,00

298.800,00

150.000,00

300.000,00

2.500.000,00

298.800,00

150.000,00

300.000,00

200.000,00
19.000.000,00

1.910.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

446.802,00

2.488.198,00

27.647.800,00

11

200.000,00

10

19.000.000,00

1.910.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

446.802,00

2.488.198,00

27.647.800,00

9

2.800.000,00

Службени лист општине Инђија

10

8
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1

7

Економска
класификација

2

6

Врста расхода

Средства из буџета

Члан 9. мења се и гласи: "Средства буџета у износу од 4.615.329.200,00 динара и средства од прихода из додатних активности
индиректних корисника у износу од 29.232.800,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:

18

17

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Изградња спортске хале у Инђији - IV фаза
ПРОЈЕКАТ 1.11Б - Израда пројектне документације и реконструкција пута од Виле
"Станковић" у Чортановцима до Дунава
ПРОЈЕКАТ 6 - "Изградња царинског складишта "

Укупна средства

16

Расходи из
додатних прихода
корисника

Број 27, страна број 1807
Понедељак 10. децембар 2018.

II

110

160

0602

0602-0004

2101-0001

421

423

426

14

15

16

412

413

414

415

416

421

422

423

426

465

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

4.000,00

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

4.403.400,00

4.403.400,00

328.400,00
4.403.400,00

328.400,00
4.403.400,00

350.000,00

50.000,00
350.000,00

50.000,00
50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

491.742,00

2.733.258,00

4.403.400,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

491.742,00

2.733.258,00

4.403.400,00

27.647.800,00

27.647.800,00

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

27.647.800,00

27.647.800,00

УКУПНО РАЗДЕО I

4.000,00

4.000,00

УКУПНО функција 160
Приходи из буџета

4.000,00

4.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

1.000,00

4.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Материјал

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Функционисање Скупштине

1.000,00

27.643.800,00

27.643.800,00

УКУПНО функција 110
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

27.643.800,00

27.643.800,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

Службени лист општине Инђија

01

411

17

01

01

416

13

01
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III

0602

0602-0010

0602-0009

2101-0002

415

416

32

33

465

39

40

426

38

01

499

01

423

424

36

37

421

414

31

422

413

30

34

412

29

35

411

28

48.076.100,00
30.624.198,00

48.076.100,00
30.624.198,00

28.824.198,00

Стална буџетска резерва

Програмска активност 0010 (ПА 0010)

28.824.198,00
28.824.198,00

УКУПНО

28.824.198,00
28.824.198,00

28.824.198,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009
Приходи из буџета

28.824.198,00

28.824.198,00

Текућа буџетска резерва

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

48.076.100,00

48.076.100,00

48.076.100,00

УКУПНО функција 110

625.100,00
48.076.100,00

625.100,00

1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

26.300.000,00
1.500.000,00

2.700.000,00

200.000,00

8.650.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

949.049,00

5.301.951,00

26.300.000,00

2.700.000,00

200.000,00

8.650.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

949.049,00

5.301.951,00

48.076.100,00

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)

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

48.076.100,00

4.403.400,00

4.403.400,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

4.403.400,00

4.403.400,00

УКУПНО РАЗДЕО II

4.403.400,00

Приходи из буџета

4.403.400,00

Службени лист општине Инђија

160

110

2101

01

УКУПНО функција 110
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160

160

0602

0901

0602

0901-0005

0901-0001

14.000.000,00

1.000.000,00

3.500.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

305.298,50

305.298,50

305.298,50

610.597,00
305.298,50

610.597,00

Приходи из буџета

610.597,00

610.597,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

10.610.597,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РОМСКЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ"

10.610.597,00

18.500.000,00

18.500.000,00

УКУПНО функција 160
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

18.500.000,00

18.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

3.500.000,00
3.500.000,00

УКУПНО

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005
Приходи из буџета

3.500.000,00

3.500.000,00

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОЈЕКАТ 1 "Домски смештај ученика и студената"

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

Приходи из буџета

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

18.500.000,00

Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне организације

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

18.500.000,00

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 буџетска резерва

01

472

01

01

481

01

472

01

481

01

499

Службени лист општине Инђија

45

44

43

42

41
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1201

1201-0003

1501

1501

1501-0001

48/1

48

47

46

01

481

01

481

01

423

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

4.550.000,00

9.100.000,00

Верске и друге услуге заједнице

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

59.850.000,00

59.850.000,00

52.500,00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

52.500,00
52.500,00

УКУПНО

52.500,00
52.500,00

52.500,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
Приходи из буџета

52.500,00

52.500,00

Дотације невладиним организацијама

ПРОЈЕКАТ 2 "СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА - АКТИВНИ ПОТРОШАЧИ"

9.100.000,00
9.100.000,00

УКУПНО

9.100.000,00
9.100.000,00

9.100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

9.100.000,00

9.100.000,00

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

Приходи из буџета

4.550.000,00

4.550.000,00

13.702.500,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

13.702.500,00

305.298,50
10.610.597,00

10.610.597,00

10.305.298,50

305.298,50

Услуге по уговору - Регионална развојна агенција Срем

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

УКУПНО функција 160

Приходи из буџета

13

10.305.298,50

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160:

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 ЗА ПРОЈЕКАТ 1

610.597,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

01

01

472

ПРОЈЕКАТ 2 "Л А П - за унапређење образовања, запошљавања, здравља
и становања Рома у општини Инђија 2016-2020. година"

610.597,00

Службени лист општине Инђија

840

160

1501

0602

УКУПНО
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860

860

860

1201

1201-0002

1201-0004

424

424

424

424

424

52

53

53/1

53/2

54

01

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО функција 840

26.000.000,00

600.000,00

12.300.000,00

12.300.000,00

45.850.000,00
45.850.000,00

45.850.000,00
45.850.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО функција 860

Извори финансирања за функцију 860:

12.300.000,00

12.300.000,00

УКУПНО

8.000.000,00
12.300.000,00

8.000.000,00
12.300.000,00

1.100.000,00

600.000,00

600.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске културне манифестације "

Специјализоване услуге - Остале манифестације од значаја за Општину Инђија

1.100.000,00

Специјализоване услуге - Јубилеј 500 година од изградње Храма Св. Никола у
Старом Сланкамену
Специјализоване услуге - Игре без граница

600.000,00

1.000.000,00

Специјализоване услуге - Градска слава Општине Инђија - Духови

Специјализоване услуге - Дан ослобођења у Првом светском рату

Специјализоване услуге - Дан ослобођења Инђије

1.000.000,00

7.550.000,00

ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске културне манифестације "

7.550.000,00
7.550.000,00

УКУПНО

7.550.000,00
7.550.000,00

7.550.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002
Приходи из буџета

7.550.000,00

7.550.000,00

Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти у области културе

другом месту

Рекреација, култура и вере некласификоване на

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

26.000.000,00

26.000.000,00

УКУПНО

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004
Приходи из буџета

26.000.000,00

26.000.000,00

Услуге по уговору - Информисање

другом месту

Рекреација, култура и вере некласификоване на

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

14.000.000,00

14.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 840:

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003
Приходи из буџета

14.000.000,00

14.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице

Службени лист општине Инђија

01

424

01

481

01

423

01

01

481

51/1

51

50

49
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III/1

110

810

810

2101

1301

2101-0002

1301

1301-0001

481

57

1.000,00

01

416

423

58/1

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

5.850.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002
Извори финансирања за функцију 110:

5.300.000,00

550.000,00

5.850.000,00

5.300.000,00

550.000,00

5.850.000,00

305.298,50
256.312.895,00

256.312.895,00

256.007.596,50
305.298,50

256.007.596,50

Услуге по уговору

Награде запосленима и остали посебни расходи

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

Функционисање извршних органа

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

УКУПНО РАЗДЕО III

Приходи из буџета

75.002.000,00

75.002.000,00

УКУПНО функција 810

07

75.002.000,00

75.002.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 810:

1.000,00
1.000,00

УКУПНО

1.000,00

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ "ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ"
Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортисти Инвестиције

Услуге рекреације и спорта

01

01

01

481

75.001.000,00

ПРОЈЕКАТ "ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ"

75.001.000,00

75.001.000,00

УКУПНО

75.001.000,00

75.001.000,00
75.001.000,00

5.000.000,00

1.000,00

70.000.000,00

5.000.000,00

1.000,00

70.000.000,00

75.002.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001

Дотације невладиним организацијама - превоз спортиста

Конкурс "Издавање хале"

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортисти

Услуге рекреације и спорта

75.002.000,00

Службени лист општине Инђија

58/2

58

481

56

01

481

55

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
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IV

0602

0602-0001

422

423

424

425

426

441

444

465

482

483

485

511

512

515

541

621

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81
Извори финансирања за функцију 130:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

Набавка домаће финансијске имовине

Земљиште

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ "Модернизација рада Скупштине општине Инђија"

УКУПНО функција 130

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

421

65

Награде запосленима и остали посебни расходи

13

416

64

Накнаде трошкова за запослене

Трансфери од других нивоа власти

415

63

Социјална давања запосленима

Приходи из буџета

414

62

Накнаде у натури

07

413

61

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

01

411

412

59

60

Опште услуге

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

77.368.520,50
439.447.708,32

439.447.708,32

1.000,00

362.078.187,82
77.368.520,50

1.000,00

362.078.187,82

100.000,00
439.447.708,32

100.000,00

20.000.000,00

100.000,00

24.900.000,00

31.624.000,00

5.000.000,00

78.000.000,00

1.200.000,00

10.452.000,00

500.000,00

1.000.000,00

33.300.000,00

24.600.000,00

25.200.000,00

29.050.000,00

2.000.000,00

36.490.308,32

2.000.000,00

3.200.000,00

4.600.000,00

1.500.000,00

15.882.193,00

88.749.207,00

444.204.943,52

439.447.708,32

20.000.000,00

100.000,00

24.900.000,00

31.624.000,00

5.000.000,00

78.000.000,00

1.200.000,00

10.452.000,00

500.000,00

1.000.000,00

33.300.000,00

24.600.000,00

25.200.000,00

29.050.000,00

2.000.000,00

36.490.308,32

2.000.000,00

3.200.000,00

4.600.000,00

1.500.000,00

15.882.193,00

88.749.207,00

444.204.943,52

5.850.000,00

5.850.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

5.850.000,00

5.850.000,00

УКУПНО РАЗДЕО III/1

5.850.000,00

Приходи из буџета

5.850.000,00

Службени лист општине Инђија

130

130

0602

01

УКУПНО функција 110
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511

512

84

444

84/2

421

424

513

85

85/1

85/2

01

441

84/1

01

424

83

01

511

82

81/2

2.500.000,00
53.900.000,00
53.900.000,00

53.900.000,00
53.900.000,00

Извори финансирања за функцију 640:

1.000.000,00

50.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0501-0001

1.000.000,00

50.400.000,00

53.900.000,00

2.500.000,00

Остале некретнине и опрема

Специјализоване услуге

Стални трошкови

УЛИЧНА РАСВЕТА

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

53.900.000,00

101.000,00

101.000,00

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

101.000,00

101.000,00

УКУПНО

1.000,00
101.000,00

101.000,00

100.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0003

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Сервисирање јавног дуга

100.000,00

3.000,00

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

3.000,00
3.000,00

УКУПНО

3.000,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Израда пројектне документације, адаптација и
надоградња II спрата "Виле Љубица" у Сутомору "

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

1.000,00

600.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ "Израда пројектне документације, адаптација и надоградња II
спрата "Виле Љубица" у Сутомору "

600.000,00

600.000,00

УКУПНО функција 130

600.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Реконструкција зграде Месне заједнице у Старом
Сланкамену"

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

4.053.235,20

4.053.235,20

УКУПНО функција 130

ПРОЈЕКАТ "Реконструкција зграде Месне заједнице у Старом Сланкамену"

2.837.264,64

2.837.264,64

Трансфери од других нивоа власти

1.215.970,56

4.053.235,20

Приходи из буџета

1.215.970,56

4.053.235,20

07

УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Модернизација рада Скупштине општине Инђија"

Машине и опрема

01

512

Службени лист општине Инђија

640

0602-0003

170

0501-0001

0602

620

0501

0602

130

81/1
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1

160

0602-0002

1102

620

0602

1102

620

1102

444

512

87

88

444

512

88/2

88/3

421

93

424

425

426

441

444

465

96

97

98

99

100

101

422

415

92

423

414

91

94

412

90

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Функционисање месних заједница

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

732.000,00

435.591,00

42.000,00

21.000,00

1.701.000,00

435.591,00

42.000,00

21.000,00

1.701.000,00

8.589.787,00

732.000,00
8.589.787,00

6.615.600,00

420.500,00

4.071.300,00

25.000,00

798.609,00

657.496,00

3.673.104,00

58.006.487,00

6.615.600,00

420.500,00

4.071.300,00

25.000,00

798.609,00

657.496,00

3.673.104,00

58.006.487,00

17.200.000,00

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

17.200.000,00

17.200.000,00

УКУПНО

17.200.000,00

17.200.000,00

17.200.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Набавка возила (ПАУК) "
Приходи из буџета

16.000.000,00

200.000,00

1.000.000,00

16.000.000,00

200.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

1.000.000,00

24.810.000,00

ПРОЈЕКАТ "Набавка возила (ПАУК) "

24.810.000,00

24.810.000,00

УКУПНО

24.810.000,00

24.810.000,00

24.810.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Набавка камиона кипера и камиона смећара"
Приходи из буџета

22.000.000,00

10.000,00

2.800.000,00

22.000.000,00

10.000,00

2.800.000,00

42.010.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

ПРОЈЕКАТ "Набавка камиона кипера и камиона смећара"

42.010.000,00

53.900.000,00

53.900.000,00

УКУПНО функција 640
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

53.900.000,00

53.900.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

95

411

89

01

441

88/1

01

441

86

01
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950

0602

0602

0602

511

512

104

105

111

Трансфери од других нивоа власти

4.600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"
Образовање које није дефинисано нивоом

4.600.000,00
4.600.000,00

Приходи из буџета

4.600.000,00
4.600.000,00

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

01

4.600.000,00

1.000.000,00
11.430.000,00

11.430.000,00

10.430.000,00
1.000.000,00

10.430.000,00

1.000.000,00
11.430.000,00

11.430.000,00

10.430.000,00
1.000.000,00

10.430.000,00

423

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"

Образовање које није дефинисано нивоом

УКУПНО функција 940

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 940:

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-путни трошкови студената

Студентске стипендије

07

472

110

ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

Високо образовање

31.576.487,00

31.576.487,00

УКУПНО за главу 1, функција 160

1.300.000,00
31.576.487,00

1.302.000,00
31.576.487,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Приходи из буџета

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ "
Приходи из буџета

1.300.000,00

1.300.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ "

01

472

109

01

01

511

2.000,00

108

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

1.000,00

2.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Машине и опрема

512

107

Зграде и грађевински објекти

511

106

1.000,00

30.274.487,00

30.274.487,00

ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

30.274.487,00

30.274.487,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

1.970.000,00
30.274.487,00

1.970.000,00

160.000,00

62.000,00

299.500,00

30.274.487,00

160.000,00

62.000,00

299.500,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Службени лист општине Инђија

950

940

483

103

01

482

102
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0501

0501

0602

0602

115

114

113

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5 "Успостављање истраживачког центра Милутин
Миланковић у Старом Слакамену"

01

511

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

600.000,00

УКУПНО функција 920

600.000,00

708.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 920:

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ 6 "Израда пројектне документације за санацију и извођење
радова инвестиционог одржавања и унапређења енергетске ефикасности
и противпожарне заштите на објекту техничке школе и гимназије у Инђији"

Средње образовање

708.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

15.000.000,00

15.000.000,00

УКУПНО функција 950

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 950:

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

01

1.000.000,00

Специјализоване услуге

424

ПРОЈЕКАТ 5 "Успостављање истраживачког центра Милутин Миланковић у
Старом Слакамену"

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник тастера""

1.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

Образовање које није дефинисано нивоом

6.000.000,00

6.000.000,00

Услуге по уговору - Набавка "паник тастера"

01

ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник тастера"

423

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ "СТИПЕНДИЈЕ ЗА СПОРТИСТЕ"

6.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

Образовање које није дефинисано нивоом

2.000.000,00

2.000.000,00

Спортске стипендије

01

2.000.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

472

2.000.000,00

1.400.000,00

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

1.400.000,00

Приходи из буџета

1.400.000,00

Услуге по уговору - Поклони за истакнуте ученике и спортисте

01

ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ"

423

Службени лист општине Инђија

920

950

950

112/1

112
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360

620

1502

0701

0701

0701

0701

0501

118/1
118/2

118

117

116

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

Трансфери од других нивоа власти

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

УКУПНО функција 360

Приходи из буџета

01

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3 "ВИДЕО НАДЗОР У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈЕ"
Извори финансирања за функцију 360:

Машине и опрема

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 3 "ВИДЕО НАДЗОР ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА"

176.000,00

470.000,00

9.299.400,00

9.475.400,00

1.000,00
8.160.000,00

8.160.000,00

8.159.000,00

8.160.000,00

160.000,00
8.000.000,00

1.000,00

8.159.000,00

8.160.000,00

160.000,00
8.000.000,00

450.000,00
4.700.000,00

450.000,00

3.780.000,00
4.700.000,00

3.780.000,00

Службени лист општине Инђија

07

424
512

Трансфери од других нивоа власти

07
УКУПНО функција 360

Приходи из буџета

01

470.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

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

4.700.000,00

4.700.000,00

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА"

УКУПНО функција 360

424

1.689.998,20

1.689.998,20

Трансфери од других нивоа власти

204.999,82
1.484.998,38

1.484.998,38

Приходи из буџета

07

204.999,82

1.689.998,20

1.689.998,20

Извори финансирања за функцију 360:

1.689.998,20

1.689.998,20

14.549.998,20

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

14.549.998,20

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

62.000,00
108.000,00

108.000,00

46.000,00

108.000,00

62.000,00

46.000,00

108.000,00

01

424

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
УКУПНО функција 620

Приходи из буџета

13

Извори финансирања за функцију 620:

Зграде и грађевински објекти

01

511

ПРОЈЕКАТ 6 "Елаборат енергетске ефикасности зграде Центра за
социјални рад "Дунав" у Инђији

Развој заједнице
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2

473

1502-0002

1502-0001

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

Залихе робе за даљу продају

Машине и опрема

Сопствени приходи

523

142

Приходи из буџета

512

141

Материјал

04

426

140

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

01

424

425

138

423

137

Промоција туристичке понуде

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

2.872.000,00

3.490.000,00

1.000,00

260.000,00

1.000,00

961.000,00

1.771.000,00

496.000,00

5.806.400,00

5.806.400,00

172.000,00

172.000,00

50.000,00

102.000,00

20.000,00

4.000,00

4.000,00

172.000,00

2.872.000,00

3.662.000,00

50.000,00

1.000,00

362.000,00

1.000,00

961.000,00

1.791.000,00

496.000,00

5.810.400,00

4.000,00

5.806.400,00

1.000,00
5.810.400,00

4.000,00

100.000,00

50.000,00

37.000,00

371.000,00

45.000,00

10.000,00

300.000,00

655.000,00

100.000,00

157.000,00

54.400,00

130.000,00

50.000,00

40.000,00

563.265,00

3.146.735,00

1.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

5.806.400,00

100.000,00

50.000,00

35.000,00

371.000,00

45.000,00

10.000,00

300.000,00

655.000,00

100.000,00

155.000,00

54.400,00

130.000,00

50.000,00

40.000,00

3.146.735,00
563.265,00

Службени лист општине Инђија

139

421

136

Сопствени приходи
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Приходи из буџета

04

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

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)

01

515

135

465

131

512

426

130

134

425

129

482

424

128

483

423

127

132

422

126

133

416

415

123

421

414

122

124

413

121

125

411

412

119

120

Управљање развојем туризма

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Туристичка организација општине Инђија

ТУРИЗАМ
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3

911

2001

2001-0001

1502

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

3.000,00
8.681.400,00

3.000,00
8.681.400,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

176.000,00

3.000,00

3.000,00

Приходи из буџета

01

411

412

413

414

415

416

421

422

423

424

425

426

431

441

444

465

482

483

511

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

147

Трансфери од других нивоа власти

07

146

Сопствени приходи

04

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

Текуће поправке и одржавање

2.840.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

600.000,00

12.920.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

600.000,00

12.920.000,00

200.000,00

100.000,00
200.000,00

200.000,00

33.978.000,00

12.000.000,00

4.300.000,00

5.900.000,00

750.000,00

25.610.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

15.530.000,00

100.000,00

750.000,00

800.000,00

450.000,00

11.000.000,00

19.615.606,00

109.584.394,00

200.000,00

33.228.000,00

12.000.000,00

3.500.000,00

5.900.000,00

750.000,00

25.160.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

4.530.000,00

2.840.000,00

19.615.606,00

109.584.394,00

13.000.000,00

407.264.000,00

420.264.000,00

240.000,00
9.475.400,00

176.000,00

9.299.400,00

378.000,00

176.000,00

240.000,00

378.000,00

1.000,00

Службени лист општине Инђија

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ПУ "Бошко Буха"

Предшколско образовање

Функционисање предшколских установа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

УКУПНО за главу 2, функција 473

Приходи из буџета

01

1.000,00

1.000,00

Остале некретнине и опрема

1.000,00

513

1.000,00

145

1.000,00

511

144
Зграде и грађевински објекти

424
Специјализоване услуге

240.000,00
3.662.000,00

172.000,00

3.490.000,00

378.000,00

240.000,00

378.000,00

143

ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

Трансфери од других нивоа власти

07
13

Број 27, страна број 1821
Понедељак 10. децембар 2018.

2001

2001

2001

2001

2001

7.332.000,00

7.332.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

424

2.001.000,00

2.001.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

171

2.001.000,00

2.001.000,00

Приходи из буџета

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Израда пројектне документације, доградња и санација
објекта предшколске установе у Бешки

Развој заједнице

1.000,00

1.900.000,00

1.000,00

1.900.000,00

1.000,00

01

100.000,00

Зграде и грађевински објекти

1.000,00

511

100.000,00

170/1

Текуће поправке и одржавање

425

170

Специјализоване услуге

424

169/3

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Школица живота - заједно за детињство - Вртић Љуково

Развој заједнице

7.332.000,00

7.332.000,00

Приходи из буџета

132.000,00
7.200.000,00

01

7.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

169/2

Специјализоване услуге

424

132.000,00

132.600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1А - Доградња вртића на објекту "Невен" у Инђији

132.600.000,00

132.600.000,00

Приходи из буџета

01

132.600.000,00

132.600.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

132.600.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда пројектне документације и изградња новог објекта
за предшколску установу - прва фаза

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

1.000,00

278.028.000,00

2.000.000,00

24.000.000,00

252.028.000,00

511

13.000.000,00

2.000.000,00

11.000.000,00

169/1

169

168

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда пројектне документације за изградњу вртића у Инђији

Развој заједнице

265.028.000,00

13.000.000,00

252.028.000,00

800.000,00
278.028.000,00

13.000.000,00

265.028.000,00

3.000.000,00

18.100.000,00

800.000,00

3.000.000,00

18.100.000,00

Службени лист општине Инђија

620

620

620

Родитељски динар за ваннаставне активности

16
УКУПНО за главу 3, функција 911

Трансфери од других нивоа власти

Извори финансирања за функцију 911:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001

Нематеријална имовина

Приходи из буџета

515

167

Остале некретнине и опрема

Машине и опрема

07

513

166

01

512

165

Број 27, страна број 1822
Понедељак 10. децембар 2018.

2002-0001

175

174

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

183.110.123,00
2.355.000,00
3.230.000,00
21.465.000,00

183.110.123,00
2.355.000,00
3.230.000,00
21.465.000,00

414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене

5.959.800,00
69.213.450,00
3.310.000,00
5.485.200,00

5.959.800,00
3.310.000,00
5.485.200,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

1.600.000,00
1.600.000,00

1.600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

1.600.000,00
1.600.000,00

Приходи из буџета

1.600.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

ПРОЈЕКАТ 1 - Реконструкција објекта ОШ Душан Јерковић (дворац
Пеачевић)

183.110.123,00

183.110.123,00

183.110.123,00

100.000,00
183.110.123,00

100.000,00

183.110.123,00

7.845.300,00

7.845.300,00

183.110.123,00

23.627.773,00

23.627.773,00

УКУПНО функција 912

985.000,00
7.740.200,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 912:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001

515 Нематеријална имовина

512 Машине и опрема

511 Зграде и грађевински објекти

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

7.740.200,00

10.440.250,00

10.440.250,00

426 Материјал

985.000,00

17.453.150,00

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

3.900.000,00
17.453.150,00

3.900.000,00

421 Стални трошкови

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

69.213.450,00

Трансфери осталим нивоима власти
413 Накнаде у натури

Основно образовање

Функционисање основних школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

184.710.123,00

300.000,00

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

184.710.123,00

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

300.000,00

300.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

01

463

511
01

173

2.000,00

2.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Израда пројектне документације за доградњу вртића у
Новом Сланкамену

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

Службени лист општине Инђија

620

912

2002

511
01

172

Број 27, страна број 1823
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920

920

1501

2003

177

176

850.000,00
2.475.000,00
6.480.000,00
4.950.000,00

850.000,00
6.480.000,00
4.950.000,00

424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

56.303.000,00

56.303.000,00

4.810.651,05
6.670.000,00

6.670.000,00

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

3.395.860,80
4.810.651,05

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

1.414.790,25
3.395.860,80

Трансфери од других нивоа власти

07

1.177.080,00

1.177.080,00

512 Машине и опрема

1.414.790,25

3.633.571,05

3.633.571,05

511 Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

4.810.651,05

4.810.651,05

Трансфери осталим нивоима власти

ПРОЈЕКАТ 1 - ТШ "Михајло Пупин" Инђија - Адаптација фискултурне сале

Средње образовање

56.303.000,00

56.303.000,00

УКУПНО функција 920

158.000,00
56.303.000,00

158.000,00
56.303.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 920:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001

515 Нематеријална имовина

543.000,00
3.710.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

3.710.000,00

550.000,00

550.000,00

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

480.000,00

480.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

543.000,00

4.290.000,00

4.290.000,00

422 Трошкови путовања

2.475.000,00

3.372.000,00

423 Услуге по уговору

421 Стални трошкови

18.765.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

18.765.000,00

7.970.000,00

7.970.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

3.372.000,00

580.000,00
1.130.000,00

1.130.000,00

56.303.000,00

56.303.000,00

414 Социјална давања запосленима

413 Накнаде у натури

580.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

61.113.651,05

01

463

01

463

Средње образовање

Функционисање средњих школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

61.113.651,05

Службени лист општине Инђија

1501-0001

2003

2003-0001

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Број 27, страна број 1824
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4

820

950

1201

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти

07

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Машине и опрема

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће донације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

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

1.000.000,00
24.822.900,00

1.280.000,00

22.542.900,00

23.542.900,00

1.280.000,00

1.280.000,00
1.000.000,00

22.542.900,00

24.822.900,00

23.542.900,00

40.000,00

1.313.900,00

300.000,00

500.000,00

1.280.000,00

660.000,00

500.000,00

300.000,00

1.540.000,00

1.600.000,00
1.280.000,00

20.000,00

280.000,00

60.000,00

50.000,00

1.600.000,00

20.000,00

1.313.900,00

300.000,00

500.000,00

1.000.000,00

600.000,00

500.000,00

250.000,00

1.520.000,00

600.000,00
1.300.000,00

1.600.000,00

150.000,00

1.994.810,00

600.000,00
20.000,00

800.000,00

50.000,00

1.300.000,00

800.000,00

1.994.810,00
100.000,00

11.144.190,00

95.302.101,00

79.245.301,00

11.144.190,00

6.670.000,00

6.670.000,00

УКУПНО функција 950
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

6.670.000,00

6.670.000,00

Приходи из буџета

04

482

512

193

194

16.056.800,00

6.670.000,00

6.670.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001
Извори финансирања за функцију 950:

6.670.000,00

6.670.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ПОСЛОВНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

01

465

426

189

192

425

188

441

424

187

444

422

186

190

421

185

191

415

416

414

182

183

413

181

184

411

412

179

180

01

451

Службени лист општине Инђија

1201-0002

1201-0001

178

Високо образовање

Број 27, страна број 1825
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5

1201-0001

431

465

482

483

512

515

523

210

211

212

213

214

215

216

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Залихе робе за даљу продају

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале текуће дотације и трансфери

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

Сопствени приходи

426

209

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

425

208

04

424

207

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)

28.814.400,00

28.914.400,00

500.000,00

1.200.000,00

100.000,00

100.000,00

930.400,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.400.000,00

2.280.000,00

340.000,00

5.300.000,00

550.000,00

340.000,00

2.006.800,00

9.856.800,00

2.200.000,00

300.000,00

0,00

17.000,00

11.800,00

150.000,00

830.000,00

30.000,00

2.500.000,00

700.000,00

270.000,00

110.000,00

2.600.000,00

20.000,00

130.000,00
1.370.000,00

17.915,00

100.085,00

1.423.194,00

7.950.806,00

2.006.800,00

28.814.400,00

38.771.200,00

2.200.000,00

500.000,00

1.500.000,00

100.000,00

117.000,00

942.200,00

150.000,00

1.830.000,00

3.030.000,00

4.900.000,00

2.980.000,00

610.000,00

5.410.000,00

550.000,00

340.000,00

3.970.000,00

150.000,00

1.441.109,00

8.050.891,00

Службени лист општине Инђија

01

422

423

205

421

204

206

415

414

201

416

413

200

202

412

199

203

411

198

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Установа Културни центар

1.300.000,00
28.642.900,00

2.100.000,00

26.542.900,00

УКУПНО за главу 4, функција 820

2.100.000,00

1.300.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

25.242.900,00

Сопствени приходи

2.100.000,00

Приходи из буџета

04

25.242.900,00

300.000,00
3.820.000,00

3.000.000,00

820.000,00

2.700.000,00

300.000,00
820.000,00

820.000,00

3.820.000,00

1.400.000,00

320.000,00

2.100.000,00

01

Извори финансирања за главу 4 за функцију 820:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Трансфери од других нивоа власти

07

2.700.000,00

820.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Сопствени приходи

400.000,00

20.000,00

400.000,00

1.000.000,00

300.000,00

1.700.000,00

Нематеријална имовина

Приходи из буџета

515

197

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

04

424

196

01

423

195
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Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

07
09
08

425

511

515

222

222/1

223
01

424

01

454

Сопствени приходи

900.000,00

1,00

6.558.001,00
6.558.001,00

6.558.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

6.558.001,00
6.558.001,00

6.558.001,00

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

4.808.000,00

250.000,00

1.500.000,00
4.808.000,00

250.000,00

1.500.000,00

Нематеријална имовина

Зграде и грађевински објекти

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

1,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 2- "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

4.000.000,00

4.000.000,00

56.101.200,00

300.000,00

4.950.000,00

3.600.000,00

6.106.800,00

41.144.400,00

17.330.000,00

4.100.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

13.956.800,00

300.000,00

4.950.000,00

2.600.000,00

6.106.800,00

4.100.000,00

4.100.000,00

12.330.000,00

17.330.000,00

330.000,00

15.910.000,00

1.090.000,00

38.771.200,00

300.000,00

4.950.000,00

2.700.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

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

42.144.400,00

1.000.000,00

41.144.400,00

13.230.000,00

900.000,00

12.330.000,00

80.000,00
4.100.000,00

250.000,00

4.000.000,00

20.000,00

9.856.800,00

300.000,00

4.950.000,00

2.600.000,00

13.230.000,00

11.910.000,00

1.070.000,00

28.914.400,00

Субвенције предузећима

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

УКУПНО за главу 5, функција 820

Приходи из буџета

04

Извори финансирања за главу 5 за функцију 820:

01

221

220

Сопствени приходи

04
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Материјал

Приходи из буџета

426

219

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

07

424

218

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

01

423

217

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

08

100.000,00

Службени лист општине Инђија

1201

1201

1201-0002

Примања од продаје нефинансијске имовине

09
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Трансфери од других нивоа власти

07
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0901

0901-0001

1301-0005

1301

1301-0004

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

08

300.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

195.487.625,40

195.487.625,40

463

473.803,44

473.803,44

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005

226

473.803,44

473.803,44

Трансфери од других нивоа власти

07

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

Социјална заштита некласификована на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

12.065.000,00

148.487,00

12.065.000,00

148.487,00

45.000,00

Машине и опрема

280.316,44

512

45.000,00

225/3

Материјал

426

Услуге по уговору

423

Спровођење омладинске политике

280.316,44

4.500.000,00

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

4.500.000,00
4.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

4.500.000,00
4.500.000,00

4.500.000,00

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

4.500.000,00

4.500.000,00

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа клизалишта"

Услуге рекреације и спорта

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО функција 810

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004
Приходи из буџета

14.000.000,00

18.973.803,44

95.002.101,00

14.000.000,00

18.973.803,44

16.056.800,00

4.950.000,00

4.900.000,00

8.206.800,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Установа
Спортски центар

Услуге рекреације и спорта

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

79.245.301,00

300.000,00

4.950.000,00

2.600.000,00

76.945.301,00

225/2

01

421

01

451

Примања од продаје нефинансијске имовине

09

2.300.000,00

8.206.800,00

225/1

225

224

Трансфери од других нивоа власти

07

76.945.301,00

Службени лист општине Инђија

090

810

810

1301

Сопствени приходи

04

УКУПНО функција 820

Приходи из буџета

01
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0901-0006

0901-0001

41.765.000,00

41.765.000,00

УКУПНО функција 090

210.000,00

210.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

472

472

472

472

232

233

234

235

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

472

Трансфери од других нивоа власти

07

231

Донације од међународних организација

1.500.000,00

13.100.000,00
51.200.000,00

51.200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006

2.600.000,00

12.000.000,00

22.000.000,00

13.100.000,00

2.600.000,00

12.000.000,00

22.000.000,00

1.500.000,00

8.098.624,40
62.930.000,00

62.930.000,00

18.721.549,09

23.875.000,00

12.234.826,51

8.098.624,40

18.721.549,09

23.875.000,00

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

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Треће дете

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете

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

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

Породица и деца

Подршка деци и породици са децом

Програмска активност 0006 (ПА 0006)

УКУПНО функција 070

Приходи из буџета

12.234.826,51

62.930.000,00

62.930.000,00

Извори финансирања за функцију 070:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

1.780.000,00
61.150.000,00

61.150.000,00

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

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка помоћ

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

Извори финансирања за функцију 010:

210.000,00

210.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР

Болест и инвалидност

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

41.765.000,00

41.765.000,00

Приходи из буџета

06

472

41.765.000,00

41.765.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Извори финансирања за функцију 090:

29.700.000,00

29.700.000,00

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

01

472

230

01

472

229

228

01

472

Службени лист општине Инђија

040

070

010

0901-0001

227
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0901-0005

239

238

237

236

01

472

01

472

01

472

01

472

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002

500.000,00

500.000,00

УКУПНО функција 060

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО функција 070

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО функција 040

1.500.000,00

1.500.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 2 - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО функција 040

Извори финансирања за функцију 040:

1.500.000,00

1.500.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -Финансирање вантелесне оплодње

ПРОЈЕКАТ 2 - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Породица и деца

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 040:

4.000.000,00

4.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

Породица и деца

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 070:

5.000.000,00

5.000.000,00

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

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 060:

500.000,00

500.000,00

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај

Становање

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

2.100.000,00
51.200.000,00

51.200.000,00

49.100.000,00

2.100.000,00

49.100.000,00

Службени лист општине Инђија

040

040

070

060

0901-0002

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 040

Приходи из буџета

07

Извори финансирања за функцију 040:

01
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1801

1801-0003

1801-0001

515

248

249/1

249

512

247
Извори финансирања за функцију 090:

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

01

423

464

2.060.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0003

Услуге по уговору

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

300.000,00
127.000.000,00

127.000.000,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00

126.700.000,00

126.700.000,00

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

126.700.000,00

126.700.000,00

127.000.000,00

22.900.000,00

2.290.000,00

18.550.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001

127.000.000,00

22.900.000,00

2.290.000,00

18.550.000,00

2.060.000,00

687.500,00
22.900.000,00

687.500,00

2.750.000,00

37.500,00

462.000,00

1.750.000,00

16.504.500,00

181.500,00

527.000,00

22.900.000,00

2.750.000,00

37.500,00

462.000,00

1.750.000,00

16.504.500,00

181.500,00

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Здравство

Опште медицинске услуге

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
ОШТЕЋЕНОМ У РАЗВОЈУ - ИНО ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

482

246

Материјал

Специјализоване услуге

07

426

245

Донације од међународних организација

424

244

Услуге по уговору

Приходи из буџета

423

243

Трошкови путовања

Стални трошкови

527.000,00

5.482.625,40

5.482.625,40

ПРОЈЕКАТ 4 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ - ИНО ПРОЈЕКАТ

5.482.625,40

5.482.625,40

УКУПНО функција 090

5.482.625,40

5.482.625,40

Трансфери од других нивоа власти

06

422

5.482.625,40

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 3 - ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Извори финансирања за функцију 090:

5.482.625,40

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

01

421

242

07

472

241

240

ПРОЈЕКАТ 3 - ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Социјална заштита некласификована на другом месту

Службени лист општине Инђија

721

721

090
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1301

0701

0401

1102

0701-0002

0401-0004

1102-0001

102.388.000,00

102.388.000,00

Развој заједнице

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

213.513.391,00

213.513.391,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

15.782.071,00
213.513.391,00

213.513.391,00

Приходи из буџета

01

197.731.320,00

451

15.782.071,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

424

197.731.320,00

213.513.391,00

255

Специјализоване услуге - Фактурисање

213.513.391,00

254

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Развој заједнице

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

10.154.760,00

10.154.760,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004

590.520,00
10.154.760,00

10.154.760,00

9.564.240,00

Приходи из буџета

590.520,00

01

9.564.240,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

451

Специјализоване услуге -Фактурисање

10.154.760,00

424

Управљање отпадним водама

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Развој заједнице

10.154.760,00

31.741.307,00

31.741.307,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

8.328.019,00
31.741.307,00

31.741.307,00

23.413.288,00

Приходи из буџета

23.413.288,00
8.328.019,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

31.741.307,00

253

451
01

251

31.741.307,00

127.000.000,00

252

424

250

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

"ИНЂИЈА ПУТ" ИНЂИЈА

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Развој заједнице

127.000.000,00

Службени лист општине Инђија

620

620

620

620

УКУПНО функција 721
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620

1102

1301-0004

102.388.000,00

102.388.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511
01

264

Специјализоване услуге

424

263

65.030.735,22

65.030.735,22

1.250.591,06
63.780.144,16

63.780.144,16

1.250.591,06

4.620.001,00

4.620.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3
ПРОЈЕКАТ 1.4 - Изградња кућних прикључака фекалне канализације
Бешка

4.620.001,00

4.620.001,00

Приходи из буџета

01

1,00
4.620.000,00

1,00
4.620.000,00

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

424
511

Службени лист општине Инђија

262/1
262/2

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

ПРОЈЕКАТ 1.3А Текуће одржавњеа фасаде и просторија амбуланте у
Новим Карловцима

2.000,00

2.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

262

1.000,00

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

1.000,00

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.3 Санација крова на објекту Дома културе у Новим
Карловцима

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

261

260

1.854.001,00

1.854.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОЈЕКАТ 1.2 Израда техничке документације на уређењу просторија
месне заједнице Стари Сланкамен

1.854.001,00

1.854.001,00

Приходи из буџета

01

1,00

117.513.644,21

1.854.000,00

1,00

117.513.644,21

1.854.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

259

Специјализоване услуге

424

258

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда пројектне документације и извођење радова на
уређењу објекта месне заједнице и полиције у Бешки

Развој заједнице

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

102.388.000,00

102.388.000,00

Приходи из буџета

4.388.000,00
98.000.000,00

01

4.388.000,00
98.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

451

257

Специјализоване услуге - Фактурисање

424

256

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)
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272

450.000,00
450.000,00

450.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11

01

450.000,00
450.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

450.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10
ПРОЈЕКАТ 1.11 - Израда пројектне документације атмосферске
канализације у улици Занатлијска трећи део 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

1.000,00

Службени лист општине Инђија

271

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9
ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда Идејног решења атмосферске канализације
насеља Инђија - слив 3

1.000,00

1.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоиване услуге

424

270

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8

1.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.9 - Изградња атмосферске канализације у Војвођанској и
улици Соње Маринковић

2.000.000,00

2.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

2.000.000,00

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Израда Идејног решења одвођења атмосферских вода
насељених места Инђија

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Извођење радова на опремању индустријске зоне Бешка
(пут, вода и ФК)

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

1.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Изградња колектора фекалне канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

7.800.000,00

7.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

7.800.000,00

65.030.735,22

511

7.800.000,00

65.030.735,22

269

268

267

266

265

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Израда техничке документације изградње фекалне
канализације (Крчедин, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен и Стари
Сланкамен)

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4
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Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти

01
07

2.000,00

279

2.000,00

5.800.000,00
5.800.000,00

5.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.18

5.800.000,00
5.800.000,00

Приходи из буџета

01

5.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.18 - Учешће у изградњи продужетака НН мреже у Калакачи
Бешка

2.000,00
2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.17

1.000,00
2.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

278

Специјализоиване услуге

424

277/1

ПРОЈЕКАТ 1.17 - Израдња стубне трафо станице (СТС) Новосадска

2.000,00
2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.16

1.000,00
2.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоиване услуге

424

277

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.15

ПРОЈЕКАТ 1.16 - Израдња стубне трафо станице (СТС) Каменова улица

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.14

ПРОЈЕКАТ 1.15 - Израда пројектне документације за осветљење пешачких
прелаза у зони школа

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

500.000,00

849.999,66
1.000.000,00

1.000.000,00

150.000,34

1.000.000,00

849.999,66

150.000,34

511

ПРОЈЕКАТ 1.14 - Израда пројектне документације за изградњу јавне
расвете у индустријској зони Бешка

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.13

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

300.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.13 - Израда пројектне документације за изградњу јавне
расвете у индустријској зони Инђија -Локација 15

300.000,00

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.12

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

01

300.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

276/1

276

275

274

273

ПРОЈЕКАТ 1.12 -Израда пројектне документације атмосферске
канализације у улици Михаила Пупина у Инђији
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2.000,00

286/1

2.000,00

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511
01

ПРОЈЕКАТ 1.24А - Извођење радова на опремању индустријске зоне
Локација 15 - друга фаза (пут, вода и фекална канализација дуж
саобраћајнице С-2) - фаза изградње фекалне канализације дуж десног
крака саобраћајнице С2 од шахта Ф3-19 до шахта Ф2-27

1.000,00
2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24

8.517.490,72

14.097.906,99

8.517.490,72

14.097.906,99

1.000,00
1.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

07

2.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.23

ПРОЈЕКАТ 1.24 - Извођење радова на опремању индустријске зоне
Локација 15 - друга фаза (пут, вода и фекална канализација дуж
саобраћајнице С-2)

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

1.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.23- Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за
потребе инвестиција предвиђених програмом

1.000,00
1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.22

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

286

285

284

2.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.22 - Израда пројектне документације за изградњу фекалне
канализације у насељима општине Инђија (Бешка трећа фаза, Нови
Карловци, Нови Сланкамен и Стари Сланкамен)

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.21

1.000,00

2.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

283

Специјализоване услуге

424

282/1

ПРОЈЕКАТ 1.21 - Изградња продужетака мреже јавне расветеу улицама на
територији општине Инђија

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.20

1.000,00

2.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

282

Специјализоване услуге

424

1.000,00

6.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.20 -Реконструкција градске пијаце у Инђији

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.19

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

01

6.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

281

280

ПРОЈЕКАТ 1.19 - Израда пројектне документације реконструкције градске
пијаце у Инђији
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УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.26

291/А

291

290

Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти

01
07

1.215.942.243,33

1.215.942.243,33

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.30
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

3.000.000,00
3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00
3.000.000,00

Специјализоване услуге

01

3.000.000,00

500,00
1.000,00

1.000,00

500,00
500,00

500,00

424

ПРОЈЕКАТ 1.30 - Израда претходне студије оправданости за
пречишћавање отпадних вода у индустријској зони у Инђији

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.29

Зграде и грађевински објекти

511

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.28

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Санација јавног осветљења у насељеном месту Јарковци
у општини Инђија

1.000,00

1.000,00

Специјализоване услуге

424

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.27

1.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 1.28 - Стручни надзор над изградњом колектора фекалне
канализације за потребе индустријске зоне Бешка

1.200.000,00

1.200.000,00

Специјализоване услуге

01

1.200.000,00

322.783,45

320.930,40

424

1.200.000,00

322.783,45

320.930,40

Службени лист општине Инђија

0701

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

289

1.840.000,00

1.840.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

ПРОЈЕКАТ 1.27 - Стручни надзор над изградњом водоводне мреже и
фекалне канализације дуж саобраћајнице С2

1.196.286,15

1.196.286,15

Приходи из буџета

07

40.000,00
1.800.000,00

01

1.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

288

40.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.25
ПРОЈЕКАТ 1.26 - Изградња уличног водовода у делу улице Десанке
Максимовић у Инђији

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

1.000,00

5.580.416,27
14.097.906,99

5.580.416,27
14.097.906,99

511

ПРОЈЕКАТ 1.25 -Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Н.
Сланкамена до Сурдука

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24А

Трансфери од осталих нивоа власти

287/1

287

07
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620

0701

77.520.001,00

77.520.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.А

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

2.000,00

2.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

2.000,00
2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

1.000,00
2.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

299

Специјализоване услуге

424

298

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Извођење радова државног пута II реда -126 - лево
скретање за Гумапласт

2.000,00
2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

1.000,00
2.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

297

1.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж државног
пута IIА-126 у Инђији - "Оутлет"

4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2А

4.000.000,00
4.000.000,00

Приходи из буџета

01

4.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

296

295/1

3.591.606,84

3.591.606,84

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2
ПРОЈЕКАТ 1.2А -Израда и монтажа надстрешница за аутобуска стајалишта
на територији општине Инђија

3.591.606,84

3.591.606,84

Приходи из буџета

108.000,00
3.483.606,84

01

108.000,00

511

3.483.606,84

Зграде и грађевински објекти

424

295

Специјализоване услуге

1.000,00

294

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Израда пројектне документације и изградња упарених
аутобуских стајалишта у Инђији, у улици Цара Душана

1.000,00

1.000,00

Трансфери од других нивоа власти

1.000,00

1.000,00

07

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

293

Специјализоване услуге

424

292

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе
до Лесног профила

77.520.001,00

77.520.001,00

Приходи из буџета

1,00
77.520.000,00

01

1,00
77.520.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

291/2

Специјализоване услуге

424

291/1

ПРОЈЕКАТ 1.А Израда пројектне документације и реконструкција Трга
Слободе у центру Инђије (фонтана)

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

Број 27, страна број 1838
Понедељак 10. децембар 2018.

48.960.000,00

48.960.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8А
ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда техничке документације саобраћајница у
индустријјској зони Бешка

24.000.000,00

24.000.000,00

Приходи из буџета

07

960.000,00
24.960.000,00

24.960.000,00

48.000.000,00

01

48.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

304/2

960.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8.1
ПРОЈЕКАТ 1.8А - Реконструкција и асфалтирање улице Краља Петра првог
у Бешки

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00
1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8
ПРОЈЕКАТ 1.8.1-Израда пројектне документације за изградњу кружног тока
у Новом Сланкамену - раскрсница улица Цара Душана, Фрушкогорска и
Дунавска

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00
1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7
ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у
центру Бешке

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6А
ПРОЈЕКАТ 1.7 -Израда пројектне документације упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у коридору државног пута у улици Цара Душана у
Марадику

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

01

600.000,00

600.000,00

Специјализоване услуге

424

600.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6
ПРОЈЕКАТ 1.6А - Израда Плана превентивних мера о повременим и
привременим градилиштима

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

01

4.000.000,00

4.000.000,00

Специјализоване услуге

424

4.000.000,00

1.000,00

Службени лист општине Инђија

304/1

304/А

304

303

302/1

302

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5
ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда Плана техничке регулације саобраћаја за насељена
места општине Инђија

1.000,00

1.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

07

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

301

Специјализоване услуге

424

300

Број 27, страна број 1839
Понедељак 10. децембар 2018.

15.300.000,00

15.300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11Б

25.540.001,00

25.540.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.12

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511
01

310/2

Специјализоване услуге

424

310/1

ПРОЈЕКАТ 1.12А -Израда пројектне документације и изградња пешачке
стазе у улици Цара Душана у Новом Сланкамену -лева страна из правца
Инђије

25.540.001,00

25.540.001,00

Приходи из буџета

1,00

1,00
2.210.001,00

2.210.000,00

2.210.001,00

2.210.000,00

1,00

25.540.000,00

01

1,00
25.540.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

310

Службени лист општине Инђија

309

ПРОЈЕКАТ 1.12 - Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију слободног профила улице Цара Душана у постојећој
регулацији у насељу Нови Сланкамен на деоници раскрснице са улицом
Вука Караџића до раскрснице са улицом Светосавском и извођење
радова

15.300.000,00

15.300.000,00

Приходи из буџета

300.000,00
15.000.000,00

01

15.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

308/3

300.000,00

1.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.11Б - Израда пројектне документације и реконструкција пута
од Виле "Станковић" у Чортановцима до Дунава

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11А

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

308/2

308/1

20.340.001,00

20.340.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11
ПРОЈЕКАТ 1.11А - Израда пројектне документације за реконструкцију
раскрснице улица Лукачева (ДП другог реда), Главне и Челенске у насељу
Нови Карловци

20.340.001,00

20.340.001,00

Приходи из буџета

1,00
20.340.000,00

01

20.340.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

308

1,00

6.960.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10
ПРОЈЕКАТ 1.11 - Израда пројектне документације, изградња и
реконструкција тротоара у насељу Нови Карловци

6.960.000,00

6.960.000,00

Приходи из буџета

01

6.960.000,00

6.960.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

6.960.000,00

360.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда пројектне документације и уређење ужег дела центра
насеља Крчедин

360.000,00

360.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9

360.000,00

360.000,00

Приходи из буџета

01

360.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

307

306

305

Број 27, страна број 1840
Понедељак 10. децембар 2018.

500.000,00
500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.19

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.18

ПРОЈЕКАТ 1.19- Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за
време извођења радова

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.17

ПРОЈЕКАТ 1.18 - Израда пројектне документације за изградњу пешачких
семафора на државном путу II А - 100 кроз насељено место Инђија

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00
1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.16
ПРОЈЕКАТ 1.17 - Израда пројектне документације марине у Старом
Сланкамену

1.000,00
1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00
1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.16 - Израда пројектне документације проширења коловоза у
улици Фрушкогорска у Новом Сланкамену

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.15

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

01

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

318

317

316

315

314

3.480.000,00

3.480.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.14
ПРОЈЕКАТ 1.15 - Израда пројектне документације проширења коловоза у
улици Соње Маринковић у Инђији

3.480.000,00

3.480.000,00

Приходи из буџета

3.360.000,00

01

3.360.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

313

120.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.13

120.000,00

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 1.14 - Израда пројектне документације и изградња аутобуских
стајалишта у улици Цара Душана у Крчедину

1.000,00

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

1.000,00

2.210.001,00

511

1.000,00

2.210.001,00

312

311

ПРОЈЕКАТ 1.13 - Израда пројектне документације и реконструкција крова и
фасаде на објекту МЗ Нови Сланкамен

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.12А

Број 27, страна број 1841
Понедељак 10. децембар 2018.

7.603.001,00

7.603.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24

2.000,00

24.000.000,00
48.960.001,00

24.000.000,00
48.960.001,00

Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24Б

07

1,00
24.960.001,00

24.960.001,00

48.960.000,00

01

1,00
48.960.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

324/4

Специјализоване услуге

424

324/3

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.24Б - Реконструкција и асфалтирање улице 1. Новембра у
Љукову

2.000,00
2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24А

1.000,00
2.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

324/2

Специјализоване услуге

424

324/1

ПРОЈЕКАТ 1.24А - Израда пројектне документације и изградња пешачке
стазе у улици 1. Новембра до Н. Тесле у Љукову

7.603.001,00

7.603.001,00

Приходи из буџета

1,00
7.603.000,00

01

7.603.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

324

1,00

1.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.24 - Израда пројектне документације и изградња пешачке
стазе у целој дужини у улици Н. Тесле у Љукову

1.000,00
1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.23

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

Специјализоване услуге

424

323

322

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.23 - Стручни надзор над изградњом сервисне саобраћајнице у
североисточној радној зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.22

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

Остале некретнине и опрема

513

ПРОЈЕКАТ 1.22 - Набавка опреме за посебна паркиралишта

1.487.625,00

1.487.625,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.21

321

1.487.625,00

1.487.625,00

Приходи из буџета

50.000,00
1.437.625,00

01

1.437.625,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

320

50.000,00

1.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.21 - Израда пројектне документације и изградња паркинга у
центру Марадика

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.20

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

319/1

319

ПРОЈЕКАТ 1.20 - Израда пројекатне документације за изградњу пешачко
бициклистичке стазе од Инђије до Јарковаца дуж пута Л-22 са јавном
расветом

Број 27, страна број 1842
Понедељак 10. децембар 2018.

2.000,00

600.001,00

600.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.29А

424

511

331

331/1

1.080.001,00

1.080.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.30

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 1.31 - Изградња саобраћајног прикључка Улице Нове 3 на
државни пут другог реда бр. 100 у Инђији

1.080.001,00

1.080.001,00

Приходи из буџета

1,00

1,00
804.000,00

804.000,00

1,00

1.080.000,00

01

1,00
1.080.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

330

330/1

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.30 - Изградња саобраћајнице у Улици Нова 3 - Блок 44 у
Инђији

600.001,00

600.001,00

Приходи из буџета

1,00
600.000,00

01

1,00
600.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

329/2

Специјализоване услуге

424

329/1

ПРОЈЕКАТ 1.29А - Израда пројектне документације и изградња
саобраћајнице у Улици Нова 2 - Прва фаза

2.000,00
2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.29

1.000,00
2.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

329

Специјализоване услуге

424

1.000,00

1.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.28

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

328/1

328

2.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.28 - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у
Блоку 44 у Инђији - Ламела

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.27

1.000,00

2.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

327

Специјализоване услуге

424

1.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.26
ПРОЈЕКАТ 1.27 - Изградња паркинга у улици Краља Петра

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

1,00

ПРОЈЕКАТ 1.26 - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у
улици Краља Петра

1,00

1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.25

1,00

1,00

Приходи из буџета

1,00

Зграде и грађевински објекти

01

ПРОЈЕКАТ 1.25 - Реконструкција крова ФК Љуково

511

326/1

326

325
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2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.32

6.620.001,00

6.620.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.33

15.300.001,00

15.300.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.34

473.800.302,10

473.800.302,10

Примања од домаћих задуживања
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.34

424

511

336/22

Трансфери од других нивоа власти

07

336/21

Приходи из буџета

01

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 1.34А1 - Појачано одржавање (рехабилитација) саобраћајнице
Крчедин - Сасе

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.34А

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

336/2

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
26.856.777,76

26.856.777,76

26.855.777,76

26.856.776,76

1,00

1,00

1.000,00

26.855.777,76

26.856.776,76

1,00

1,00

Службени лист општине Инђија

336/1

ПРОЈЕКАТ 1.34А - Појачано одржавање (рехабилитација) Голубиначке
улице у Инђији

473.800.301,10

473.800.301,10

Приходи из буџета

10

1,00
473.800.301,10

01

1,00
473.800.301,10

Зграде и грађевински објекти

511

336

Специјализоване услуге

424

335

ПРОЈЕКАТ 1.34 - Асфалтирање улица по насељеним местима општине
Инђија

15.300.001,00

15.300.001,00

Приходи из буџета

1,00
15.300.000,00

01

1,00
15.300.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

334/2

Специјализоване услуге

424

334/1

ПРОЈЕКАТ 1.33А - Санација, поправка и извођење радова на пешачким
стазама - тротоарима по насељеним местима општине Инђија

6.620.001,00

6.620.001,00

Приходи из буџета

1,00
6.620.000,00

01

1,00

511

6.620.000,00

Зграде и грађевински објекти

424

334

Специјализоване услуге

1.000,00

333/1

ПРОЈЕКАТ 1.33 Израда пројектне документације и изградња пешачке стазе
од градског базена до "Бразде" у Инђији

1.000,00

1.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

07

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

333

1.000,00

804.001,00

804.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.31
ПРОЈЕКАТ 1.32 - 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)

804.001,00

804.001,00

Приходи из буџета

332

01
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УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.36

72.138.118,73

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.37

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
07
13
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.39

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

342

5.025.966,23
20.703.864,90

5.025.966,23
20.703.864,90

5.025.966,22

10.651.932,45
5.025.966,22

10.651.932,45

360.000,00
20.343.864,90

20.343.864,90

360.000,00

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.39 - Изградња саобраћајнице С1 и С2 (II фаза) у радној зони
бр. 15 у Инђији са хидротехничком инфраструктуром - Пројекат водоводне
мреже (II фаза - С2)

2.000.000,00
2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.38

2.000.000,00
2.000.000,00

Приходи из буџета

01

2.000.000,00

Специјализоване услуге

424

ПРОЈЕКАТ 1.38 Стручни надзор над изградњом саобраћајнице С2 и
фекалне канализације дуж саобраћајнице С3

33.163.555,41
72.138.118,73

Трансфери од других нивоа власти

07

38.974.563,32
33.163.555,41

Приходи из буџета

38.974.563,32

Зграде и грађевински објекти

01

72.138.118,73

16.149.597,50

511

72.138.118,73

16.149.597,50

Службени лист општине Инђија

341

340

339

310.615.936,00

310.615.936,00

Трансфери од других нивоа власти

ПРОЈЕКАТ 1.37 - Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације дуж
саобраћајнице С3

294.466.338,50

294.466.338,50

Приходи из буџета

07

1,00
310.615.935,00

01

310.615.935,00

Зграде и грађевински објекти

511

338

Специјализоване услуге

424

1,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.35

ПРОЈЕКАТ 1.36 - Реконструкција пута на деоници Банстол - Хотел Норцев

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

500.000,00

Машине и опрема

512

500.000,00

6.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.35 - Набавка вибро плоча са алатом

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.34Б

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

01

6.000.000,00

Специјализоване услуге

424

337/1

337

336/3

2.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.34Б - Теренска и лабораторијска испитивања код изградње и
асфалтирања путева

1.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.34А1

1.000,00

1.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1.000,00

Приходи из буџета

01
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620

620

1301

1801

1301

1801

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

01
07

600.000,00
600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

600.000,00
600.000,00

Специјализоване услуге

01

600.000,00

1.000,00
30.001.000,00

30.001.000,00

30.000.000,00

30.001.000,00
1.000,00

30.000.000,00

30.001.000,00

143.964.331,59

424

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Израда плана детаљне регулације дела блока 9 у насељу
Бешка намењеном за спортско рекреативне садржаје и изградњу спортске
сале

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Припрема, допуна документације и исходовање
документације за завршетак радова на спортској хали у Инђији до
добијања употребне дозволе

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

143.964.331,59

Службени лист општине Инђија

349

348

2.000,00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

2.000,00
2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

1.000,00
2.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

511

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

424
Специјализоване услуге

2.000,00

347

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда пројектне документације и реконструкција
амбуланте у Бешки

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

2.000,00

600.000,00

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.41

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

01

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

346

345

4.284.000,00

4.284.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.40
ПРОЈЕКАТ 1.41 Израда техничке документације за уређење комплекса
пијаце у Бешки

4.284.000,00

4.284.000,00

Приходи из буџета

84.000,00
4.200.000,00

01

84.000,00
4.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

344

Специјализоване услуге

424

343

ПРОЈЕКАТ 1.40 - Изградња ВН кабла у радној зони Локација 15 у коридору
саобраћајнице С3 у дужини од 1300 м (до раскрснице С2 и С3 ) у Инђији
са хидротехничком инфраструктуром - Пројекат водоводне мреже (II фаза С2)
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3.000,00

3.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

01

12.841.001,00

12.841.001,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7А

01
07

359

12.000.000,00

12.000.000,00

Машине и опрема

512

1,00

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Изградња спортске сале у Инђији - IV фаза

511

1.000,00

10.000.000,00

86.449.329,59

841.001,00

10.000.000,00

86.449.329,59

841.001,00

1.000,00

12.840.000,00

358/3

1,00
12.840.000,00

511
Зграде и грађевински објекти

424

358/2

Специјализоване услуге

1.000,00

Службени лист општине Инђија

358/1

ПРОЈЕКАТ 1.7А - Израда пројекта и изградња трим стазе са јавним
осветљењем у Лејама

1.000,00

1.000,00

Машине и опрема

1.000,00

512

1.000,00

358

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

357

1.000,00

1.500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Израда пројекта и изградња на спортским теренима у
Лејама - прва фаза

1.500.000,00
1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

1.500.000,00

1.500.000,00

Приходи из буџета

01

1.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

356/1

356

5.264.001,00

5.264.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5
ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда пројектне документације и изградња тротоара око
спортске хале у Инђији

5.264.001,00

5.264.001,00

Приходи из буџета

1,00
5.264.000,00

01

5.264.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

355

1,00

600.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Израда пројектне докумемнтације и извођење радова за
хидромасажни базен и плато

600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

01

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 1.4- Израда пројектне документације реконструкције стадиона
Хајдук у Бешки

1.000,00

354

353

3.000,00

3.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

01

1.000,00

Земљиште

1.000,00

541

1.000,00

352

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

511

351

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња спортске хале у Бешки прва фаза

424

350
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620

1101

364

600.000,00
22.500.000,00

27.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00
600.000,00

Специјализоване услуге

01

600.000,00

600.000,00

424

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда геомеханичког елабората земљишта на локацији 15 у
Инђији

600.000,00

1.701.000,00

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.701.000,00
1.701.000,00

УКУПНО

1.701.000,00
1.701.000,00

1.701.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1.12 "ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ"

1.000,00
1.700.000,00

1.000,00
1.700.000,00

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Службени лист општине Инђија

1501

512
01

511

363/2

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.25
ПРОЈЕКАТ 1.12 "ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ"

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

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11
ПРОЈЕКАТ 1.25 - Реконструкција крова ФК Љуково

2.000.000,00

2.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

2.000.000,00

2.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10
ПРОЈЕКАТ 1.11 - Санација отвореног школског терена у ОШ "Бранко
Радичевић" у Марадику

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Специјализоване услуге

01

2.000.000,00

1.000,00

424

363/1

363/А

363

362

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9
ПРОЈЕКАТ 1.10 - Стручни надзор на изградњи спортске сале у Инђији - IV
фаза

1.000,00

1.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

361

1.000,00

86.449.329,59

86.449.329,59

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8
ПРОЈЕКАТ 1.9 - Завршетак изградње спортске хале у Инђији - ПАРТЕРНО
УРЕЂЕЊЕ

76.449.329,59

76.449.329,59

Трансфери од других нивоа власти

360

07
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0701

0701-0004

0701-0002

366

4.500.000,00

4.500.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

01

424

Трансфери од других нивоа власти

07

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

УКУПНО функција 620

Развој заједнице

Јавни градски и приградски превоз путника

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

13.000.000,00

13.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 620:

13.000.000,00

13.000.000,00

155.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

155.400.000,00

500.000,00
27.000.000,00

27.000.000,00

1.500.000,00

25.500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

25.500.000,00

Специјализоване услуге - одржавање путних прелаза

Развој заједнице

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

УКУПНО функција 620

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за функцију 620:

УКУПНО ПРОJEKAT 1

700.000,00
4.500.000,00

4.500.000,00

Приходи из буџета

3.800.000,00

01

700.000,00

511

3.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

424
Специјализоване услуге

500.000,00
22.500.000,00

22.500.000,00

1.500.000,00

20.500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

365/2

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда пројектне и техничке документације и рушење
станова у бр. 6, 8 и 10 у Железничкој улици у Инђији

УКУПНО функција 620

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Трансфери од других нивоа власти

07
13

Приходи из буџета

01

20.500.000,00

22.500.000,00

Извори финансирања за функцију 620:

22.500.000,00

22.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001

22.500.000,00

22.500.000,00

Приходи из буџета

01

22.500.000,00

Специјализоване услуге - планска документација

424

365/1

365

Развој заједнице

Просторно и урбанистичко планирање

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Службени лист општине Инђија

620

620

620

1101-0001

Број 27, страна број 1849
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630

1102

371

370

369

368

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

01
07
13

530.208,00

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

511
01
07

ПРОЈЕКАТ 4 ЈКП "Водовод и канализација" изградња сабирних цевовода и
батерије бунара б23, б24 и б25 на инђијском изворишту на катастарским
парцелама 7510/16, 7510/24 и 7710/14, све ко Инђија - фаза 4 изградња
сабирног цевовода, напојног вода и бушење и опремање бунара б25д и
б25п

353.472,00
530.208,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

27.171.573,05

6.792.893,27

33.964.466,32

27.171.573,05

6.792.893,27

33.964.466,32

176.736,00
353.472,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

530.208,00

Приходи из буџета

176.736,00

Зграде и грађевински објекти

01

530.208,00

3.922.868,53
17.120.001,34

17.120.001,34

9.773.132,54

3.424.000,27

17.120.001,34

3.922.868,53

9.773.132,54

3.424.000,27

17.120.001,34

500,00
1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

511

ПРОЈЕКАТ 3 ЈКП "Водовод и канализација" пројекат за грађевинску
дозволу за изградњу сабирних цевовода и батерије бунара б23, б24 и б25
на инђијском изворишту на катастарским парцелама 7510/16, 7510/20,
7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 2 ЈКП ""Водовод и канализација" изградња сабирних цевовода
и батерије бунара б23, б24 и б25 на инђијском изворишту на катастарским
парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све к.о. Инђија - фаза i /
изградња сабирног цевовода и бушење бунара б-24д и б-24п, изградња
бунарских шахтова и ограде бунара/

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

Трансфери од других нивоа власти

07

1.000,00

500,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

85.699.195,26

142.400.000,00

142.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

85.699.195,26

142.400.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ 1 "Постројење за припрему воде"

Водоснабдевање

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ

УКУПНО функција 620

Приходи из буџета

142.400.000,00

142.400.000,00

142.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0004
Извори финансирања за функцију 620:

142.400.000,00

142.400.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Јавни превоз

01

511

01

472

Службени лист општине Инђија

1102

1102

1102

1102

367

Број 27, страна број 1850
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0101

0101-0002

0101-0002

0101-0001

375

28.000.000,00

УКУПНО функција 421

Пољопривреда

Мере подршке руралном развоју

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

13.493.339,48
28.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

14.506.660,52
13.493.339,48

Приходи из буџета

01

14.506.660,52

28.000.000,00

28.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002
Извори финансирања за функцију 421:

28.000.000,00

28.000.000,00

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

Пољопривреда

Мере подршке руралном развоју

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

645.120,00
9.536.000,00

9.536.000,00

276.480,00

8.614.400,00
645.120,00

276.480,00

13

451

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13
УКУПНО функција 421

Трансфери од других нивоа власти

8.614.400,00

9.536.000,00

Извори финансирања за функцију 421:

4.000.000,00

9.536.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

4.000.000,00

1.536.000,00

180.764.500,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.536.000,00

180.764.500,00

Материјал

Приходи из буџета

426

374

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге - противградна заштита

07

425

Пољопривреда

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

01

424

373

34.083.519,60

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

19.882.053,10

34.083.519,60

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4A

14.201.466,50

19.882.053,10

Трансфери од других нивоа власти

07

34.083.519,60

Приходи из буџета

14.201.466,50

Зграде и грађевински објекти

01

34.083.519,60

33.964.466,32

511

372

371/1

ПРОЈЕКАТ 4A ЈКП "Водовод и канализација" Повезани цевовод Инђија Бешка - Фаза I (од фабрике Грундфосс до шахта Ш6 код ЦС Бешка -Југ)

33.964.466,32

Службени лист општине Инђија

421

421

421

1102

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

Број 27, страна број 1851
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421

560

8.326.500,00

8.326.500,00

УКУПНО функција 421

6.500.000,00

6.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

6.500.000,00

6.500.000,00

УКУПНО функција 560

512

383
13

426

382

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

3.000.000,00
17.000.000,00

17.000.000,00

3.000.000,00

1.000,00
35.400.000,00

35.400.000,00

35.399.000,00
1.000,00

Машине и опрема

Материјал

ПРОЈЕКАТ 3 - Организовање пољочуварске службе

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

Трансфери од других нивоа власти

34.000.000,00

35.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

35.399.000,00

34.000.000,00

400.000,00

1.000.000,00
34.000.000,00

400.000,00

1.000.000,00

Земљиште

07

541

381

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

511

13

424

380

64.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 2 - "Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски путеви"

25.000.000,00
64.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

39.000.000,00
25.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

64.000.000,00
39.000.000,00

64.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

64.000.000,00

64.000.000,00

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

ПРОЈЕКАТ 1 - "Уређење каналске мреже у функцији одводњавања на
подручју општине Инђија"

Пољопривреда

6.500.000,00

6.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 560:

6.500.000,00

6.500.000,00

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)

8.326.500,00

8.326.500,00

Приходи из буџета

13

424

01

482

379

378

377

01

8.326.500,00

Извори финансирања за функцију 421:

8.326.500,00

8.326.500,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

8.326.500,00

8.326.500,00

Приходи из буџета

01

8.326.500,00

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

451

Службени лист општине Инђија

0101

0101

0101

0101-0001

376

Број 27, страна број 1852
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1501

1501-0003

1501-0001

385

515

384/3

6.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

01

451

Трансфери од других нивоа власти

11.550.000,00

11.550.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

11.550.000,00

11.550.000,00

УКУПНО функција 487

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

11.550.000,00

11.550.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 487:

11.550.000,00

87.432.900,00

11.550.000,00

87.432.900,00

645.120,00
174.264.500,00

174.264.500,00

25.277.480,00

148.341.900,00
645.120,00

25.277.480,00

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)

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

УКУПНО функција 421

Приходи из буџета

07

148.341.900,00

3.001.000,00

Извори финансирања за функцију 421:

3.001.000,00

3.001.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4Б

3.001.000,00

3.001.000,00

3.001.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4Б

1.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

Нематеријална имовина

Специјализоване услуге

1.000,00

1.000,00

1.000,00

ПРОЈЕКАТ 4Б - Пројекат - Набавка софтвера за прецизну пољопривреду

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4А

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4А
Приходи из буџета

1.000,00

1.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 4А - Узорковање земљишта

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

6.000.000,00

6.000.000,00

Специјализоване услуге

01

01

424

01

424

13

424

384/2

384/1

384

ПРОЈЕКАТ 4 - Услуге премера и идентификације катастарских парцела
пољопривредног земљишта у државној својини

Службени лист општине Инђија

490

487

0101

0101

Број 27, страна број 1853
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474

490

490

490

1501

1501

1501

1501

424

389

390

423

388/2

7.789.900,00

7.789.900,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0003

12.500.000,00

12.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

Трансфери од других нивоа власти

07

4.000.000,00
11.000.000,00

11.000.000,00

7.000.000,00
4.000.000,00

7.000.000,00

11.000.000,00

Приходи из буџета

11.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

01

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

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

11.300.000,00

11.300.000,00
12.500.000,00

600.000,00

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

Специјализоване услуге

Услуге по уговору - Израда софтвера, програмска презентација Општине Инђија

Услуге по уговору - Торбе за ђаке прваке

ПРОЈЕКАТ 3 - "Промоција општине Инђија"

600.000,00

2.970.000,00

Економски послови некласификовани на другом месту

2.970.000,00
2.970.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

2.970.000,00

2.970.000,00

2.970.000,00

2.970.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

Субвенције приватним предузећима

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

2.970.000,00

5.000.000,00

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

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

Субвенције приватним предузећима

ПРОЈЕКАТ 1 - "ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА"

5.000.000,00

7.789.900,00

7.789.900,00

УКУПНО функција 490
Економски послови некласификовани на другом месту

7.789.900,00

7.789.900,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 490:

7.789.900,00

7.789.900,00

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

Службени лист општине Инђија

472

01

423

01

454

01

454

01

451

388/1

388

387

386

Економски послови некласификовани на другом месту
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0401

0401-0005

1501

1501

396

511

395/2

424

01

424

395/1

2.000,00

2.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6

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

Управљање отпадом

Управљање комуналним отпадом

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

8.200.000,00

73.201.000,00

8.200.000,00

73.201.000,00

6.720.000,00

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.720.000,00
6.720.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 7

6.720.000,00
6.720.000,00

6.720.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 7

120.000,00
6.600.000,00

120.000,00
6.600.000,00

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 7 - "Израда пројектне документације и реконструкција зграде
суда у Инђији "

Развој заједнице

2.000,00

1.000,00
2.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

01

1.000,00

Зграде и грађевински објекти - прва фаза

Зграде и грађевински објекти - пројектна документација

511

395

ПРОЈЕКАТ 6 - "Изградња царинског складишта "

511

394

1.000,00

40.901.000,00

40.901.000,00

УКУПНО функција 474
Развој заједнице

17.756.052,03

17.756.052,03

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

4.243.947,97

18.901.000,00

13

4.243.947,97

18.901.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

07

01

29.901.000,00

29.901.000,00

Извори финансирања за функцију 474:

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5

243.947,97
17.756.052,03

17.756.052,03

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

243.947,97

11.901.000,00

29.901.000,00
11.901.000,00

1.707.000,00
29.901.000,00

1.707.000,00

6.294.000,00

21.900.000,00

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

Машине и опрема

6.294.000,00

21.900.000,00

Приходи из буџета

512

393

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге-пројекти

07

511

392

ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

01

424

391

Службени лист општине Инђија

510

620

1501
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1102

1102

1102-0004

1102-0002

0401-0003

401

400/1

400

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002

01

424

1.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

1.000,00
1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 1 -"ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА"

1.000,00

10.000.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

10.000.000,00
10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0004

10.000.000,00
10.000.000,00

Приходи из буџета

01

10.000.000,00

Специјализоване услуге

424

Зоохигијена

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

64.005.523,48
134.000.000,00

134.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

13

69.994.476,52
64.005.523,48

Приходи из буџета

69.994.476,52

Специјализоване услуге - Услуге одржавања природних површина

134.000.000,00

144.002.000,00

01

134.000.000,00

144.002.000,00

424

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Одржавање јавних зелених површина

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

7.250.909,02

65.001.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0003

7.250.909,02
57.750.090,98

57.750.090,98

60.000.000,00

5.000.000,00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

7.250.909,02

Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту животне средине (дератизација, запрашивање
комараца, заштита од амброзије и друго)
60.000.000,00

5.000.000,00

13

424

399

Услуге по уговору - Буџетски фонд за заштиту животне средине

Специјализоване услуге - Дератизација

Приходи из буџета

423

398

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Заштита природе

01

424

397

8.200.000,00

8.200.000,00

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

8.200.000,00

8.200.000,00

УКУПНО функција 510

8.200.000,00

Приходи из буџета

8.200.000,00

Службени лист општине Инђија

560

560

560

560

01

Извори финансирања за функцију 510:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005
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360

0701

0701

0701-0002

1102

Извори финансирања за функцију 360:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

Машине и опрема

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

29.232.800,00

4.644.562.000,00

28.600.000,00

28.600.000,00

УКУПНО функција 360

4.615.329.200,00

18.047.502,57

18.047.502,57

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

УКУПНИ РАСХОДИ

10.552.497,43

10.552.497,43

Приходи из буџета

13

Извори финансирања за функцију 360:

01

9.023.751,28
14.300.000,00

14.300.000,00

5.276.248,72
9.023.751,28

5.276.248,72

6.950.000,00
14.300.000,00

14.300.000,00

1.550.000,00

1.200.000,00

2.930.000,00

500.000,00

1.170.000,00

6.950.000,00

1.550.000,00

1.200.000,00

2.930.000,00

500.000,00

1.170.000,00

9.023.751,29
14.300.000,00

14.300.000,00

5.276.248,71

9.023.751,29

5.276.248,71

3.400.000,00
14.300.000,00

14.300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

8.900.000,00

3.400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

8.900.000,00

28.600.000,00

Службени лист општине Инђија

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

Машине и опрема

13

512

412

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

01

424

426

423

409

411

421

408

410

416

407

ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

УКУПНО функција 360

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

512

406

Материјал

Приходи из буџета

426

405

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

13

425

01

424

404

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

28.600.000,00

1.000,00

Извори финансирања за функцију 560:

1.000,00

1.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

1.000,00

1.000,00

Приходи из буџета

1.000,00

Машине и опрема

01

ПРОЈЕКАТ 2 -"НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА"

512

403

402
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Број: 400-30/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Милан Предојевић, с.р.

Председник,

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

Члан 9.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 8.

Број 27, страна број 1858
Службени лист општине Инђија
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1102

1101

1

Програм

1.000

10.000.000

ПРОЈЕКАТ 2 -"НАБАВКА
ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА"

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

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

134.000.000

1.000

Зоохигијена

1102-0004

Динамика уређења јавних зелених
површина

31.741.307

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

Адекватан квалитет пружених услуга
уређења и одржавања јавних зелених
површина

420.966.146

4.500.000

22.500.000

27.000.000

6

Средства из буџета

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

Усвојен просторни план града/општине

5
Проценат покривености територије
урбанистичком планском
документацијом

Индикатор

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходи из
додатних
прихода
корисника
7

1.000

1.000

10.000.000

134.000.000

31.741.307

420.966.146

4.500.000

22.500.000

27.000.000

8

Укупна средства

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1 -"ЧИПОВАЊЕ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И
МАЧАКА"

Одржавање јавних зелених
површина

Управљање/одржавање јавним Адекватно управљање јавним
осветљењем
осветљењем

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Повећање покривености насеља и
територије рационалним јавним
осветљењем

Повећање покривености територије
планском и урбанистичком
документацијом

Просторно и урбанистичко
планирање

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда
пројектне и техничке
документације и рушење
станова у бр. 6, 8 и 10 у
Железничкој улици у Инђији

Планирање, уређење и коришћење
простора у локалној заједници

4

Циљ

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3

Назив

1102-0002

1102-0001

1101-0001

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат
2

РАСХОДИ ИСКАЗАНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ- ПОСЕБАН ДЕО ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

Број 27, страна број 1859
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65.030.735

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Изградња
кућних прикључака фекалне
канализације Бешка

2.000.000

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Извођење
радова на опремању
индустријске зоне Бешка (пут,
вода и ФК)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

1.000

1.000

7.800.000

65.030.735

4.620.001

2.000

500.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Израда
Идејног решења одвођења
атмосферских вода насељених
места Инђија

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Изградња
колектора фекалне
канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

7.800.000

4.620.001

ПРОЈЕКАТ 1.3А Текуће
одржавњеа фасаде и
просторија амбуланте у Новим
Карловцима

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Израда
техничке документације
изградње фекалне
канализације (Крчедин,
Марадик, Нови Карловци, Нови
Сланкамен и Стари
Сланкамен)

2.000

500.000

1.854.001

1.854.001

24.810.000

17.200.000

0

0

17.200.000

24.810.000

ПРОЈЕКАТ 1.3 Санација крова
на објекту Дома културе у
Новим Карловцима

ПРОЈЕКАТ 1.2 Израда
техничке документације на
уређењу просторија месне
заједнице Стари Сланкамен

ПРОЈЕКАТ "Набавка возила
(ПАУК) "
ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда
пројектне документације и
извођење радова на уређењу
објекта месне заједнице и
полиције у Бешки

ПРОЈЕКАТ "Набавка камиона
кипера и камиона смећара"

Број 27, страна број 1860
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2.000

6.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.19 - Израда
пројектне документације
реконструкције градске пијаце у
Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.20 Реконструкција градске пијаце
у Инђији

5.800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

6.000.000

5.800.000

2.000

2.000

1.000

500.000

1.000.000

300.000

450.000

500.000

2.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.18 - Учешће у
изградњи продужетака НН
мреже у Калакачи Бешка

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.17 - Израдња
стубне трафо станице (СТС)
Новосадска

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.14 - Израда
пројектне документације за
изградњу јавне расвете у
индустријској зони Бешка

2.000

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.13 - Израда
пројектне документације за
изградњу јавне расвете у
индустријској зони Инђија Локација 15

ПРОЈЕКАТ 1.16 - Израдња
стубне трафо станице (СТС)
Каменова улица

300.000

ПРОЈЕКАТ 1.12 -Израда
пројектне документације
атмосферске канализације у
улици Михаила Пупина у
Инђији

1.000

450.000

ПРОЈЕКАТ 1.11 - Израда
пројектне документације
атмосферске канализације у
улици Занатлијска трећи део у
Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.15 - Израда
пројектне документације за
осветљење пешачких прелаза
у зони школа

500.000

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда
Идејног решења атмосферске
канализације насеља Инђија слив 3

ПРОЈЕКАТ 1.9 - Изградња
атмосферске канализације у
Војвођанској и улици Соње
Маринковић

Број 27, страна број 1861
Понедељак 10. децембар 2018.

1.000

1.840.000

ПРОЈЕКАТ 1.26 - Изградња
уличног водовода у делу улице
Десанке Максимовић у Инђији

14.097.907

ПРОЈЕКАТ 1.24А - Извођење
радова на опремању
индустријске зоне Локација 15 друга фаза (пут, вода и
фекална канализација дуж
саобраћајнице С-2) - фаза
изградње фекалне
канализације дуж десног крака
саобраћајнице С2 од шахта Ф319 до шахта Ф2-27

0

0

0

0

0

0

0

1.840.000

1.000

14.097.907

2.000

1.000.000

1.000

2.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.25 -Учешће у
изградњи средњенапонског
далековода од Н. Сланкамена
до Сурдука

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.24 - Извођење
радова на опремању
индустријске зоне Локација 15 друга фаза (пут, вода и
фекална канализација дуж
саобраћајнице С-2)

1.000.000

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.22 - Израда
пројектне документације за
изградњу фекалне
канализације у насељима
општине Инђија (Бешка трећа
фаза, Нови Карловци, Нови
Сланкамен и Стари
Сланкамен)

ПРОЈЕКАТ 1.23- Израда 3Д
модела рекламних плаката и
брошура за потребе
инвестиција предвиђених
програмом

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.21 - Изградња
продужетака мреже јавне
расветеу улицама на
територији општине Инђија

Број 27, страна број 1862
Понедељак 10. децембар 2018.

3.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.30 - Израда
претходне студије
оправданости за
пречишћавање отпадних вода
у индустријској зони у Инђији

17.120.001

530.208

ПРОЈЕКАТ 2 ЈКП ""Водовод и
канализација" изградња
сабирних цевовода и батерије
бунара б23, б24 и б25 на
инђијском изворишту на
катастарским парцелама
7510/16, 7510/20, 7510/24 и
7710/14, све к.о. Инђија - фаза
i / изградња сабирног цевовода
и бушење бунара б-24д и б24п, изградња бунарских
шахтова и ограде бунара/

ПРОЈЕКАТ 3 ЈКП "Водовод и
канализација" пројекат за
грађевинску дозволу за
изградњу сабирних цевовода и
батерије бунара б23, б24 и б25
на инђијском изворишту на
катастарским парцелама
7510/16, 7510/20, 7510/24 и
7710/14, све к.о. Инђија

1.000

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Санација
јавног осветљења у
насељеном месту Јарковци у
општини Инђија

ПРОЈЕКАТ 1 "Постројење за
припрему воде"

1.000

1.200.000

ПРОЈЕКАТ 1.28 - Стручни
надзор над изградњом
колектора фекалне
канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

ПРОЈЕКАТ 1.27 - Стручни
надзор над изградњом
водоводне мреже и фекалне
канализације дуж
саобраћајнице С2

530.208

17.120.001

1.000

3.000.000

1.000

1.000

1.200.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

Број 27, страна број 1863
Понедељак 10. децембар 2018.

1501

1501-0003

ПРОЈЕКАТ 1 - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗА РАЗВОЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА"

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда
геомеханичког елабората
земљишта на локацији 15 у
Инђији

5.000.000

600.000

52.500

9.100.000

7.789.900

22.770.000

108.405.400

0

0

0

0

0

0

0,00

0

5.000.000

600.000

52.500

9.100.000

7.789.900

22.770.000

108.405.400

34.083.520

33.964.466

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 2
"СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА АКТИВНИ ПОТРОШАЧИ"

ПРОЈЕКАТ 1 "КОНКУРС ЗА
ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ"

Подршка економском развоју и Подстицаји општине за развој
промоцији предузетништва
предузетништва

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

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

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

1501-0001

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

Повећање запослености на
територији општине

34.083.519,60

ПРОЈЕКАТ 4 ЈКП "Водовод и
канализација" Повезани
цевовод Инђија - Бешка - Фаза
I (од фабрике Грундфосс до
шахта Ш6 код ЦС Бешка -Југ)

Програм 3. Локални
економски развој

33.964.466

ПРОЈЕКАТ 4 ЈКП "Водовод и
канализација" изградња
сабирних цевовода и батерије
бунара б23, б24 и б25 на
инђијском изворишту на
катастарским парцелама
7510/16, 7510/24 и 7710/14, све
ко Инђија - фаза 4 изградња
сабирног цевовода, напојног
вода и бушење и опремање
бунара б25д и б25п

Број 27, страна број 1864
Понедељак 10. децембар 2018.

0101

1502

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

Промоција туристичке понуде

1502-0002

64.000.000

36.326.500

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

Унапређење руралног развоја

Мере подршке руралном
развоју

0101-0002

0

0

0

0

0

172.000

4.000

176.000

0,00

0

0

0

0

0

64.000.000

36.326.500

16.036.000

180.764.500

3.000

3.662.000

5.810.400

9.475.400

6.720.000,00

2.000

29.901.000

11.000.000

12.500.000

2.970.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1 - "Уређење
каналске мреже у функцији
одводњавања на подручју
општине Инђија"

16.036.000

Број учесника едукација

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

0101-0001

180.764.500

Коришћење пољопривредних
површина у односу на укупне
пољопривредне површине

3.000

3.490.000

5.806.400

9.299.400

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

ПРОЈЕКАТ 1
"РЕКОНСТРУКЦИЈА
КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

Управљање развојем туризма

1502-0001

Програм 4. Развој туризма

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

2.000

ПРОЈЕКАТ 6 - "Изградња
царинског складишта "

Повећање прихода од туризма

29.901.000

ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКТИ"

6.720.000,00

11.000.000

ПРОЈЕКАТ 4 - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

ПРОЈЕКАТ 7 - "Израда
пројектне документације и
реконструкција зграде суда у
Инђији "

12.500.000

2.970.000

ПРОЈЕКАТ 3 - "Промоција
општине Инђија"

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

Број 27, страна број 1865
Понедељак 10. децембар 2018.

0701

0401

0701-0004

0701-0002

0401-0005

0401-0004

0401-0003

Повећање безбедности учесника у
саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода
Опремање и одржавање саобраћајне
сигнализације на путевима и улицама

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

Просечна старост возила јавног
превоза

Дужина хоризонталне саобраћајне
сигнализације ( у км)

Број повређених људи

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

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

0

4.700.000

0

0

1.689.998

8.160.000

0

0

0

0

0

0

142.400.000

240.813.391

1.628.005.633

8.200.000

10.154.760

65.001.000

83.355.760

3.001.000

1.000

0

0

0

8.160.000

4.700.000

1.689.998

142.400.000

240.813.391

1.628.005.633

8.200.000

10.154.760

65.001.000

83.355.760

3.001.000

1.000

6.000.000

20.000.000

35.400.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 3 "ВИДЕО НАДЗОР
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА"

Јавни градски и приградски
Адекватан квалитет пружених услуга
превоз путника
јавног превоза
ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР
НА РАСКРСНИЦИ"
ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО НАДЗОР
У ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА"

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

Управљање комуналним
отпадом

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

ПРОЈЕКАТ 4Б - Пројекат набавка софтвера за прецизну
пољопривреду

ПРОЈЕКАТ 4А - Узорковање
земљишта

6.000.000

20.000.000

ПРОЈЕКАТ 3 - Организовање
пољочуварске службе

ПРОЈЕКАТ 4 - Услуге премера
и идентификације катастарских
парцела пољопривредног
земљишта у државној својини

35.400.000

ПРОЈЕКАТ 2 - "Уређење
пољопривредне
инфраструктуре-атарски
путеви"

Број 27, страна број 1866
Понедељак 10. децембар 2018.

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.5 Реконструкција пута Л18 Нови
Сланкамен - Сурдук

600.000

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Израда
пројектне документације
упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у
коридору државног пута у
улици Цара Душана у
Марадику

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

600.000

4.000.000

2.000

2.000

2.000

4.000.000

3.591.607

2.000

77.520.001

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.6А - Израда
Плана превентивних мера о
повременим и привременим
градилиштима

4.000.000

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Извођење
радова државног пута II реда 126 - лево скретање за
Гумапласт

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда Плана
техничке регулације саобраћаја
за насељена места општине
Инђија

2.000

4.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.2А -Израда и
монтажа надстрешница за
аутобуска стајалишта на
територији општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња
бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА126 у Инђији - "Оутлет"

3.591.607

2.000

77.520.001

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Израда
пројектне документације и
изградња упарених аутобуских
стајалишта у Инђији, у улици
Цара Душана

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда
пројектне документације и
изградња пешачке стазе до
Лесног профила

ПРОЈЕКАТ 1.А Изградња Трга
Слободе у центру Инђије
(фонтана)

Број 27, страна број 1867
Понедељак 10. децембар 2018.

25.540.001

25.540.001

0

15.300.000

1.000

20.340.001

6.960.000

360.000

48.960.000

1.000

1.000

15.300.000

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.11А - Израда
пројектне документације за
реконструкцију раскрснице
улица Лукачева (ДП другог
реда), Главне и Челенске у
насељу Нови Карловци

0

0

0

0

0

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.11Б - Израда
пројектне документације и
реконструкција пута од Виле
"Станковић" у Чортановцима
до Дунава
ПРОЈЕКАТ 1.12 - Израда
пројектно техничке
документације за
реконструкцију слободног

20.340.001

360.000

ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда
техничке документације
саобраћајница у индустријјској
зони Бешка

ПРОЈЕКАТ 1.11 - Израда
пројектне документације,
изградња и реконструкција
тротоара у насељу Нови
Карловци

48.960.000

ПРОЈЕКАТ 1.8А Реконструкција и асфалтирање
улице Краља Петра првог у
Бешки

6.960.000

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.8.1-Израда
пројектне документације за
изградњу кружног тока у Новом
Сланкамену - раскрсница
улица Цара Душана,
Фрушкогорска и Дунавска

ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда
пројектне документације и
уређење ужег дела центра
насеља Крчедин

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда
пројектне документације за
изградњу кружног тока у центру
Бешке

Број 27, страна број 1868
Понедељак 10. децембар 2018.

600.000

1.000

1.000

500.000

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.15 - Израда
пројектне документације
проширења коловоза у улици
Соње Маринковић у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.16 - Израда
пројектне документације
проширења коловоза у улици
Фрушкогорска у Новом
Сланкамену

ПРОЈЕКАТ 1.17 - Израда
пројектне документације
марине у Старом Сланкамену

ПРОЈЕКАТ 1.18 - Израда
пројектне документације за
изградњу пешачких семафора
на државном путу II А - 100
кроз насељено место Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.19- Израда
пројеката техничке регулације
саобраћаја за време извођења
радова

3.480.000

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.13 - Израда
пројектне документације и
реконструкција крова и фасаде
на објекту МЗ Нови Сланкамен

ПРОЈЕКАТ 1.14 - Израда
пројектне документације и
изградња аутобуских
стајалишта у улици Цара
Душана у Крчедину

2.210.001

ПРОЈЕКАТ 1.12А - Изградња
пешачке стазе у улици Цара
Душана у Новом Сланкамену лева страна из правца Инђије

500.000

500.000

1.000

1.000

600.000

3.480.000

1.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

2.210.001

Број 27, страна број 1869
Понедељак 10. децембар 2018.

48.960.001

ПРОЈЕКАТ 1.24Б Реконструкција и асфалтирање
улице 1. Новембра у Љукову

ПРОЈЕКАТ 1.27 - Изградња
паркинга у улици Краља Петра

ПРОЈЕКАТ 1.26 - Израда
пројектне документације за
изградњу паркинга у улици
Краља Петра

2.000

500.000

1

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.24А - Израда
пројектне документације и
изградња пешачке стазе у
улици 1. Новембра до Н. Тесле
у Љукову

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

500.000

1

48.960.001

2.000

7.603.001

1.000

500.000

1.487.625

1.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.25 Реконструкција крова ФК
Љуково

7.603.001

ПРОЈЕКАТ 1.24 - Израда
пројектне документације и
изградња пешачке стазе у
целој дужини у улици Н. Тесле
у Љукову

1.000

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.22 - Набавка
опреме за посебна
паркиралишта

ПРОЈЕКАТ 1.23 - Стручни
надзор над изградњом
сервисне саобраћајнице у
североисточној радној зони
деоница од "Монуса" до
"Гумапласта"

1.487.625

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.21 - Израда
пројектне документације и
изградња паркинга у центру
Марадика

ПРОЈЕКАТ 1.20 - Израда
пројекатне документације за
изградњу пешачко
бициклистичке стазе од Инђије
до Јарковаца дуж пута Л-22 са
јавном расветом

Број 27, страна број 1870
Понедељак 10. децембар 2018.

15.300.001

473.800.302

26.856.778

ПРОЈЕКАТ 1.33А - Санација,
поправка и извођење радова
на пешачким стазама тротоарима по насељеним
местима општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.34 Асфалтирање улица по
насељеним местима општине
Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.34А - Појачано
одржавање (рехабилитација)
Голубиначке улице у Инђији

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.32 - 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)

6.620.001

804.001

ПРОЈЕКАТ 1.31 - Изградња
саобраћајног прикључка Улице
Нове 3 на државни пут другог
реда бр. 100 у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.33 Израда
пројектне документације и
изградња пешачке стазе од
градског базена до "Бразде" у
Инђији

1.080.001

ПРОЈЕКАТ 1.30 - Изградња
саобраћајнице у Улици Нова 3 Блок 44 у Инђији

600.001

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Изградња
паркинга у Блоку 44 у Инђији Ламела

ПРОЈЕКАТ 1.29А - Израда
пројектне документације и
изградња саобраћајнице у
Улици Нова 2 - Прва фаза

1.000

ПРОЈЕКАТ 1.28 - Израда
пројектне документације за
изградњу паркинга у Блоку 44 у
Инђији - Ламела

26.856.778

473.800.302

15.300.001

6.620.001

2.000

804.001

1.080.001

600.001

2.000

1.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 27, страна број 1871
Понедељак 10. децембар 2018.

20.703.865

ПРОЈЕКАТ 1.39 - Изградња
саобраћајнице С1 и С2 (II
фаза) у радној зони бр. 15 у
Инђији са хидротехничком
инфраструктуром - Пројекат
водоводне мреже (II фаза С2)

ПРОЈЕКАТ 1.41 Израда
техничке документације за
уређење комплекса пијаце у
Бешки

600.000

4.284.000

2.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.38 Стручни
надзор над изградњом
саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж
саобраћајнице С3

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000

4.284.000

20.703.865

2.000.000

72.138.119

310.615.936

500.000

6.000.000

2.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.40 - Изградња ВН
кабла у радној зони Локација
15 у коридору саобраћајнице
С3 у дужини од 1300 м (до
раскрснице С2 и С3 ) у
Инђији са хидротехничком
инфраструктуром - Пројекат
водоводне мреже (II фаза С2)

72.138.119

310.615.936

ПРОЈЕКАТ 1.37 - Изградња
саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж
саобраћајнице С3

ПРОЈЕКАТ 1.36 Реконструкција пута на
деоници Банстол - Хотел
Норцев

500.000

6.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.34Б - Теренска и
лабораторијска испитивања
код изградње и асфалтирања
путева

ПРОЈЕКАТ 1.35 - Набавка
вибро плоча са алатом

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.34А1 - Појачано
одржавање (рехабилитација)
саобраћајнице Крчедин - Сасе

Број 27, страна број 1872
Понедељак 10. децембар 2018.

2002-0001

2001-0001

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем

Програм 10. Средње
образовање и васпитање

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

Унапређење квалитета образовања и
васпитања у основним школама

Функционисање основних
школа

ПРОЈЕКАТ 1 - Реконструкција
објекта ОШ Душан Јерковић
(дворац Пеачевић)

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

Програм 9. Основно
образовање и васпитање

61.113.651

1.600.000

183.110.123

184.710.123

300.000,00

2.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Израда
пројектне документације,
доградња и санација објекта
предшколске установе у Бешки

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Израда
пројектне документације за
доградњу вртића у Новом
Сланкамену

2.001.000,00

7.332.000

ПРОЈЕКАТ 1.1А - Доградња
вртића на објекту "Невен" у
Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Школица
живота - заједно за детињство Вртић Љуково

132.600.000

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

265.028.000

Број објеката у којима су извршена
инвестициона улагања на годишњем
нивоу , у односу на укупан број објеката
ПУ
1.000

407.264.000

Проценат уписане деце у односу на
број укупно пријављење деце

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда
пројектне документације и
изградња новог објекта за
предшколску установу - прва
фаза

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда
пројектне документације за
изградњу вртића у Инђији

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

Програм 8. Предшколско
васпитање

14.300.000

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

13.000.000

13.000.000

0

61.113.651

1.600.000

183.110.123

184.710.123

300.000,00

2.000,00

2.001.000,00

7.332.000

132.600.000

1.000

278.028.000

420.264.000

14.300.000

Службени лист општине Инђија

2003

2002

2001

ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ"

Број 27, страна број 1873
Понедељак 10. децембар 2018.

0901-0006

1801-0001

Подршка деци и породици са
децом

0901-0005

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

Број обраћања саветнику за заштите
права пацијената

127.000.000

127.002.000

Програм 12. Здравствена
заштита

Покривеност становништва
примарном здравственом заштитом

22.900.000

ПРОЈЕКАТ 4 - ПОДРШКА
ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА
ДЕЦОМ ОШТЕЋЕНОМ У
РАЗВОЈУ - ИНО ПРОЈЕКАТ

0

1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000.000

1.000.000

51.200.000

8.500.000

500.000

5.482.625

Унапређење здравља становништва

Број корисника услуга

Просечан број дана по кориснику услуге

118.905.000

213.987.625

4.810.651

56.303.000

ПРОЈЕКАТ 3 ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА

ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ
УЖИНЕ
ПРОЈЕКАТ 2 ФИНАНСИРАЊЕ
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

ПРОЈЕКАТ 1 "Домски смештај
ученика и студената"

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

Обезбеђење услуге смештаја

Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја

0901-0002

Број корисника једнократне новчане
помоћи у односу на укупан број грађана

Унапређење заштите сиромашних

Једнократне помоћи и други
облици помоћи

0901-0001

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

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

Повећање доступности и права
социјалне заштите

Унапређење квалитета образовања у
средњим школама

Програм 11. Социјална и
дечја заштита

ПРОЈЕКАТ 1 - ТШ "Михајло
Пупин" Инђија - Адаптација
фискултурне сале

функционисање средњих
школа

127.000.000

127.002.000

22.900.000

5.482.625

1.500.000

4.000.000

1.000.000

51.200.000

8.500.000

500.000

118.695.000

213.987.625

4.810.651

56.303.000

Службени лист општине Инђија

1801

0901

2003-0001

Број 27, страна број 1874
Понедељак 10. децембар 2018.

1301

1201

1301-0005

Број чланова спортских организација
и удружења

ПРОЈЕКАТ "ИНВЕСТИЦИЈЕ У
СПОРТУ"
ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа
клизалишта"

Спровођење омладинске
политике

116.388.000

Степен искоришћености капацитета
установа

0
0

4.500.000

0

0

0

0

1.000

473.803

75.001.000

Број програма омасовљења женског
спорта

Подршка активном укључивању младих Број младих корисника услуга мера
у различите друштвене активности
омладинске политике

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

340.328.135

0

0

0

0

0

4.920.000

11.136.800

16.056.800

0

4.500.000

1.000

473.803

116.388.000

75.001.000

340.328.135

6.558.001

4.000.000

12.300.000

26.000.000

14.000.000

28.700.000

63.594.100

155.152.101

2.000

Службени лист општине Инђија

1301-0004

1301-0001

Обезбеђење услова за бављење
спортом свих грађана и грађанки
општине

6.558.001

ПРОЈЕКАТ 2- "ИЗРАДА
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

Програм 14. Развој спорта и
омладине

4.000.000

12.300.000

26.000.000

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

ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске
културне манифестације "

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

Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области
јавног информисања

1201-0004

14.000.000

Унапређење презентације културног
наслеђа

Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа

1201-0003

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

Унапређење разноврсности културне
понуде

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

1201-0002

52.457.300

23.780.000

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

Обезбеђење редовног функционисања
установа културе

Функционисање локалних
установа културе

1201-0001

139.095.301

2.000

Број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране општине

Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су
одржани

Програм 13. Развој културе и
Подстицање развоја културе
информисања

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда
пројектне документације и
реконструкција амбуланте у
Бешки

Број 27, страна број 1875
Понедељак 10. децембар 2018.

3.000

12.841.001

86.449.330

2.000

ПРОЈЕКАТ 1.7А - Израда
пројекта и изградња трим стазе
са јавним осветљењем у
Лејама

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Изградња
спортске сале у Инђији - IV
фаза

ПРОЈЕКАТ 1.9 - Завршетак
изградње спортске хале у
Инђији - ПАРТЕРНО
УРЕЂЕЊЕ

1.500.000

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда
пројектне документације и
изградња тротоара око
спортске хале у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Израда
пројекта и изградња на
спортским теренима у Лејама прва фаза

5.264.001

600.000

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Израда
пројектне докумемнтације и
извођење радова за
хидромасажни базен и плато

ПРОЈЕКАТ 1.4- Израда
пројектне документације
реконструкције стадиона Хајдук
у Бешки

3.000

600.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Израда плана
детаљне регулације дела
блока 9 у насељу Бешка
намењеном за спортско
рекреативне садржаје и
изградњу спортске сале

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња
спортске хале у Бешки прва
фаза

30.001.000

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Припрема,
допуна документације и
исходовање документације за
завршетак радова на спортској
хали у Инђији до добијања
употребне дозволе

0

0

2.000

86.449.330

12.841.001

3.000

1.500.000

5.264.001

600.000

3.000

600.000

30.001.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 27, страна број 1876
Понедељак 10. децембар 2018.

0602

0602-0004

4.053.235

ПРОЈЕКАТ "Модернизација
рада Скупштине општине
Инђија"

0

0

610.597

10.000.000

0
0
0

28.824.198
1.800.000
101.000

0

0

0

0

0

0

0

4.053.235

10.000.000

610.597

28.824.198
1.800.000
101.000

4.403.400

30.274.487

439.447.708

547.849.626

2.000.000

1.701.000

1.000.000

2.000.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 2 "Л А П - за
унапређење образовања,
запошљавања, здравља и
становања Рома у општини
Инђија 2016-2020. година"

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Сервисирање јавног дуга
ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА
РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ"

4.403.400

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

Заштита имовинских права и интереса
општине

Општинско/градско
правобранилаштво

0602-0002

0602-0009
0602-0010
0602-0003

30.274.487

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

Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног становништва
деловањем месних заједница

Функционисање месних
заједница

439.447.708

Број решених предмета по запосленом

Функционисање управе

Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

0602-0001

2.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.11 - Санација
отвореног школског терена у
ОШ "Бранко Радичевић" у
Марадику

547.849.626

1.701.000

ПРОЈЕКАТ 1.12
"ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ"

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

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.25 Реконструкција крова ФК
Љуково

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе

2.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.10 - Стручни
надзор на изградњи спортске
сале у Инђији - IV фаза

Број 27, страна број 1877
Понедељак 10. децембар 2018.

Енергетски менаџмент

Адекватно управљање јавним
осветљењем

2101-0002

0501-0001

Функционисање извршних органа

Функционисање извршних
органа

Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије

Функционисање локалне скупштине

Функционисање Скупштине

2101-0001

Број усвојених аката

Процентуално учешће расхода за
набавку енергије у укупним расходима

Број усвојених аката

53.900.000

54.608.000

53.926.100

27.647.800

81.573.900

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 5 "Успостављање
истраживачког центра Милутин
Миланковић у Старом
Слакамену"
Ефикасно и ефективно
функционисање органа политичког
система локалне самоуправе

6.000.000

ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник
тастера"

Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе

2.000.000

ПРОЈЕКАТ 3А "СТИПЕНДИЈЕ
ЗА СПОРТИСТЕ"

0

0

0

0

0

0

53.900.000

54.608.000

53.926.100,00

27.647.800,00

81.573.900

1.000.000

6.000.000

2.000.000

1.400.000

4.600.000

11.430.000

1.300.000

2.000

3.000

600.000

Службени лист општине Инђија

0501

2101

0

0

11.430.000

ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ
СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

0

1.400.000

1.300.000

ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗГРАДЊА
ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ
"

0

0

2.000

ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ
"

0

0

4.600.000

3.000

ПРОЈЕКАТ "Израда пројектне
документације, адаптација и
надоградња II спрата "Виле
Љубица" у Сутомору "

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА
ВУКОВЦЕ"
ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА
ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И
СПОРТИСТЕ"

600.000

УКУПНО ПРОЈЕКАТ
"Реконструкција зграде Месне
заједнице у Старом
Сланкамену"

Број 27, страна број 1878
Понедељак 10. децембар 2018.

4.615.329.200

108.000

ПРОЈЕКАТ 6 "Елаборат
енергетске ефикасности зграде
Центра за социјални рад
"Дунав" у Инђији

УКУПНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

600.000

ПРОЈЕКАТ 6 "Израда пројектне
документације за санацију и
извођење радова
инвестиционог одржавања и
унапређења енергетске
ефикасности и противпожарне
заштите на објекту техничке
школе и гимназије у Инђији"

29.232.800

0

0

4.644.562.000

108.000

600.000

Број 27, страна број 1879
Службени лист општине Инђија
Понедељак 10. децембар 2018.

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

Пројекат 1.1 Израда пројектне документације и
изградња новог објекта за предшколску установу -прва
фаза

Пројекат 1.4 Изградња кућних прикључака фекалне
канализације Бешка

Пројекат 1.А Израда пројектне документације и
реконструкција Трга Слободе у центру Инђије( фонтана)

Пројекат 1.8А Реконструкција и асфалтирање улице
Краља Петра првог у Бешки

Пројекат 1.11 Израда пројектне документације ,
изградња и реконструкција тротоара у насељу Нови
Карловци

Пројекат 1.24Б Реконструкција и асфалтирање улице
1.Новембар у Љукову

Пројекат 1.34 Асфалтирање улица по насељеним
местима општине Инђија

Пројекат 1.36 Реконструкција пута на деоници БанстолХотел Норцев

Пројекат 1.37 Изградња саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж саобраћајнице С3

Пројекат 1.1 Припрема, допуна и исходовање
документације за завршетак радова на спортској хали у
Инђији до добијања употребне дозволе

Пројекат 1.7А Израда пројекта и изградња трим стазе са
јавним осветљењем у Лејама

Пројекат 1.8 Изградња спортске хале у Инђији - четврта
фаза

Пројекат 1.11Б Израда пројектне документације и
реконструкција пута од Виле Станковић у Чортановцима
до Дунава

Пројекат 1.20 Реконструкција градске пијаце у Инђији

Пројекат 1.32 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 венац9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2022

15.000

91.500

15.000

86.449

12.840

30.001

72.138

310.615

473.800

48.960

20.340

48.000

77.520

63.780

132.600

22.000

6.000

6

Уговорени рок
завршетка
(месец-година)

M.П.

Реализовано
закључно са
31.12.2016.
године
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

2017 - план

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2017 - процена
извршења

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

22.000

6.000

11

0

0

0

0

0

0

0

0

2.800

0

15.000

91.500

0

0

0

100.000

2019

209.300

Потпис одговорног лица

1

1

15.000

86.449

12.840

30.001

72.139

310.615

473.801

48.960

20.340

48.000

77.520

63.781

132.600

2018

1.420.048

12

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.800

0

13

Након 2020

у дин (заокружено на 000)

2.800

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

2017

Пројекат 1 Набавка камиона кипера и камиона смећара

2018

2

2

Набавка путничког аутомобила

1

1.526.543

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

1

Назив капиталног пројекта

Приоритет

Шифра ЈЛС:

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Број 27, страна број 1880
Понедељак 10. децембар 2018.

33

32

31

Место, Датум

Пројекат 6 Изградња царинског складишта

2

Назив капиталног пројекта

2019

3

4
50.000

5

6

Година
Година почетка
Уговорени рок
завршетка
Укупна вредност
финансирања
завршетка
финансирања
пројекта
пројекта
(месец-година)
пројекта

50.000

M.П.

7

Реализовано
закључно са
31.12.2016.
године

0

8

2017 - план

0

9

2017 - процена
извршења

0

10

2018
11

2019

50.000

50.000

Потпис одговорног лица

0

12

2020

13

Након 2020

у дин (заокружено на 000)

0

0

1

Прилог 2

Службени лист општине Инђија

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1

Приоритет

Шифра ЈЛС:

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Број 27, страна број 1881
Понедељак 10. децембар 2018.

0701

0701

0701

0701

Пројекат 1.34 Асфалтирање улица по насељеним местима општине
Инђија

Пројекат 1.36 Реконструкција пута на деоници Банстол-Хотел Норцев

Пројекат 1.36 Реконструкција пута на деоници Банстол-Хотел Норцев

Пројекат 1.37 Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације
дуж саобраћајнице С3

Пројекат 1.37 Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације
дуж саобраћајнице С3

11

12

13

14

15

0701

1102

0701

Пројекат 1.11Б Израда пројектне документације и реконструкција
пута од Виле Станковић у Чортановцима до Дунава

Пројекат 1.20 Реконструкција градске пијаце у Инђији

Пројекат 1.32 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 венац9

22

23

24

П 1.32

П 1.20

П 1.11Б

П 1.8

П 1.8

П 1.7А

П 1.7А

П 1.1

П 1.1

П 1.37

П 1.37

П 1.36

П 1.36

П 1.34

П 1.5

П 1.24Б

П 1.11

П 1.8А

П 1.8А

П 1.А

П 1.4

П 1.1

П1

0001

4

Шифра
програмске
активности/
Пројекта

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

512

512

5

Конто 3.
ниво

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5114

5114

5112

5112

5112

5112

5112

5113

5113

5112

5112

5112

5112

5112

5113

5121

5121

6

Конто 4. ниво

07

01

01

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

10

07

01

01

07

01

01

01

01

01

01

7

Извор

M.П.

8

Реализовано закључно са
31.12.2016. године

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

9

2017- план

1.420.048

1.420.048

10

2017 - процена
реализације

6.000
22.000

2020

15.000

91.500

100.000

12

2.800

13

2.800

2.800

209.300

2019

2.800

209.300

Потпис одговорног лица

1

1

15.000

76.449

10.000

12.000

840

1

30.000

33.165

38.974

294.466

16.149

473.801

24.000

24.960

20.340

24.000

24.000

77.520

63.781

132.600

11

2018

у дин (заокружено на 000)

14

Након 2020

Прилог 2a

15

16

Датум објављивања
Грађевинска
јавног позива
дозвола (датум
издавања набавке
дан/месец/година) (дан/месец/година)
17

Уговор
(број уговора и
датум
закључења дан/месец/година )
18

Уговорена
вредност по
основном
уговору
(у дин.)

Реално
Рок
Анексима продужен
Статус
очекивани
Додатно
реализације по рок (продужења рока у
пројекта (1,
рок
уговорена
основном
данима и крајњи
реализациј 2, 3, 4 ,5,
датум по анексу вредност (у дин.)
уговору ( у
6
или 7 )
е (датум дан/месец/година)
данима)
дан/месец/
19
20
21
22
23

24

Напомена

Службени лист општине Инђија

Место, Датум

1301

Пројекат 1.8 Изградња спортске хале у Инђији

21

1301

Пројекат 1.8 Изградња спортске хале у Инђији

20

1301

Пројекат 1.7А Израда пројекта и изградња трим стазе са јавним
осветљењем у Лејама

1301

1301

1301

19

18

17

16

Пројекат 1.1 Припрема, допуна и исходовање документације за
завршетак радова на спортској хали у Инђији до добијања употребне
дозволе
Пројекат 1.1 Припрема, допуна и исходовање документације за
завршетак радова на спортској хали у Инђији до добијања употребне
дозволе
Пројекат 1.7А Израда пројекта и изградња трим стазе са јавним
осветљењем у Лејама

0701

Пројекат 1.24Б Реконструкција и асфалтирање улице 1.Новембар у
Љукову

0701

0701

Пројекат 1.24Б Реконструкција и асфалтирање улице 1.Новембар у
Љукову

9

8

10

0701

0701

0701

1102

2001

0701

Пројекат 1.8А Реконструкција и асфалтирање улице Краља Петра
првог у Бешки
Пројекат 1.8А Реконструкција и асфалтирање улице Краља Петра
првог у Бешки

Пројекат 1.1 Израда пројектне документације и изградња новог
објекта за предшколску установу -прва фаза
Пројекат 1.4 Изградња кућних прикључака фекалне канализације
Бешка
Пројекат 1.А Израда пројектне документације и реконструкција Трга
Слободе у центру Инђије( фонтана)

1102

0602

3

Шифра
програма

Пројекат 1.11 Израда пројектне документације , изградња и
реконструкција тротоара у насељу Нови Карловци

7

6

5
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2

1

1
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1
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1373
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став
1. тачка 5. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УВОД
Изменама и допунама Просторног
општине Инђија (у даљем тексту: Измене и
Плана) приступило се на основу Одлуке о
Измена и допуна Просторног плана општине
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).

плана
допуне
изради
Инђија

Саставни део ове Одлуке је Решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Просторног плана општине Инђија на
животну средину, које је донело Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине Општинскe управе општине Инђија, број
35-417/2017-IV-02 од 11.12.2017. године.
Носилац израде Измена и допуна Плана је
Општинска управа општине Инђија, Одељење за
урбанизам и комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине, а Обрађивач Измена и допуна Плана је
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад.
Измене и допуне Плана су циљане и односе се

на:
- Локацију 1, која се налази у KO Крчедин и
- Локацију 2, која се налази у КО Љуково.

Измене и допуне Плана односе се на:
- Промену намене грађевинског земљишта у граници
грађевинског подручја ван насељеног места у
пољопривредно земљиште – воћарско виноградарске
плантаже на парцелама (локација 1 KO Крчедин –
раније утврђена намена по ППО Инђија је Зона спортско
рекреативних и туристичких садржаја ван насеља Т2);
- Измену граница грађевинског подручја за насеље
Јарковци, као и планиране викенд зоне (локација 2 КО
Љуково – раније утврђена намена по ППО Инђија је
планирана викенд зона 1 и грађевинско подручје насеља
Јарковци);
- Дефинисање начина коришћења земљишта;
- Преиспитивање правила уређења и грађења.
Измене и допуне Плана врше се у текстуалном
и на графичком делу Просторног плана општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12).
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Након доношења Просторног плана општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12),
усвојени су следећи просторни планови подручја
посебне намене:
- Просторни план подручја посебне намене система
за наводњавање Срема („Службени лист АПВ” број
57/2017),
- Просторни план подручја посебне намене за
водоснабдевање „Источни Срем” („Службени лист
АПВ” број 57/2017),
- Просторни план међународног пловног пута Е-80 Дунав („Службени гласник PC” број 14/2015),
- Просторни план подручја посебне намене
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд
- Суботица -државна граница Келебија („Службени
гласник PC” број 32/2017).
Израдом Измена и допуна Плана извршиће
се усаглашавање са планом вишег реда, Просторним
планом подручја посебне намене за водоснабдевање
„Источни Срем” („Службени лист АПВ” број 57/17),
чија се посебна намена делимично налази у обухвату
Измена и допуна Плана.
Извод из Просторног плана подручја посебне
намене Фрушке горе до 2022. године у чијем обухвату се
налазе локације које су предмет Измена и допуна Плана
је дат у Просторном плану општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 7/12).
Према Просторном плану подручја посебне
намене Фрушке горе до 2022. године, Локације 1 и 2
које су предмет Измена и допуна Плана се налазе изван
Националног парка „Фрушка гора“ и изван његове
заштитне зоне.
Рани јавни увид у Измене и допуне Плана
обављен је у периоду од 19. априла до 04. маја 2018.
године у Инђији.
За потребе израде Измена и допуна Плана
прибављени су услови за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката од надлежних органа, организација
и јавних предузећа, који су овлашћени да их утврђују, а
који су од интереса за Измене и допуне Плана.
Измене и допуне Плана садрже: текстуални део,
графички део и аналитичко-документациону основу.
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И
Д+ОПУНА ПЛАНА
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

И

ДОПУНА

Локација 1 – КО Крчедин
Почетна тачка описа локације 1 се налази на
тромеђи катастарских парцела бр. 5121, бр. 3160/699 и
3160/702.

Број 27, страна број 1885
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Од тромеђе граница у правцу североистока
прати јужну међу катастарске парцеле бр. 5121 до
тромеђе катастарских парцела бр. 5121, 3160/16 и
3160/704, мења правац ка југоистоку и пратећи источну
међу катастарских парцела бр. 3160/16, 3160/19 и
3218/710 долази до тромеђе катастарских парцела бр.
3218/710, 3218/1 и 3185 (пут).
Од тромеђе граница у правцу североистока
прати северну међу пута, катастарске парцеле бр. 3185
и 3598/1, пресеца пут, катастарска парцела бр. 3598/1
до тромеђе путева, катастарске парцеле бр. 3598/1 и
3656 и катастарске парцеле бр. 3655/3, мења правац ка
југоистоку и пратећи северну међу пута, катастарска
парцела бр. 3656 долази до четворомеђе путева,
катастарске парцеле бр. 3656 и 3689 и катастарских
парцела бр. 3714 и 3741/1.
Од четворомеђе граница у правцу југа прати
источну међу пута, катастарска парцела бр. 3689, пресеца
пут и даље ка југу прати источну међу катастарских
парцела бр. 3220 и 3216/9 до тромеђе пута, катастарска
парцела бр. 3851 и катастарских парцела бр. 3216/2 и
3216/9.
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну
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међу катастарске парцеле бр. 3216/9 до четворомеђе
путева, катастарске парцеле бр. 3851, 3914 и 3187 и
катастарске парцеле бр. 3216/9.
Од четворомеђе граница у правцу запада прати
северну међу пута, катастарска парцела бр. 3187 и јужну
међу пута, катастарске парцеле бр. 3186/1, 3186/2 и
3186/3 и јужну међу катастарских парцела бр. 3157/4,
3157/3 и 3154/3 до тромеђе катастарских парцела бр.
3154/3, 2707/2 и 2826.
Од тромеђе граница у правцу севера прати
западну међу катастарских парцела бр. 3154/3, 3154/2,
пресеца пут, катастарска парцела бр. 3185 и даље ка
североистоку, пратећи његову северну међу долази до
тромеђе пута и катастарских парцела бр. 3218/5 и 3218/3.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и
пратећи источну међу катастарских парцела бр. 3218/3,
3160/13, 3160/20 и 3160/699 и долази до почетне тачке
описа локације 1.
Укупна површина обухвата локације 1 износи
око 159,58 ha.
Локација 1 се налази у катастарској општини
Крчедин.

Слика 1. Графички приказ границе обухвата Локације 1 – КО Крчедин
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Локација 2 – КО Љуково
Почетна тачка описа – локације 2 - грађевинско
подручје насеља Јарковци се налази на тромеђи
катастарских парцела бр. 60, 150 и 161/1.
Од тромеђе граница у правцу истока прати пут,
катастарска парцела бр. 161/1, мења правац ка југу и
пратећи источну међу пута долази до тромеђе путева,
катастарске парцеле бр. 696/1 и 161/1 и катастарске
парцеле бр. 161/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа,
пресеца пут, катастарска парцела бр. 696/1 и дужином
од око 60 m прати источну међу катастарске парцеле
бр. 163/34, мења правац ка западу, пресеца катастарску
парцелу бр. 163/34, прати јужну међу катастарских
парцела бр. 163/36 и 163/35 и пресецајући катастарске
парцеле бр. 163/29, 163/4 и 163/2 долази до тромеђе
катастарских парцела бр. 163/10, 163/11 и 163/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа
и прати западну међу катастарске парцеле бр. 163/2,
пресеца пут, катастарска парцела бр. 164, прати западну
међу пута, катастарска парцела бр. 167/22, пресеца
пут, катастарска парцела бр. 168/2, прати западну међу
катастарске парцеле бр. 170/19, пресеца пут, катастарска
парцела бр. 174/1, прати западну међу катастарске
парцеле бр. 174/52, пресеца пут, катастарска парцела
бр. 175/1, прати западну међу катастарске парцеле
бр. 175/32, пресеца пут, катастарска парцела бр. 179
и пратећи западну међу катастарске парцеле бр. 180/2
долази до тромеђе катастарских парцела бр. 695/2, 180/2
и 180/34.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца
катастарске парцеле бр. 695/2 и 228/30, мења правац
ка западу и дужином од око 260 m прати јужну међу
катастарске парцеле бр. 228/30, скреће ка северу и
пресецајући катастарске парцеле бр. 228/30 и 671 долази
до тромеђе катастарских парцела бр. 228/30, 121/7 и 671.
Од тромеђе граница у правцу севера прати
источну међу катастарских парцела бр. 671 и 121/9,
пресеца катастарске парцеле бр. 121/3 и 122/14 до
тромеђе катастарских парцела бр. 122/14, 122/2 и 122/15
и даље ка северу прати источну међу катастарских
парцела бр. 122/2, 122/3, 122/22, 122/17, 122/9, 122/5,
122/13 и 127/13, пресеца пут, катастарска парцела бр.
124/2 и долази до тромеђе пута и катастарских парцела
бр. 128/2 и 128/3.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера
и прати источну међу катастарских парцела бр. 128/3,
144/4, 144/22, 144/21, 144/18, 144/17 и 144/14 и долази
до четворомеђе катастарских парцела бр. 144/3, 144/37,
144/14 и 144/47.
Од четворомеђе граница у правцу запада прати
северну међу катастарске парцеле бр. 144/14 до тромеђе
пута, катастарска парцела бр. 1033 и катастарских
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парцела бр. 144/14 и 144/3, мења правац ка северу и
пратећи источну међу пута долази до тромеђе пута и
катастарских парцела бр. 144/29 и 144/1.
Од тромеђе граница у правцу истока прати
јужну међу катастарске парцеле бр. 144/1 до тромеђе
катастарских парцела бр. 144/1, 144/29 и 144/32 скреће
ка северу и прати источну међу катастарских парцела
бр. 144/1, 144/43 и 144/6 до четворомеђе катастарских
парцела бр. 144/5, 144/6, 144/25 и 144/26.
Од четворомеђе граница у правцу југозапада
прати северну међу катастарских парцела бр. 144/6
и 144/45 и долази до тромеђе катастарских парцеле
бр. 144/45, 144/35 и 144/3 где мења правац ка северу
и пратећи источну међу катастарске парцеле бр. 143/3
и јужну међу катастарске парцеле 143/5 бр. долази до
тромеђе катастарских парцела бр. 143/5, 144/5 и 145/40.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера,
прати западну међу катастарских парцела бр. 145/22
и 145/21, пресеца катастарску парцелу бр. 145/21 до
границе катастарских парцела бр. 145/20 и 145/21 и
мења правац ка западу и пратећи јужну међу катастарске
парцеле бр. 145/20 долази до тромеђе катастарских
парцела бр. 143/2, 145/20 и 145/21.
Од тромеђе граница у правцу севера прати
источну међу катастарских парцела бр. 143/2 и 129/9,
пресеца катастарску парцелу бр. 129/9, дужином од око
200 m прати западну међу пута, катастарска парцела
бр. 146, пресеца је и наставља у правцу севера пратећи
источну међу пута до тромеђе пута, катастарска парцела
бр. 146 и катастарских парцела бр. 147/1 и 147/6.
Од тромеђе граница у правцу североистока
прати северну међу катастарских парцела бр. 147/1,
147/5 и 152/2 и пресецајући катастарске парцеле бр.
149/1, 149/2 и 150 долази до почетне тачке описа
локације 2 – грађевинско подручје насеља Јарковци.
Укупна површина обухвата локације 2 износи
око 48,85 ha.
Љуково.

Локација 2 се налази у катастарској општини
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Слика 2. Графички приказ границе обухвата Локације 2 – КО Љуково
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ
ПЛАНА
У Просторном плану општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12), у
текстуалном делу плана, врше се следеће измене:
У поглављу I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ, у тачки
1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО, у подтачки 1.1. ИЗВОДИ ИЗ
ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА, додаје се нови поднаслов са
припадајућим текстом, који гласи:
„1.1.6.
ИЗВОД
ИЗ
ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“
Измене и допуне Плана на простору Локације 1 –
КО Крчедин се у јужном делу преклапају са посебном
наменом утврђеном Просторним планом подручја
посебне намене система за водоснабдевање „Источни
Срем“ („Службени лист АПВ“ број 57/17).

Подручје посебне намене, односно регионални
водоводни систем (РВС) „Источни Срем“, ће највећим
делом бити на (постојећем и планираном) грађевинском
земљишту. Већи и важнији објекти регионалног
система за водоснабдевање - водоторњеви, подземни
резервоари и пумпне станице су углавном предвиђени
у склопу дефинисаних грађевинских подручја, чиме је
нарушавање постојеће намене сведено на минимум.
Такође, највећи део мреже РВС „Источни Срем“,
односно трасе магистралних и секундарних цевовода
су планиране у саобраћајним коридорима, тачније дуж
државних, регионалних и локалних путева ван насеља,
односно у уличним коридорима у склопу грађевинских
подручја насеља. Само мали део ових траса се налази на
пољопривредном земљишту, при чему се користе трасе
постојећих атарских путева, како би се максимално
избегло нарушавање обрадивог пољопривредног
земљишта.“
У поглављу II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки
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1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА, у подтачки 1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПРОСТОРА, мењају се
табеле број 2, 6. и 10, тако да гласе:
„
Табела 2. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје општине Инђија 2010. године до
2030. године

Табела 6. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Крчедин (део)
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Табела 10. Структура коришћења земљишта са билансом површина за подручје К.О. Љуково

„
У поглављу II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки
6.
ПРОСТОРНИ
РАЗВОЈ
САОБРАЋАЈА
И
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА, ПОВЕЗИВАЊЕ
СА
РЕГИОНАЛНИМ
ИНФРАСТРУКТУРНИМ
МРЕЖАМА,
у
подтачки
6.3.
ЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА,
у
подподтачки
6.3.3.
КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
брише се девети пасус.
У поглављу II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 7.
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ПРЕДЕЛА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА,
ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА, у подтачки 7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА, у оквиру
поднаслова Станишта заштићених врста националног
значаја, тачка 3. Кошевац, после првог пасуса додаје се
пасус:
„Ово станиште са ознаком INĐ06c припада
категоријама станишта: ливаде, рурални мозаици, степе
на лесу и шумарци.“
Досадашњи пасуси 2. и 3. постају пасуси 3. и 4.
У поглављу II ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 7.
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ПРЕДЕЛА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА,
ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА, у подтачки 7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА, у оквиру
поднаслова Станишта заштићених врста националног
значаја, тачка 8. Акумулација Јарковци, додаје се први
пасус, који гласи:
„Ово станиште са ознаком INĐ11 припада
категоријама станишта: акумулације, ободна вегетација
водених система, рурални мозаици и степе на лесу.“

Досадашњи пасуси 1. и 2. постају пасуси 2. и 3.
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4.
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, у подподтачки 1.4.2.
Грађевинско земљиште ван границе грађевинског
подручја насеља, у поднаслову Викенд зона Јарковци,
текст се мења и гласи:
„Викенд зона Јарковци се састоји од два дела,
који су дефинисани на следећи начин:
- Северни део: почетна тачка описа границе викенд зоне
Јарковци – северни део се налази на северозападној
међи катастарске парцеле бр. 129/9 и од ње граница
дужином од 25 m у правцу североистока прати северну
међу катастарске парцеле бр. 129/9, скреће ка југоистоку,
пресеца катастарску парцелу бр. 129/9 и даље ка
југоистоку прати источну међу катастарских парцела
129/9 и 143/2 до тромеђе катастарских парцела бр. 143/2,
143/4 и 143/5.
Од тромеђе граница у правцу југозапада
дужином од око 50 m прати јужну међу катастарске
парцеле бр. 143/2, пресеца катастарску парцелу бр. 143/5
и даље у правцу југа прати источну међу катастарских
парцеле бр. 143/3 до тромеђе катастарских парцела бр.
143/3, 144/35 и 144/45, скреће ка североистоку и прати
северну и западну међу катастарске парцеле бр. 144/45
и северном међом катастарске парцеле бр. 144/6 долази
до четворомеђе катастарских парцела бр. 144/5, 144/6,
145/25 и 145/26.
Од четворомеђе граница наставља у правцу
југоистока и прати источну међу катастарских парцела
бр. 144/6, 144/45 и 144/1 до тромеђе катастарских
парцела бр. 144/1, 144/29 и 144/32.
Од тромеђе граница у правцу југозапада
прати јужну међу катастарске парцеле бр. 144/1 до
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пута, катастарска парцела бр. 1033, наставља у правцу
југоистока, прати источну међу пута до тромеђе пута,
катастарска парцела бр. 1033 и катастарских парцела бр.
144/14 и 144/43, мења правац ка североистоку и пратећи
северну међу катастарске парцеле бр. 144/14 долази до
тромеђе катастарских парцела бр. 144/14, 144/47 и 144/3.
Од тромеђе граница у правцу југоистока
пресеца катастарску парцелу бр. 144/14 и наставља у
правцу југоистока и прати источну међу катастарских
парцела бр. 144/14, 144/17, 144/18, 144/21, 144/22, 144/4,
128/3, пресеца пут, катастарска парцела бр. 124/2 и даље
ка југоистоку прати источну међу катастарских парцела
бр. 127/13, 122/13, 122/5 и 122/9 до тромеђе катастарских
парцела бр. 122/9, 122/17 и 122/4.
Од тромеђе гранница у правцу југозапада прати
јужну међу катастарске парцеле бр. 122/9 и западном
међом катастарске парцеле бр. 122/17 и јужном међом
пута, катастарска парцела бр. 1033 долази до тромеђе
пута и катастарских парцела бр. 123/1 и 1030. Од
тромеђе граница у правцу северозапада прати источну
међу катастарске парцеле бр. 1030 и долази до почетне
тачке описа границе викенд зоне Јарковци – северни
део.
- Јужни део: почетне тачка описа границе викенд зоне
Јарковци – јужни део се налази на тромеђи катастарских
парцела бр. 1030, 122/23 и 122/2.
Од тромеђе граница у правцу североистока
прати северну међу катастарске парцеле бр. 122/2 до
тромеђе катастарских парцела бр. 122/33, 122/15 и
122/2, мења правац ка југоистоку, прати западну међу
катастарске парцеле бр. 122/15, пресеца катастарске
парцеле бр. 122/14 и 121/3 и даље ка југоистоку прати
западну међу катастарске парцеле 121/4 до тромеђе
катастарских парцела бр. 121/, 121/4 и 121/5.
Од тромеђе граница наставља у правцу
југозапада, прати јужну међу катастарске парцеле бр.
121/9 и даље ка југозападу прати источну и јужну међу
катастарске парцеле бр. 121/1 до тромеђе катастарских
парцела бр. 121/1, 671 и 1030 где мења правац ка
северозападу и пратећи источну међу катастарске
парцеле бр. 1030 долази до почетне тачке описа границе
викенд зоне Јарковци – јужни део.
Укупна површина викенд зоне Јарковци износи
око 15,15 ha.“
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4.
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, у подподтачки 1.4.2.
Грађевинско земљиште ван границе грађевинског
подручја насеља, у поднаслову Зоне спортско
рекреативних и туристичких садржаја ван насеља, текст
за Локацију Т2 се мења и гласи:
„Локација Т2 – се налази северно од насеља
Крчедин, састоји се из две целине, источне и западне.
Источна целина обухвата у КО Крчедин
катастарске парцеле број: 3218/710, 3218/5, 3218/7,
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3160/18, 3160/2, 3160/19, 3160/701, 3160/17, 3160/1,
3160/16 и 3160/702.
Западна целина обухвата у КО Крчедин
катастарске парцеле број: 2826, 3152, 2817/1, 2817/2,
2818/1, 2818/2 и 2819/1.
ha“.

Укупна површина локације Т2 износи око 56,54

У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4.
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, у подподтачки 1.4.3.
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ,
поднаслов Комплекс – ветрогенератори и припадајући
текст се бришу.
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки
1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у подподтачки 1.5.2.
Водопривредна
инфраструктура,
после
трећег
поднаслова Хидротехнички објекти и системи, а пре
текста „Извориште воде…“, додаје се нови поднаслов са
припадајућим текстом, који гласe:
„Правила и услови за уређење и изградњу
водних објеката на Локацијама 1 и 2
Планска решења усклађена су са техничком
документацијом за хидротехничко уређење предметног
простора, са постојећим водним објектима и изведеним
радовима на водном земљишту, уз обезбеђење потпуне
заштите водног режима и водних објеката, и ни на
који начин не ремете могућност и услове одржавања,
стабилност и функцију водних објеката, и спровођење
одбране од поплава. Водни објекти се не смеју
оштећивати, а у случају оштећења, власник/корисник
дужан је да о свом трошку, без надокнаде, оштећење
отклони у најкраћем року, уз надзор стручне службе ЈВП
„Воде Војводине“.
Границе и намена земљишта чије право
коришћења или право управљања имају ЈВП „Воде
Војводине“ и ВДП „Галовица“, не могу се мењати без
посебне сагласности ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.
За Локацију 1 која се налази у КО Крчедин, нема
посебних услова од стране надлежне водопривредне
организације.
Локација 2 налази се на мањим деловима сливова
потока Шелевренац, потока Љуково (деоница узводно
од акумулације и деоница низводно од бране Љуково)
и потока Ђевус (деоница узводно од акумулације), a
наслања се на акумулацију Љуково.
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Деоница потока Шелевренац (притока канала
Јарачка Јарчина), на потезу од km 9+900 до km 11+050
(катастарска парцела бр. 101/2 КО Љуково, носилац
права коришћења, односно права управљања је ЈВП
„Воде Војводине“), у дужини од 1150 m. Елементи
корита потока Шелевренац:
- Кота пројектованог дна на km 10+250 је 108,83 mАНВ,
а на km 11+000 износи 111,16 mАНВ
- Ширина дна b=1,50 m
- Нагиб косина 1:1,5
- Ширина светлог отвора b=6,10 m
- Просечна дубина корита је око 1,5 метра.
Деоница потока Љуково (деоница низводно од
бране), на потезу од km 6+480 km 7+050 (катастарска
парцела бр. 228/31 КО Љуково, носилац права
коришћења, односно права управљања је ЈВП „Воде
Војводине“), у дужини од 600 метара. Елементи корита
потока Љуково (деоница низводно од бране):
- Кота пројектованог дна на km 6+820 је 99,49 mАНВ, а
на km 8+815 износи 104,77 mАНВ
- Ширина дна b=1,00 m
- Нагиб косина 1:1,5
- Ширина светлог отвора b=10,33 м / 11,54 m
- Просечна дубина корита је око 3,0 метра.
Деоница потока Љуково (деоница узводно од
акумулације, од ушћа потока Ђевус), на потезу од km
8+815 до km 9+835 (катастарска парцела бр. 1031 и
697/3 КО Љуково, носилац права коришћења, односно
права управљања је ЈВП „Воде Војводине“), у дужини од
1020 метара. Елементи корита потока Љуково (деоница
узводно од акумулације):
- Кота пројектованог дна на km 8+815 је 104,77 mАНВ, а
на km 9+750 износи 107,36 mАНВ
- Ширина дна b=2,00 m
- Нагиб косина 1:1,5
- Ширина светлог отвора b=11,54 m / 9,125 m
- Просечна дубина корита је око 3,0 метра.
Деоница потока Ђевус (деоница низводно од
акумулације, на око 500 m од ушћа у поток Љуково,
под успором), на потезу од km 0+550 до km 1+100
(катастарска парцела бр. 1032 и 697/2 КО Љуково,
носилац права коришћења, односно права управљања
је ЈВП „Воде Војводине“), у дужини од 550 метара.
Елементи корита потока Ђевус (узводно од успора):
- Кота пројектованог дна на km 0+550 је 105,03 mАНВ, а
на km 1+050 износи 108,3 mАНВ
- Ширина дна b=1,00 m
- Нагиб косина 1:1,5
- Ширина светлог отвора b=6,715 m / 6,115 m
- Просечна дубина корита је око 2,0 метра.
Акумулација Љуково, према стационажи
потока Љуково, налази се на потезу од km 8+815 до
km 9+835 (катастарска парцела бр. 1030 КО Љуково,
носилац права коришћења, односно права управљања
је ЈВП „Воде Војводине“), у дужини од 1800 метара.
Брана и акумулација Љуково формиране су на потоку
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Љукова, југоисточно од насеља Јарковци, 1977. године.
Првобитна намена је била задржавање поплавног
таласа изнад насеља, а током коришћења, акумулација
је почела да се користи и за узгој рибе, као и за потребе
наводњавања пољопривредних површина „Агроуније“
из Инђије. Поред редовног одржавања врше се и
стална осматрања, тако да су сви параметри важни за
функционалност и стабилност објекта под контролом,
који су иначе у добром стању.
Технички подаци за акумулацију Љуково:
- Укупна запремина акумулације 980.000 m3
- Корисна запремина акумулације 930.000 m3
- Кота нормалног успора 107,60 mАНВ
- Кота максималног успора 108,20 mАНВ
- Кота круне бране 109,20 mАНВ
- Кота прага прелива 107,20 mАНВ
- Површина при нормалном успору (потопљена) 33,50
ha
- Површина максималног нивоа успора
33,50 mАНВ
- Дужина земљане бране у круни 186,20 m
- Кубатура земљане бране 32.211 m3
Основна намена акумулације је заустављање
поплавног таласа, односно примање и задржавање
поплавног таласа, с тим да ниво воде у акумулацији
не пређе коту 107,05 mАНВ (55 cm ниже од коте прага
прелива). Према оперативном плану одбране од поплава,
брана са акумулацијом Љуково припада техничкој
деоници C.1.5. са простором за пријем поплавног таласа
који износи 230.000 m3. С обзиром на вишенаменско
коришћење акумулације, у водотокове и акумулационо
језеро, не сме се и не планира се испуштање загађених
отпадних вода. У вештачке и природне водотоке и
језера, забрањено је испуштање било каквих вода осим
условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних
вода које по Уредби о класификацији вода („Службени
гласник СРС“, број 5/68) припадају II класи вода, и
које по Уредби о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 и 01/16) –
Прилог 2., Глава II, Табела 1.1. и Прилог 2., Глава III,
Табела 1., задовољавају прописане вредности.
За лоцирање објеката у зони акумулационог
језера Љуково, уважавати следеће услове:
- На целој дужини планиране зоне изградње, предвидети
слободан обални појас у ширини минимално 10 метара,
на којем се не могу градити никакви објекти, садити
дрвеће, постављати ограде и сл. У овом појасу је
дозвољено сејање траве и њено одржавање;
- У појасу од 10 m до 30 m уз леву обалу језера (где
се предвиђа викенд зона) дозвољава се постављање
инсталација инфраструктуре, осветљења, тротоара,
бициклистичких стаза и путева;
- Постављање инсталација водовода и канализације
планирати у појасу између 25 и 30 метара;
- У појасу од 30 m до 50 m, могу се планирати објекти
са дубином фундирања највише 1 m, док на растојању
већем од 50 метара, нема ограничења;
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- На простору око бране Љуково, на растојању минимално
30 метара од бране, преливне грађевине, црпне станице,
темељног испуста, не могу се планирати никакви
објекти сем објеката у функцији одбране од поплава
и водне инфраструктуре од ширег значаја. Пошто се
ради о објекту од општег интереса за водопривреду, тај
простор треба да буде ограђен и њему могу прилазити
само лица са посебним овлашћењима;
- У зони потока оставити слободне појасеве за радно
инспекционе стазе на левој и десној обали у ширини од
5 метара од границе парцеле потока. У тим појасевима
се не смеју градити било какви надземни објекти,
постављати ограде, садити дрвеће и вршити друге
радње којима се може оштетити корито и обала канала,
утицати на промену његове трасе, нивоа воде, количину
и квалитет воде, угрозити стабилност или отежавати
његово одржавање. Овај појас треба да у свако доба буде
проходан за тешку грађевинску механизацију која ради
на одржавању водотока.
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки
1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у подподтачки 1.5.4.
Термоенергетска инфраструктура, после првог пасуса
додаје се нови поднаслов са припадајућим
текстом, који гласe:
„Правила и услови за уређење и изградњу
гасоводних објеката на Локацијама 1 и 2
На Локацији 1 која се налази у КО Крчедин
планирана је изградња полиетиленске гасне мреже
ПЕ63 од улице Рашине и Дунавске ка зони кућа за одмор
у дужини од 1956 метара, након тога мрежа се наставља
десно пратећи постојећи пут у дужини од 1542 метра.
На ову мрежу планирано је повезивање полиетиленске
гасне мреже ПЕ40 и ПЕ32 која ће ићи ка дунавској
обали, а која ће бити изведена паралелним вођењем
поред постојећих путева на јавној површини зоне кућа
за одмор. Изградња планираног гасовода вршиће се у
складу са важећим прописима и прибављеним условима
надлежних органа и организација.
На Локацији 2 која се налази у КО Љуково
постоји изграђена полиетиленска гасна мрежа чије
проширење није планирано, те нема посебних услова од
стране надлежног предузећа за дистрибуцију гаса.“
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.6.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, у
подподтачки 1.6.2.
УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА,
поднаслов Правила уређења и коришћења станишта
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заштићених врста, тачка 3. Кошевац, други пасус
замењује се следећим текстом:
„На станишту заштићених и строго заштићених
врста са ознаком INĐ06c:
- забрањено je: планирати подизање интензивних
воћњака и винограда, преоравати површине под
природном вегетацијом, градити рибњаке и сл.,
осим у циљу еколошке ревитализације станишта,
уклањати травни покривач са површинским слојем
земљишта, подизати соларне и ветрогенераторе,
отварати површинске копове, мењати морфологију
терена, привремено или трајно одлагати отпад и опасне
материје, уносити инвазивне врсте биљака и животиња;
- неопходно je: ускладити постојећи режим вода са
циљевима заштите станишта, обезбедити одрживо
коришћење травних површина станишта за кошење и
испашу у складу са капацитетом станишта (очување
старих раса и сорти, обнова екстензивног сточарства
и сл.), обнављати шумарке аутохтоних врста на
одговарајућим ливадским стаништима до 20%
покровности пo парцели, односно до максималне
величине појединачних површина до 0,05 ha;
- прибавити посебне услове заштите природе за следеће
актиености: изградња и реконструкција инфраструктуре
и објеката, планирање рекреативних активности; уређење
вода, радови на одржавању каналске мреже укључујући
и уклањање вегетације и остали мелиорациони радови;
геолошка и друга истраживања; подизање ваншумског
зеленила; сеча дрвореда, група стабала и шумица,
крчење жбуња; паљење вегетације ливада, пашњака и
трстика, као и ревитализацију станишта, формирање
појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање
запуштеног бунара), као и за подизање привремених
објеката (надстрешнице и cл.).
Забрањена je употреба инвазивних врста
приликом озелењавања простора унутар Измена и
допуна ППО Инђија због близине станишта и Дунава међународног еколошког коридора. Ha нашим
подручјима инвазивне су следеће биљне врсте: циганско
пepje (Asclepias syriaca), јасенолисни jaвop (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац
(Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански
длакави jасен (Fraxinus pennsylvanica) трновац (Gledichia thachantos), жива ограда (Lycium halimifolium),
петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза
(Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia) и сибирски
брест (Ulmus pumila).
Пронађена
геолошка
и
палеонтолошка
документа (фосили, минерали, кристали и др.), која
би могла представљати заштићену природну вредност,
налазач je дужан да пријави надлежном Министарству у
року од осам дана од дана проналаска и предузме мере
заштите од уништења, оштећивања или крађе.“
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
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РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, у
тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА после последње алинеје
додају се нове алинеје, које гласе:
“
- У Зони кућа за одмор, на Локацији 2 – КО Љуково,
дозвољена је изградња објеката компатибилних намена
у складу са овим Планом, с тим да се увођењем нових
садржаја не сме нарушити примарна намена Зоне кућа
за одмор.
У предметној Зони кућа за одмор, у оквиру
грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента
изграђености за ову зону, могу се градити: викенд
објекат, као главни објекат, помоћни објекти, као и
објекти компатибилне намене - пословни објекат који
је намењен за обављање чистих и тихих услужних
делатности (трговине на мало, услужни занати и сл.),
у складу са правилима уређења и грађења датим овим
Планом за зону кућа за одмор. Објекти компатибилне
намене могу се градити уз викенд објекат који је главни
објекат, или самостално на парцели као главни објекат.
Такође у предметној Зони кућа за одмор
могућа је изградња и садржаја туризма, угоститељства
и спорта и рекреације, под условима утврђеним
посебним правилима уређења и грађења у поглављу
III
ПРОПОЗИЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, у тачки 2.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.5. ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, ВАН
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА, у подподтачки
2.5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНАМА КУЋА ЗА
ОДМОР (ВИКЕНД ЗОНЕ).
У предметној Зони кућа за одмор забрањена
је изградња стамбених објеката, пословних и
инфраструктурних објеката већих капацитета који
нису у функцији Зоне кућа за одмор, производних
и складишних објеката, као и помоћних објеката уз
наведене објекте.“
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.1.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШТУ, у подподтачки 2.1.2. ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА У ВОЋАРСКО ВИНОГРАДАРСКОЈ ЗОНИ
после последњег пасуса додаје се пасус, који гласи:
„Услови за изградњу објеката за потребе
воћарско-виноградарске производње на Локацији 1 –
КО Крчедин, на парцелама које имају директан приступ
на јавни пут (утврђену регулацију која се неће мењати)
издаваће се на основу Урбанистичког пројекта, уз
прибављање услова надлежних организација и јавних
предузећа.“
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у подтачки 2.4.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА, у подподтачки 2.4.2. ПРАВИЛА
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ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СТАНОВАЊА (СТАМБЕНЕ ЗОНА
МАЊЕ И СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ), у поднаслову з) Заштита
суседних објеката, шести пасус мења се и гласи:
„Отварање отвора на просторијама за
становање, као и атељеима и пословним просторијама
на бочним фасадама може се дозволити ако је растојање
објекта до бочне границе грађевинске парцеле једнако,
или веће од 4,0 m. Ако је растојање објекта од бочне
границе грађевинске парселе мање од 4,0 m дозвољено
је отварање отвора на просторијама нестамбене намене,
уз услов да доња кота на којој се оставља отвор буде
једнака или виша од 1,80.“
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, у
тачки 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, подтачки 2.5. ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, ВАН
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА, подподтачки
2.5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНАМА КУЋА ЗА
ОДМОР (ВИКЕНД ЗОНЕ) после последњег пасуса
додају се пасуси, који гласе:
„У Зони кућа за одмор на Локацији 2 – КО
Љуково, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру
дозвољеног процента изграђености за ову зону, могу
се градити: викенд објекат, као главни објекат, помоћни
објекти, као и објекти компатибилне намене - пословни
објекат који је намењен за обављање чистих и тихих
услужних делатности (трговине на мало, услужни
занати и сл.), у складу са правилима уређења и грађења
датим овим Планом за зону кућа за одмор. Објекти
компатибилне намене могу се градити уз викенд објекат
који је главни објекат, или самостално на парцели као
главни објекат.
У Зони кућа за одмор на Локацији 2 – КО Љуково
за изградњу садржаја туризма, угоститељства и спорта
и рекреације, када није потребна промена регулације
у циљу обезбеђења приступа на јавну саобраћајну
површину, обавезна је израда Урбанистичког пројекта,
уз прибављање претходних услова и сагласности
надлежних органа и организација, уз поштовање
следећих смерница:
- Објекти наведених компатибилних намена у оквиру
предметне Зоне кућа за одмор могу се градити уз викенд
објекат који је главни објекат, или самостално на парцели
као главни објекат (могу бити и 100% заступљене на
појединачној грађевинској парцели);
- Парцела на којој се гради објекат компатибилне намене
не може да буде мања од 1500 m2. Уколико се гради
туристички комплекс који се формира као компатибилна
намена у оквиру Зоне кућа за одмор и рекреацију мора
бити минимално 5000 m2.
- Минимална ширина уличног фронта је 20,0 m;
- У оквиру компатибилних садржаја, могу се градити
други објекти, као и пратећи и помоћни објекти који су
у функцији коришћења главног објекта, а чија намена не
угрожава главни објекат и суседне парцеле;
- Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле
под објектима износи 20%, а уколико се на грађевинској
парцели планира изградња отворених спортско-
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рекреативних терена максимални индекс заузетости
грађевинске парцеле износи 30%;
- Грађевинска линија треба да се налази на минималном
растојању од 5,0 m од регулационе линије јавног пута;
- Растојање објеката од границе са суседним парцелама
треба да је минимум 10,0 m;
- Максимална спратност је (П+Пк). На нагнутим
теренима дозвољава се изградња сутеренске етаже;
- Архитектонска обрада објекта треба да буде
прилагођена непосредном амбијенту и околном пејзажу,
односно архитектонском наслеђу овог подручја;“
У
поглављу
III
ПРОПОЗИЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, у тачки 3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, у
подтачки 3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА, у шестом
пасусу, врше се следеће измене:
- у тачки „туристичко, спортско, рекреативне зоне обавезна израда урбанистичког плана“, друга алинеја
мења се и гласи:
- „зона бр. Т2, донет је План детаљне регулације
виноградарско туристичког локалитета у КО Крчедин
(„Службени лист општина Срема“, бр. 36/09), који се
делом ставља ван снаге, а на снази остаје у делу који је
описан у поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у подтачки 1.4.
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, у подподтачки 1.4.2.
Грађевинско земљиште ван границе грађевинског
подручја насеља, у поднаслову Зоне спортско
рекреативних и туристичких садржаја ван насеља.“
- у тачки „инфраструктурни објекти“, друга алинеја се
брише.
У поглављу III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
у тачки 3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, у подтачки 3.2.
ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ,
у поднаслову Електроенергетска инфраструктура прва и
друга алинеја се бришу.
3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ
ПЛАНА
У Просторном плану општине Инђија у
графичком делу плана, додају се следећи графички
прикази:
- После Рефералне карте бр. 1 – Намена простора (Р
1:50000), додају се следеће карте:
• Реферална карта бр. 1 – Намена простора са изменама
и допунама (Р 1:50000),
• Реферална карта бр. 1 – Намена простора - Детаљ 1 –
Локација 1 КО Крчедин (Р 1:5000),
• Реферална карта бр. 1 – Намена простора - Детаљ 2 –
Локација 2 КО Љуково (Р 1:5000);
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- После Рефералне карте бр. 2 - Мрежа насеља и
инфраструктурни системи (Р 1:50000), додаје се следећа
карта:
• Реферална карта бр. 2 – Мрежа насеља и
инфраструктурни системи са изменама и допунама
(Р 1:50000);
- После Рефералне карте бр. 3 - Туризам и заштита
простора (Р 1:50000), додају се следеће карте:
• Реферална карта бр. 3 – Туризам и заштита простора са
изменама и допунама (Р 1:50000),
• Реферална карта бр. 3 – Туризам и заштита простора Детаљ 1 – Локација 1 КО Крчедин (Р 1:5000),
• Реферална карта бр. 3 – Туризам и заштита простора Детаљ 2 – Локација 2 КО Љуково (Р 1:5000);
- После Рефералне карте бр. 4 - Карта спровођења (Р
1:50000), додају се следеће карте:
• Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења са изменама
и допунама (Р 1:50000),
• Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења - Детаљ 1 –
Локација 1 КО Крчедин (Р 1:5000),
• Реферална карта бр. 4 - Карта спровођења - Детаљ 2 –
Локација 2 КО Љуково (Р 1:5000).
4. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Доношењем Измена и допуна Просторног
плана општине Инђија:
- План детаљне регулације „Ветропарк Инђија“ на
локацији Бешка-Крчедин у општини Инђија („Службени
лист општина Срема’’, број 15/10) ставља се ван снаге у
целости,
- План детаљне регулације виноградарско туристичког
локалитета у КО Крчедин („Службени лист општина
Срема“, број 36/09), се ставља делом ван снаге, а на
снази остаје у следећим деловима:
• Источна целина, која обухвата катастарске парцеле
број: 3218/710, 3218/5, 3218/7, 3160/18, 3160/2, 3160/19,
3160/701, 3160/17, 3160/1, 3160/16 и 3160/702, у КО
Крчедин и
• Западна целина, која обухвата катастарске парцеле
број: 2826, 3152, 2817/1, 2817/2, 2818/1, 2818/2 и 2819/1,
у КО Крчедин.
- Обавезно је усклађивање Плана генералне регулације
насеља Јарковци са Изменама и допунама Просторног
плана општине Инђија.
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5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-570/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1374
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став
1. тачка 5. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
„СТАРИ СЛАНКАМЕН“ И „НОВИ СЛАНКАМЕН“
У ОПШТИНИ ИНЂИЈА
УВОД
На основу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације подсистема за наводњавање „Стари
Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ у општини Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 4/14)
приступило се изради Плана детаљне регулације
подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови
Сланкамен“ у општини Инђија (у даљем тексту: План).
Саставни део Oдлуке је Решење о приступању
изради стратешке процене утицаја Плана на животну
средину, које је донело Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине под бројем 35-45/2014-IV од 28.02.2014 године.
Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине Општинске управе Инђије, а обрађивач Плана
је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.
Планом се предлаже решење којим ће се у
јединствену целину повезати сегменти који ће се развијати
фазно и обезбедити наводњавање пољопривредног
земљишта. Основни циљ изградње и функционисања
подсистема за наводњавање је побољшањe и повећањe
приноса пољопривредних култура на површинама
пољопривредног земљишта угроженог сушом.
С обзиром на то да се Планом утврђују веће,
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рентабилније и оптималније површине за наводњавање,
планским решењем је предвиђено очување шеме
атарских путева, како би саобраћајно опслуживање
пољопривредног земљишта, у обухвату Плана, и даље
било функционално и неометано.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја су: утврђивање планских
решења коришћења, уређења и заштите подсистема
за наводњавање, заштита и унапређење коришћења
пољопривредног земљишта у циљу одрживог
пољопривредног и руралног развоја, повећање
наводњаваних површина у складу са потребама
пољопривреде, одрживо коришћење природних ресурса
уз заштиту и унапређење животне средине, повећање
приноса усева (принос наводњаваних усева се очекује
да буде два до три пута већи), повећање пољопривредне
производње, побољшање складиштења подземних вода,
олакшавање фертиригације.
На основу Захтева ЈВП „Воде Војводине“ и
иницијативе корисника простора, као и смерница датих
планом вишег реда – Просторним планом општине
Инђија, утврђена је потреба и обавеза да се изради
одговарајућа урбанистичка документација за предметни
простор.
Узимајући у обзир локацију предметног
простора задатак овог Плана је стварање планског основа
за наменско коришћење земљишта, тј. предлагање
оптималне функционалне организације простора, уз
ненарушавање природних и створених услова.
План се састоји од текстуалног и графичког
дела. Планом је извршена подела простора на
карактеристичне зоне, те су дефинисане: детаљна намена
површина и објеката, регулационе линије саобраћајних
коридора и осталих површина јавне намене, површине
јавне намене, услови за прикључење објеката (садржаја)
на мрежу комуналне инфраструктуре, услови и мере
заштите, правила грађења по зонама.
У току израде Плана прибављени су подаци,
услови и мишљења органа, организација и јавних
предузећа која су овлашћена да утврђују услове за
заштиту и уређење простора и изградњу објеката, који
су уграђени у плански документ.
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представља
Одлука о изради Плана детаљне регулације подсистема
за наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“
у општини Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 4/14).
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Након доношења Одлуке о изради Плана, а
на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14), приступило се изради Материјала за
рани јавни увид. Материјал за рани јавни увид Плана
је, након добијања позитивног мишљења од стране
Комисије за планове општине Инђија, био изложен на
рани јавни увид у периоду од 10.05.2016. до 25.05.2016.
године. Органи, организације и јавна предузећа, која
су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката су била обавештена
о одржавању раног јавног увида и том приликом су
позвана да дају мишљење у погледу услова и неопходног
обима и степена процене утицаја на животну средину.
План је урађен у складу са Законом о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником
о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, број 64/15), као и са другим прописима
који непосредно или посредно регулишу ову област.
Релевантни законски и подзаконски акти су:
- Закон о државном премеру и катастру („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр.
53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, бр. 16/01СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10,
93/12 и 101/16);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91,
53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др.закон,
54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др.закон, 41/09, 112/15 и
80/17);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. закон и 101/16);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 - др.закон,
43/11-УС и 14/16);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине („Службени гласник РС“,
бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр.
36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени
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гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени
гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број
145/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11,
80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим
одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који
се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“,
бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“,
бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др.
закон);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10,
93/12 и 89/15);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 46/91,
83/92, 53/93-др.закон, 54/93, 60/93-исправка, 67/93-др.
закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др.закон, престао да
важи осим одредаба чл. 9. до 20.);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.
36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16);
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени
гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник
СРС“, број 5/68);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“,
број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“,
број 31/12).
- као и други законски и подзаконски акти, који на
директан или индиректан начин регулишу ову област.
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације подсистема за наводњавање „Стари
Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ у општини Инђија је
усвојена планска документација:
- Просторни план општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 7/12).
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Пољопривредно земљиште
На основу Закона о пољопривреди, ради очувања
расположивог пољопривредног земљишта, потребно је
да се доносу пољопривредне основе заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта као плански
документ.
Пољопривредна основа се доноси у складу
са просторним и урбанистичким плановима и ови
документи морају бити међусобно усаглашени. У складу
са смерницама за уређење и изградњу пољопривредног
земљишта, датим овим Планом, скупштина јединице
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локалне самоуправе доноси пољопривредне основе ради
очувања расположивог пољопривредног земљишта, по
претходно прибављеном мишљењу Министарства.
Водећи рачуна о основним принципима заштите
пољопривредног земљишта на пољопривредном
земљишту се могу градити:
- објекти за потребе пољопривредног домаћинства,
- пољопривредни радни комплекси са објектима за
потребе примарне пољопривредне производње, за
потребе складиштења и прераде пољопривредних
производа,
- објекти за експлоатацију минералних сировина,
- саобраћајни, водопривредни, комунални, енергетски,
телекомуникациони објекти и инфраструктура у складу
са Планом,
- објекти за потребе привреде, туризма, рекреације и др.,
у складу са Планом.
Саобраћајна инфраструктура
Концепција развоја немоторног саобраћаја овог
простора предвиђа и формирање и развој капацитета
пешачко-бициклистичких кретања (кроз дефинисање
коридора пешачких и бициклистичких стаза унутар
насеља и локалитета, рекреативних садржаја у приобаљу
и утврђен је коридор међународне бициклистичке стазе
уз Дунав).
Водопривредна инфраструктура
Подсистем „Стари Сланкамен“ се налази
југоисточно од Новог Сланкамена и простире се на
површини од око 1700 ha. Састоји се од црпне станице
ЦС „Стари Сланкамен“ капацитета око 720 l/s и висине
дизања око 80 m, резервоара корисне запремине 12000 m3
као и магистралних цевовода и дистрибутивне разводне
мреже до крајњих потрошача. Црпна станица захвата
воду директно из Дунава и налази се непосредно на обали.
Црпна станица потискује воду у резервоар за изравнање
дневних потреба за водом. Пре уласка у резервоар вода
се филтрира, ради уклањања суспендованих материја у
води. Радни-корисни капацитет резервоара је 12000 m3.
Непосредно уз резервоар се налази црпна станица за
повећање притиска која обезбеђује потребан притисак
од око 3 бар на сваком хидранту разводне дистрибутивне
мреже до крајњег корисника. Капацитет ове црпне
станице је око 900 l/s. Разводна дистрибутивна мрежа
је планирана - цев пречника од 200 до 600 mm. Укупна
инсталисана снага обе црпне станице је око 1200 Kw.
Подсистем „Нови Сланкамен“ се налази на око
2,5 km узводно од насеља Стари Сланкамен. Укупна
заливна површина овог подсистема је око 1350 ha.
Вода се захвата директно из Дунава и црпном станицом
капацитета око 600 l/s дистрибуира до резервоара
капацитета од 10000 m3. Пре уласка у резервоар вода
се филтрира, ради уклањања суспендованих материја
у води. Висинска разлика црпне станице и резервоара
је око 150 m. Положај резервоара омогућава да се
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највећи део заливне површине наводњава гравитационо
из резервоара, док се мањи део површина залива
путем црпне станице капацитета око 40 l/s. Разводна
дистрибутивна мрежа је планирана- цеви пречника од
200 до 600 mm.
Хидротехничке
наводњавање)

мелиорације

(одводњавање

и

Регулисање водног режима у земљишту, уз
изградњу и реконструкцију постојећих система за
одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну
производњу.
Полазиште за техничка решења у домену
хидротехничких мелиорација је ревитализација
постојећих мелиорационих система и постепено
смањење садашњег заостајања Србије у домену
наводњавања изградњом нових система на земљиштима
највиших бонитетних класа. Будући системи се
планирају као интегрални мелиорациони системи
(одводњавање, наводњавање, заштита од спољних
вода), са свим мерама хидротехничких и агротехничких
мелиорација. Системи за одводњавање реализују се тако
да се уклапају у решења интегралног уређења простора,
при чему се води рачуна о потреби касније доградње и
система за наводњавање.
За подручје источног Срема урађено је
Генерално решење система за снабдевање водом Срема,
у оквиру којег се предвиђа изградња следећих објеката
који ће бити у функцији снабдевања водом Инђијске
општине:
- црпна станица Чортановци Q=26,00 m3, рачунски ниво
воде 145 mАНВ,
- црпна станица Комаревац Q=5,33 m3,
- довод Белегиш - Рума Q=16,00 m3, рачунски ниво воде
100 mАНВ,
- довод Чортановци - Сланкамен Q=5,30 m3, рачунски
ниво воде 144,7 mАНВ.
Усвојено техничко решење наводњавања
пољопривредних површина у општини Инђија, а у
оквиру Сремског система, предвиђа преко 60 устава
разних типова, 11 спољних и 20 каналских црпних
станица, преко 40 km доводних канала за наводњавање и
велики број мањих објеката различитог типа.
Критеријум за оцену погодности земљишта за
наводњавање узима у обзир три параметра:
- рељеф терена,
- могућност довода воде,
- квалитет замљишта.
Код рељефа нарочито је важан нагиб терена и
висински положај терена. Као горња граница висинског
положаја на јужним падинама је узета изохипса 300
mАНВ, а код стрмих терена и 200 mАНВ. Нагиб терена
до 10% оцењује се као погодан ако се ради о воћарству
и виноградарству. Међутим, најповољнији су нагиби
испод 5%. Нагиби између 5% и 10% траже опрезност код

Број 27, страна број 1898

Службени лист општине Инђија

одабира технике наводњавања и мере заштите од ерозије.
Што се тиче квалитета земљишта већина земљишта
(обрадивог) формирана је на лесу, који је добра подлога
због своје порозности и водопропусности.
Нови системи за наводњавање, градиће се
на земљиштима I, II, IIa, IIIa и IIIb класе погодности
за наводњавање. Предвиђа се да ће се највећи део
система изградити применом вештачке кише као начина
наводњавања (преко 90%) површина. Наводњавање
капањем
примењиваће
се
у
вишегодишњим
засадима (воћњаци и виногради) и то искључиво
новопројектованим. Површински начин (браздама,
преливањем) биће заступљен на мањим поседима
локалног наводњавања, а субиригација у долинама већих
река, нарочито на оним деловима алувијалних равни
(ритова), који су под утицајем успора на тим рекама.
Регулација водно-ваздушног режима земљишта
на изграђеним системима за одводњавање, а која
подразумева одређену реконструкцију отворене каналске
мреже, уградњу хоризонталне цевне дренаже и примену
одређених агро-педомелиоративних мера (подривање,
калцификација, опескивање, кртична дренажа и др...).
Коришћење и уређење водног земљишта
регулисано је Законом о водама, којим су дефинисане
забране, ограничења права и обавезе власника и
корисника водног земљишта и водних објеката.
Гасоводна инфраструктура
Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне
инфраструктуре на подручју обухвата Просторног
плана општине Инђија, задовољавају садашне потребе
потрошача на територији Општине и пружају могућност
даљег проширења и изградње у циљу задовољења
свих потрошача природног гаса на простору Општине
(насељена места, викенд зоне и индустријски
потрошачи).
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

И

ГРАНИЦЕ

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА)
Почетна тачка описа границе обухвата Плана
детаљне регулације подсистема за наводњавање „Стари
Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ у општини Инђија
се налази у катастарској општини Нови Сланкамен на
тромеђи пута, парцела бр.4045 и парцела бр. 4182/1 и
бр.4181/2.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца
пут, парцела бр. 4045 и прати јужну међу пута, парцела
бр. 5674 до тромеђе пута и парцела бр. 5748/2 и бр. 5749,
где мења правац ка југу и прати источну међу парцеле
бр. 5749 до тромеђе пута, парцела 5761 и парцела бр.
5749 и бр. 5750/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока,
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прати северну међу парцела бр. 5754/3, бр. 5754/2, бр.
5754/1 и бр. 5812, пресеца пут, парцела бр. 5802, мења
правац ка југу и пратећи источну међу пута долази до
тромеђе путева, парцеле бр. 5777/2 и бр. 5802 и парцеле
бр. 5716, поново мења правац и ка североистоку прати
источну међу пута, парцела бр. 5777/2 до тромеђе пута и
парцела бр. 5699 и бр. 5706.
Од тромеђе граница у правцу истока прати
јужну међу парцела бр. 5699, бр. 5695/2, бр. 5695/1 и
бр. 5694 до тромеђе пута, парцела бр. 5694 и парцела
бр. 5687 и бр. 5688, мења правац ка југу и пратећи
западну међу парцела бр. 5687, бр. 5683/2, бр. 5683/1
и бр. 5681 долази до тромеђе парцела бр. 5676/3, бр.
5673 и бр. 5681, где мења правац ка југоистоку и прати
јужну међу парцела бр. 5676/2 и бр. 5675 и северну међу
парцела бр. 3739 и бр. 5885, скреће ка североистоку,
прати границу катастарских општина Нови Сланкамен
и Стари Сланкамен, прелази у катастарску општину
Стари Сланкамен и пратећи западну међу парцела бр.
550, бр. 549/2, бр. 505/1, бр. 504, бр. 503, бр. 467/1, бр.
467/2, бр. 466, бр. 338, бр. 339 и бр. 340/5 и долази до
југозападне међе парцеле бр. 340/5 и парцеле бр. 718/2,
прати западну међу парцеле бр. 340/5 и продужетку
западне међе парцеле бр. 340/5 пресеца парцелу бр.
340/2, долази до међе парцела бр. 342 и бр. 335, мења
правац ка западу и прати јужну међу парцеле бр. 335 до
тромеђе парцела бр. 335, бр. 349 и бр. 352.
Од тромеђе граница у правцу североистока
прати западну међу парцеле бр. 335, наставља у
продужетку западне међе парцеле бр. 335 и дужином
од око 240 m пресеца парцелу 334 (река Дунав), мења
правац ка југоистоку, дужином од око 500 m сече парцелу
бр. 334 а затим у правцу југозапада пресеца парцеле бр.
334 и бр. 335 и јужном међом парцеле бр. 335 долази до
долази до тромеђе парцела бр. 335, бр. 471 и бр. 472.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и
прати источну међу парцела бр. 471, бр. 470, бр. 469/1,
бр. 476/1, бр. 476/3, бр. 476/8, бр. 500/1, бр. 501/2, бр.
504, бр. 549/2, бр. 550, бр. 559/1 и бр. 559/2 и долази
до тромеђе парцела бр. 559/2 и бр. 560 и границе
катастарских општина Стари Сланкамен и Нови
Сланкамен, мења правац ка југоистоку, прати границу
катастарских општина до тромеђе парцела бр. 571 и
бр. 577 са границом катастарских општина и даље ка
југоистоку, кроз катастарску општину Стари Сланкамен
прати северну међу парцеле бр. 860 до тромеђе парцела
бр. 860, бр. 747 и бр. 748/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу
југоистока и прати северну међу парцела бр. 748/1, бр.
748/2, бр. 749/1, бр. 749/2, бр. 750/1, бр. 750/2, бр. 760/5,
бр. 760/1, бр. 760/3, бр. 761, бр. 770/1, бр. 770/2, бр. 770/3,
бр. 860, бр. 857 и бр. 858 и долази до југоисточне међе
парцеле бр. 2008/56, пресеца парцелу бр. 860 и долази до
тромеђе парцела бр. 860, бр. 1768 и бр. 2008/1, наставља
у правцу југа и пратећи западну међу парцеле бр. 2008/1
и долази до тромеђе парцела бр. 2008/1 и бр. 2005/1 и
границе катастарских општина Стари Сланкамен и Нови
Сланкамен.
Од тромеђе граница прелази у катастарску
општину Нови Сланкамен и у правцу запада прати јужну
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међу пута, парцела бр. 1010 до тромеђе пута и парцела
бр. 3724/22 и бр. 3725/1, мења правац ка југозападу и
пратећи источну међу парцела бр. 3724/22, бр. 3724/21,
бр. 3724/10, бр. 3724/19, бр. 3724/18, бр. 3724/17, бр.
3724/16, бр. 3724/15, бр. 3724/14, бр. 3724/13, бр.
3724/12, бр. 3724/11, бр. 3724/10, бр. 3724/9, бр. 3724/8,
бр. 3724/7, бр. 3724/6, бр. 3724/5, бр. 3724/4, бр. 3724/3
и бр. 3724/2 до тромеђе парцела бр. 3742/2, бр. 3742/43
и бр. 3729/2, скреће ка северозападу и пратећи северну
међу парцеле бр. 3729/2 долази до тромеђе парцела бр.
3729/2, бр. 3725/16 и бр. 3729/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и
прати источну међу парцела бр. 3729/1, бр. 3730, бр.
3731, бр. 3336, бр. 3335, бр. 3334, бр. 3330, бр. 3713,
бр. 3675 и бр. 3712 и западну међу парцела бр. 3711 и
бр. 3691 до тромеђе парцела бр. 3709/1, бр. 3701 и бр.
3466, мења правац ка југоистоку и пратећи северну међу
парцела бр. 3701, бр. 3698, бр. 3697/4, бр. 3697/1, бр.
3695/10, бр. 3695/14 и бр. 3693/8 до четворомеђе парцела
бр. 3693/7, бр. 3693/8, бр. 3691/12 и бр. 3691/11, мења
правац ка југозападу и пратећи источну међу парцела бр.
3693/8, бр. 3693/9, бр. 3693/10 , бр. 3693/11, бр. 3693/12,
бр. 3693/13, бр. 3693/14, бр. 3693/15, бр. 3693/16, бр.
3693/17, бр. 3693/18, бр. 3693/19, бр. 3693/20, бр. 3693/21,
бр. 3693/30, бр. 3693/22, бр. 3693/23, бр. 3693/24, бр.
3693/25, бр. 3693/26, бр. 3693/27 и бр. 3693/28 и долази
до тромеђе парцела бр. 3693/28, бр. 3692/1 и бр. 2876.
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати
јужну међу парцеле бр. 3692/1, пресеца пут, парцеле бр.
3679/1, бр. 3679/2, бр. 3678/1 и бр. 3678/2, мења правац
ка северу, прати источну међу пута до тромеђе пута,
парцела бр. 3678/2 и парцела бр. 2041/1 и бр. 2043/68,
поново мења правац и наставља у правцу југоистока и
прати јужну међу парцела бр. 2043/68 и бр. 2043/67 до
тромеђе парцела бр. 2043/67, бр. 2041/22 и бр. 2041/23.
Од тромеђе граница наставља у правцу
североистока и прати границу грађевинског подручја
насеља Нови Сланкамен до тромеђе парцела бр. 2036, бр.
2094 и бр. 2047/20 и даље у правцу североистока прати
западну међу парцела бр. 2094, бр. 2092, бр. 2091/4, бр.
2091/3, бр. 2091/2, бр. 2091/1, бр. 2090/2, бр. 2090/1, бр.
2088, бр. 2087, бр. 2086 и бр. 2047/9, источну међу пута,
парцела бр. 2052/19, пресеца пут, парцела бр. 2020/4 и
даље ка североистоку прати источну међу пута, парцела
бр. 2056/37 до тромеђе путева, парцеле бр. 2056/37 и бр.
2083 и парцеле бр. 2055/1.
Од тромеђе граница у правцу северозапада
дужином од око 465 m прати западну међу путева,
парцеле бр. 2083 и бр. 1014, пресеца пут, парцеле бр.
1014, прелази у катастарску општину Стари Сланкамен,
прати источну међу парцела бр. 959, 960, бр. бр. 961/1,
бр. 961/2, мења правац ка југоистоку, прати северну међу
парцела бр. 976/9, бр. 975, бр. 982, бр. 985/15, бр. 988,
бр. 1316, бр. 1317 и бр. 1318 и долази до четворомеђе
парцела бр. 1318, бр. 1320/1, бр. 1315 и бр. 1319.
Од четворомеђе граница наставља у правцу
југоистока, прати источну међу парцела бр. 1318, бр.
1344, бр. 1368, бр. 1390, бр. 1501, бр. 1421/3, бр. 1421/1,
бр. 1424, бр. 1425, бр. 1429, бр. 1434, бр. 1441, бр. 1445/2,
бр. 1446, бр. 1448, бр. 1225, бр. 1222, бр. 1221, бр. 1481,

Понедељак 10. децембар 2018.

бр. 1482, бр. 1483, бр. 1484, бр. 1487, бр. 1488, бр. 1494,
бр. 1522, бр. 1510, бр. 1515/3, бр. 1516/7, бр. 1516/6, бр.
1516/5, бр. 1516/4, бр. 1515/4, бр. 1515/5, бр. 1515/7, бр.
1515/8, бр. 1515/9, бр. 1515/2, бр. 1531, бр. 1537, северну
међу парцела бр. 1535, бр. 1538/1, бр. 1538/2, бр. 1540/1,
бр. 1540/5, бр. 1540/4, бр. 1540/2, бр. 1540/3, бр. 1209,
бр. 1208/1, бр. 1208/2, западну међу парцела бр. 1572,
бр. 1573/1, бр. 1573/2, бр. 1580, бр. 1585/5, бр. 1585/4,
бр. 1585/3, бр. 1585/2 и долази до тромеђе парцела бр.
1532/2, бр. 1585/2 и бр. 1589.
Од тромеђе граница у правцу истока прати
северну међу парцела бр. 1589, бр. 1588/1, западну међу
парцела бр. 1587/1, бр. 1587/2, бр. 1587/3, бр. 1583, бр.
1597, бр. 1598/4, бр. 1598/3, бр. 1598/2, бр. 1598/1, бр.
1616, бр. 1692 и бр. 1691 и долази до тромеђе парцела
бр. 1691 и бр. 1690 и границе катастарских општина
Стари Сланкамен и Сурдук.
Од тромеђе граница наставља у правцу
запада и прати границу катастарских општина Стари
Сланкамен и Сурдук и границу катастарских општина
Нови Сланкамен и Сурдук дужином од око 2370 m до
међе пута, парцела бр. 2331 и границе катастарских
општина Нови Сланкамен и Сурдук, где мења правац
ка северозападу, прелази у катастарску општину Нови
Сланкамен и прати западну међу пута, парцела бр. 2341
до тромеђе пута и парцела бр. 2026/2 и бр. 2026/3.
Од тромеђе граница у правцу запада прати
северну међу парцеле бр. 2026/2, скреће ка северу и
прати западну међу парцела бр. 2026/3, бр. 2026/17, бр.
2026/4, бр. 2026/5, бр. 2026/8, бр. 2026/9, бр. 2026/26,
бр. 2026/27 и бр. 2026/28, мења правац ка западу, прати
јужну међу парцела бр. 2025/50, бр. 2031/23, бр. 2031/48,
бр. 2031/24, бр. 2030/10 и пресецајући пут, парцела бр.
2590 долази до тромеђе пута и парцела бр. 2628 и бр.
2629.
Од тромеђе граница наставља у правцу
северозапада, прати западну међу пута, парцела бр.
2590, пресеца пут, парцеле бр. 2666, бр. 2839, бр. 2840 и
бр. 2841, скреће ка југозападу и прати западну међу пута,
парцела бр. 2841 до тромеђе пута и парцела бр. 2847/1 и
бр. 2846/4, мења правац ка северозападу, прати источну
међу парцеле бр. 2846/4 до тромеђе пута, парцела бр.
2907 и парцела бр. 2846/4 и бр. 2906/5.
Од тромеђе граница наставља у правцу
североистока и дужином од око 1600 m прати источну
међу пута, парцела бр. 2907, пресеца га и правцу
северозапада прати источну међу парцела 2915 и 2947/2
до тромеђе пута, парцела бр. 2950 и парцела бр. 2947/2
и бр. 2947/3, мења правац ка североистоку, дужином од
око 70 m прати источну међу пута, пресеца га и наставља
у правцу северозапада и прати западну међу путева,
парцеле бр. 3006/2 и бр. 2998/2 и долази до тромеђе
путева, парцеле бр. 2998/2 и бр. 2998/1 и парцеле 2999.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера
и прати источну међу пута, парцела бр. 2998/1 до
тромеђе путева, парцеле бр. 2988/2 и бр. 3467 и парцеле
бр. 2963/3, пресеца пут, парцела бр. 3467 и наставља у
правцу севера претећи западну међу парцела бр. 3399/1,
бр. 3392/9/2 и бр. 3400 и долази до тромеђе парцела бр.
3397, бр. 3400 и пута, парцела бр. 3386/2, мења правац
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ка западу и пратећи јужну међу пута долази до тромеђе
путева, парцеле бр. 3386/2 и бр. 3274/3 и парцеле бр.
3387/4.
Од тромеђе граница у правцу севера прати
источну међу пута до тромеђе пута и парцела бр. 3207/6
и бр. 3208/1, скреће ка истоку, прати јужну међу парцеле
бр. 3207/6 до тромеђе парцела бр. 3207/6, бр. 320686
и бр. 3208/1, мења правац ка североистоку и прати
источну међу парцела бр. 3207/6, бр. 3207/5, бр. 3207/4,
бр. 3207/3, бр. 3207/2, бр. 3207/1, бр. 3203/1, бр. 3200,
бр. 3199, бр. 3197, бр. 3196, бр. 3195/1, бр. 3195/2, бр.
3192/5, бр. 3193/1, бр. 3193/2, бр. 3192/2, бр. 3192/1,
пресеца пут, парцела бр. 3191 и наставља у правцу
севера и прати источну међу пута, парцела бр. 3175
до четворомеђе пута и парцела бр. 4066, бр. 4065 и бр.
4067/2.
Од четворомеђе граница у правцу истока прати
северну међу парцеле бр. 4065 до тромеђе парцела бр.
4065, бр. 4066/3 и бр. 4066/4, мења правац ка северу
и прати западну међу парцела бр. 4066/4, бр. 4079/2,
бр. 4079/1, бр. 4077, бр. 4110, бр. 4140, бр. 4138/3, бр.
4158, бр. 4163 и северном међом пута, парцела бр. 4170
у правцу истока долази до тромеђе путева, парцеле бр.
4170 и бр. 4045 и парцеле 4182/2 поново скреће у правцу
севера и пратећи западну међу пута, парцела бр. 4045
долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи око 3109,66
ha.
2.2.
ПОПИС
КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА
ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Према важећем Просторном плану општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12)
у обухвату Плана детаљне регулације подсистема за
наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“
у општини Инђија налази се следеће грађевинско
земљиште:
- постојеће:
- делови грађевинског подручја насеља Нови Сланкамен,
- делови викенд зона НС1 (КО Нови Сланкамен), СтС1 и
СтС2 (КО Стари Сланкамен),
- државни пут IIа реда бр.126,
- планирано:
- проширење грађевинског подручја насеља Нови
Сланкамен (према ППО Инђија),
- радне површине – локација 6 (према ППО Инђија),
- туристички комплекс Т6 (према ППО Инђија).
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Географски положај
Простор који је обухваћен Планом се налази
на територији општине Инђија, северозападно и
југоисточно од насеља Нови Сланкамен.
Општина Инђија се налази у североисточном
делу Срема и ограничена је са севера и истока реком
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Дунав.
Геосаобраћајни положај је веома повољан с
обзиром на то да се општина налази уз Дунав, који
представља најзначајнију речну саобраћајницу Европе,
а предност представља и позиција на укрштању важних
и прометних саобраћајница, те близина међународног
аеродрома Никола Тесла. Такође, повољном положају
доприносе близина и доступност два већа гравитациона
центра – Новог Сада и Београда.
Геолошке и геоморфолошке карактеристике
У геолошком погледу земљиште посматраног
подручја у највећем делу чини лес, који је састављен
од више лесних складова, а мањи део уз Дунав чине
пролувијално делувијални седименти (дробина,
шљункови). Навејавање леса трајало је у време глацијала.
Лес представља добру подлогу за фундирање
само при природној влажности и ако тло није дуже
времена изложено утицајима подземних и површинских
вода. У случајевима повећане влажности леса, као
подлоге на којој се врши фундирање објеката, морају се
предузимати посебне мере (пешчани јастуци и сл.).
У геоморфолошком погледу највећи део простора
у обухвату Плана се налази на лесној заравни, која је
део много пространије фрушкогорске лесне заравни.
Изграђена је од леса и лесоидних глина, а одликује се
великом вертикалном порозношћу у површинском делу
што омогућује добру инфилтрацију атмосферских вода.
Од микрорељефних облика изражени су сурдуци, који су
искоришћени као локалне саобраћајнице. Један сурдук
је искоришћен за најпогоднију трасу изградње пута од
Старог према Новом Сланкамену.
Климатске карактеристике
Ограничавајући фактор за интензивирање
пољопривредне производње је сезонска промена
климатских параметара, а посебно распоред и количине
падавина у току вегетационог периода. Решење
проблема непредвидивости производње, а самим тим
и остварених прихода, треба тражити у стварању
услова за рутинско бављење пољопривредом, што се
може постићи увођењем наводњавања као обавезне
агротехничке мере.
За
анализу
климатских
карактеристика
коришћени су подаци са Главне метеоролошке
станице у Сремској Митровици. Посматрано подручје
карактерише умерено континентална клима са јасним
смењивањем годишњих доба. Опште карактеристике
температурног режима су следеће: средња годишња
температура ваздуха износи 10,9°C, а у вегетационом
периоду 17,6°C. Средња годишња количина падавина
је 580mm од чега око 60% падне у вегетационом
периоду. Вегетациони период је без мразних дана, а
знатна облачност у зимском периоду ублажава дневна
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температурна колебања. Релативна влажност ваздуха
највећа је у зимском периоду, а најмања у пролеће.
Средња релативна влажност ваздуха износи 75,5%, а
средња вредност у току вегетационог периода 70,3%.
Мањак воде у земљишту јавља се од маја до октобра, а
вишка воде земљиште има од октобра до априла.
Педологија
Педолошки састав земљишта посматраног
подручја је изузетно повољан, са великим уделом
високопродуктивног
чернозема.
При
томе,
најквалитетнији чернозем преовлађује управо на лесној
заравни и то чернозем карбонатни. Формиран је под
утицајем повољне климе и њој својствене вегетације,
рељефа и геолошке подлоге – леса. Овај подтип,
чернозем карбонатни (мицеларни) на лесној заравни,
спада у дубоке педолошке творевине, добре порозности
и даје високе и уједначене приносе.
Саобраћајна инфраструктура
У обухваћеном подручју од саобраћајне
инфраструктуре налазе се капацитети друмске-путне
ифраструктуре различитог хијерархијског нивоа, а
такође се захвата и део акваторије међународног пловног
пута – реке Дунав.
Категорисану путну мрежу у обухвату Плана чине:
- ДП IIа реда бр.126 (Р-109), Рума - Путинци - Инђија Стари Сланкамен;
- ОП бр.17, Крчедин - Нови Сланкамен;
- ОП бр.18, Нови Сланкамен - Сурдук.
Некатегорисану путну мрежу чини атарска
путна мрежа различитог нивоа (главни, сабирни и
приступни), која омогућава прилаз пољопривредном
земљишту, викенд зони као и воћарско-виноградарским
зонама.
Уз општинске путеве налази се и траса
међународне бициклистичке стазе EUROVELO 6 Дунавски коридор.
Стање коловозних површина и других елемената
попречног профила категорисаних путева је врло лоше,
а узрок томе је неодржавање и недостатак средстава за
неопходне рехабилитационе и реконструктивне мере и
захвате.
Водопривредна инфраструктура
У обухвату Плана се налази део насељеног
места Нови Сланкамен. Насеље има јавну водоводну
мрежу за снабдевање водом. Поред три бунара и
водоводне станице протеже се и јавни водовод. Насеље
нема изграђену канализациону мрежу.
Северни део обухвата плана, са својим
водозахватним црпним станицама се налази на десној
обали реке Дунав, на око km 1213 (Стари Сланкамен)
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и km 1218 (Нови Сланкамен). У оквиру плана се налазе
водотоци слива Комаревца и Крчединског потока.
Гасоводна инфраструктура и минералне сировине
На простору обухвата Плана постоји изграђена
дистрибутивна гасоводна мрежа у надлежности ЈП
„Ингас“ Инђија. ЈП „Ингас“ Инђија на овом простору
има изграђен дистрибутивни гасовод од челичних цеви
до МРОС (мерно-регулациона и одоризаторска станица)
„Нови Сланкамен“, МРОС „Стари Сланкамен“ и МРС
(мерно-регулациона станица) „Специјална болница
Др Боривоје Гњатић“, као и дистрибутивну гасоводну
мрежу од ПЕ (полиетилен) цеви у насељеним местима
Нови и Стари Сланкамен.
На простору обухвата Плана налазе се лежишта
и истражни простори за истраживање и експлоатацију
подземних вода.
Специјалној болници за неуролошка обољења
и пострауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари
Сланкамен, према Решењу Покрајинског секретиријата
за енергетику и минералне сировине одобрена су
геолошка истраживања термоминералне воде у Старом
Сланкамену - истражни простор број 5183.
Електроенергетска и електронска комуникациона
инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом предметног
подручја је реализовано из ТС 110/20 kV „Инђија 2“ која
је опремљена са једним енергетским трансформатором
инсталисане снаге 31,5 MVA, преко 20 kV извода „Нови
Карловци“.
На подручју обухвата Плана изграђена је
дистрибутивна надземна мрежа електричне енергије
и припадајући објекти трансформаторских станица и
електронска комуникациона подземна мрежа за потребе
постојећих корисника простора.
Природна добра
У обухвату Плана, према подацима Покрајинског
завода за заштиту природе, налази се деo заштићеног
подручја:
- Предео изузетних одлика „Аде и одсеци код
Сланкамена“ (Студија je предата надлежним органима
на проглашење 2015. године. Подручје за које je
покренут поступак заштите сматра се заштићеним у
смислу Закона о заштити природе), посебно се издваја
локалитет „Степски сурдук“, на коме је прописан режим
заштите другог степена.
Већи део наведеног заштићеног предела се
налази у контактној зони предметног подручја.
У обухвату Плана се налазе и делови станишта
заштићених и строго заштићених дивљих врста од
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националног значаја:
- ознака: IND15a,b, назив „Ива Сурдук ка Сланкамену“,
категорије станишта: листопадне шуме сувих терена,
- ознака: IND16a.b. назив „Дунавски лесни одсек“,
категорије станишта: песковите речне обале, реке и
потоци,
- ознака STP01a. Назив „Дунавски лесни одсек“,
категорије станишта степе на лесу.
Станишта припадају подручју планираном
за заштиту „Дунавски лесни одсек“ од Сурдука до
Старих Бановаца. Подручје је планирано за заштиту
Средњорочним програмом заштите природних добара
2011-2020. Године од стране Покрајинског завода
за заштиту природе. Станишта су регистрована у
бази података Завода у складу са Законом о заштити
природе, Уредбом о еколошкој мрежи, као и одређеним
критеријумима који уређују заштиту врста и значајних и
приоритетних типова станишта у Републици Србији.
На предметном простору се налази и део
међународног еколошког коридора Дунав, који je
утврђен Уредбом о еколошкој мрежи („Службени
гласник PC“, број 102/10).
У обухвату Плана се налазе и подручја
од међународног значаја за очување биолошке
разноврсности:
- Фрушка гора и Ковиљско - петроварадински рит
- подручје од међународног значаја за биљке (IPA Important Plant Area);
- Дунавски лесни одсек RS018IBA - подручје од
међународног значаја за птице (IBA - Important Bird
Area).
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ

НА

Према основној функционалној карактеристици
простор у обухвату Плана представља јединствену
карактеристичну целину с обзиром на то да је везан
за функцију наводњавања. Критеријуми поделе на
зоне су проистекли из анализе саставних делова
целокупног подсистема и рашчлањивањем истих на
делове подсистема који ће бити формирани (грађени,
инсталисани) и делове подсистема који већ постоје.
Делови који ће бити формирани су: црпне станице на
реци Дунав, потисни цевоводи, резервоари и систем
цевовода кроз трасе атарских путева. Ови делови
формирају зону А. Делови који постоје су наводњаване
површине. Ове површине формирају зону Б.
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1.1. ЗОНА А - ПОДСИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
„СТАРИ СЛАНКАМЕН“ И „НОВИ СЛАНКАМЕН“
(ОБЈЕКТИ И ЦЕВОВОДИ)
Зону А чине елементи подсистема за
наводњавање: „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“.
Подсистеми за наводњавање се појединачно састоје
од: црпне станице, потисног цевовода, резервоара
и цевовода. Трасе подземне инсталације цевовода
намењене наводњавању „кап по кап“ могу да се полажу
у профиле улица, односно у регулацију улица или
атарских путева.
1.2. ЗОНА Б - ЗЕМЉИШТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Зону Б чини земљиште планирано за
наводњавање: пољопривредно земљиште (њиве,
воћњаци, виногради) и део постојећег и планираног
грађевинског земљишта (радне површине, део
грађевинског подручја насеља Нови Сланкамен, део
планираног проширења грађевинског подручја, део
зоне кућа за одмор). Површине за наводњавање дате
су Планом, с тим да је капацитет система ограничен
капацитетом водозахватних објеката. Пружалац услуге
наводњавања ће прикључке на дистрибутивну мрежу
давати у складу са капацитетом осталих објеката. План
не ограничава могућност потенцијалног наводњавања
делова планиране и постојеће викенд зоне и делова
грађевинског земљишта.
2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА
Критеријум за оцену погодности земљишта за
наводњавање узима у обзир три параметра:
- рељеф терена,
- могућност довода воде и
- квалитет зeмљишта.
Воде које служе за наводњавање земљишта
морају бити одговарајућег квалитета. Предност код
наводњавања имају земљишта повољнијих класа
погодности за наводњавање, уз уважавање социјалних и
еколошких чинилаца. У зависности од карактеристика
земљишта и режима подземних вода, наводњавање, по
правилу, треба да је у спрези са одводњавањем и општим
уређењем мелиоративног подручја. Обезбеђеност коју је
потребно постићи код наводњавања је око 80-85%.
Полазиште за техничка решења у домену
хидротехничких мелиорација је ревитализација
постојећих мелиорационих система и постепено
смањење садашњег заостајања Србије у домену
наводњавања изградњом нових система на земљиштима
највиших бонитетних класа. Будући системи се
планирају као интегрални мелиорациони системи
(одводњавање, наводњавање, заштита од спољних
вода), са свим мерама хидротехничких и агротехничких
мелиорација.
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Окосницу раста површина под системима за
наводњавање чине регионални водопривредни системи
чији ће се развој по фазама интензивирати у наредном
периоду. Приоритет припада површинама ближим
већим природним водотоцима, и то реци Дунав.

обухвату Плана су дефинисана у Просторном плану
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 7/12).

2.1. ПОВРШИНЕ ПЛАНИРАНЕ ЗА САДРЖАЈЕ И
ОБЈЕКТЕ ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
И
ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗАЛИВНИМ СИСТЕМОМ

У оквиру обухвата Плана налази се и водно
земљиште: део корита реке Дунав у чијем кориту ће се
постављати црпне станице, планиране микроакумулације
и постојећи потоци.

Подсистем за наводњавање „Стари Сланкамен“
се налази јужно од насеља Стари Сланкамен, а
југоисточно од насеља Нови Сланкамен и простире
се на површини од око 1700 ha. На локалитету „Стари
Сланкамен“ ће се налазити: резервоар, црпна станица,
трафо станица и опрема за третман воде са пратећом
инфраструктуром. Водозахватна црпна станица је
предвиђена на парцели реке Дунав и планирано је да
се гради на постојећој кат. парцели бр.1692 КО Стари
Сланкамен . За потребе изградње резeрвоара од 12000
m3, Планом је предвиђено да се изврши експропријација
површине cca 100x140 m (1,4 ha).

Правила за уређење и изградњу на водном
земљишту чији се део налази у обухвату Плана су
дефинисана у Просторном плану општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12).

Подсистем за наводњавање „Нови Сланкамен“
је северозападно од насеља Стари Сланкамен. Укупна
заливна површина овог подсистема је око 1350 ha.
Вода се захвата директно из Дунава и црпном станицом
капацитета око 600 l/s дистрибуира до резервоара
капацитета од 10000 m3. За потребе изградње резрвоара
капацитета од 10000 m3 Планом је предвиђено да
се изврши експропријација површине cca 70 x 290
m (1,78 ha). На локалитету „Нови Сланкамен“ ће се
осим резервоара налазити и потребна црпна станица,
трафо станица и опрема за третман воде са пратећом
инфраструктуром.
Разводна дистрибутивна мрежа за довод воде
за наводњавање до парцела се поставља дуж парцела
атарских путева и остале путне мреже.
2.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Пољопривредно земљиште је најзначајнији
ресурс општине Инђија, те се стога његова заштита
и коришћење заснива на концепту одрживог
пољопривредног и руралног развоја.
Пољопривредно земљиште у обухвату Плана
чине површине које се могу користити за пољопривредну
производњу и не могу се користити у друге сврхе осим
у случајевима и под условима утврђеним Законом
о пољопривредном земљишту, Просторним планом
општине Инђија, као и основама заштите, коришћења
и уређења пољопривредног земљишта. Изузетно,
коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе може да се врши ако то захтева
општи интерес, у складу са прописима.
Правила за уређење и изградњу на
пољопривредном земљишту чији се део налази у

2.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

2.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Грађевинско земљиште јесте земљиште
одређено Законом и планским документом као
грађевинско, које је предвиђено за изградњу и редовно
коришћење објеката, као и земљиште на којем су
изграђени објекти у складу са Законом и земљиште које
служи за редовну употребу тих објеката.
Грађевинско земљиште у обухвату Плана
чини део грађевинског подручја зона кућа за одмор,
грађевинско подручје насеља, као и планирано
проширење грађевинског подручја насеља, планиране
радне површине, туристички комплекси и резервоари.
Правила уређења и грађења за подсистем за
наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“
(објекти и цевоводи) су утврђења овим Планом, а за
остало грађевинско земљиште које се налази у обухвату
Плана (зоне кућа за одмор, грађевинско подручје насеља,
планирано проширење грађевинског подручја насеља,
планиране радне површине и туристичке комплексе)
примењиваће се правила уређења и грађења утврђена
Просторним планом општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 7/12).
2.5. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
У оквиру обухвата Плана налази се и шумско
земљиште и то: делови шуме уз Дунав и шуме уз поток.
Правила за уређење и изградњу на шумском
земљишту чији се део налази у обухвату Плана су
дефинисана у Просторном плану општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12).
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2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

постављају подземно, вршиће се на основу установљене
службености или закупа.

Планом детаљне регулације система за
наводњавање планиране површине и објекти јавне
намене су:
- планиране црпне станице (у регулацији Дунава),
- планирани резервоари.

Попис парцела предвиђених за полагање
планираних потисних цевовода, за које се утврђује јавни
интерес су:
- КО Стари Сланкамен кат.парц.бр.334, бр.335/7, бр.336,
бр.338, бр.718/2, бр.466, бр.467/1, бр.467/2, бр.468,
бр.503, бр.501/2, бр.502, бр.504, бр.505/3, бр.539,
бр.549/2, бр.550, бр.558, бр.653, бр.657, бр.556, бр.555,
бр.1692, бр.1620, бр.1621/1, бр.1621/2, бр.1191, бр.1190,
бр.1188, бр.1078;
- КО Нови Сланкамен бр.3738, бр.3737/2, бр.3749/19.

Постојеће површине јавне намене које су
задржане:
- постојеће приступне саобраћајнице,
- постојећи државни пут ДП IIа реда бр.126 (Р-109),
Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен,
- ОП бр.17, Крчедин - Нови Сланкамен,
- ОП бр.18, Нови Сланкамен – Сурдук,
- постојећи атарски путеви.
На кат.парцели бр.335/7 (КО Стари Сланкамен) локација „Нови Сланкамен“ планирана је изградња ЦС
(црпне станице).
На кат.парцели бр.1692 (KO Стари Сланкамен) локација „Стари Сланкамен“ планирана је изградња ЦС
(црпне станице).
Постојећи атарски путеви задржавају се на
својим катастарским парцелама.
Планиране парцеле јавне намене за изградњу
резервоара су:
- локација „Нови Сланкамен“ – део кат. парцеле
бр. 3749/19 (КО Нови Сланкамен),
- локација „Стари Сланкамен“ - део кат. парцеле
бр. 1187/2 (КО Стари Сланкамен).
Изградња планираних потисних цевовода, као
инфраструктурног објекта од јавног интереса, који се

У случају неслагања бројева парцела пописаних
у текстуалном делу Плана са бројевима парцела из
графичког дела Плана, меродаван је графички део
Плана. Ако у међувремену након доношења Плана
дође до промена података у катастру непокретности,
приликом спровођења Плана, меродавно је ажурно
стање у катастру непокретности.
4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
И
ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ
СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом регулације парцеле јавне намене за
изградњу резервоара дефинисане су постојећим међним
тачкама и аналитичким елементима.
Попис парцела предвиђених за полагање
планираног цевовода је дат у следећој табели:

Број 27, страна број 1905

Службени лист општине Инђија

Потисни цевовод
Катастарска општина
Стари Сланкамен

Нови Сланкамен

Парцеле
334,335/7, 336, 338,
718/2, 466, 467/1, 467/2,
468, 503, 501/2, 502,
504, 505/3, 539, 549/2,
550, 558, 653, 657, 556,
555, 1692, 1620, 1621/1,
1621/2, 1191, 1190, 1188,
1078
3738, 3737/2, 3749/19

Цевовод – дистрибутивна мрежа
Катастарска општина
Стари Сланкамен

Нови Сланкамен

Парцеле
555, 2007/1, 2008/1,
2007/1, 1078, 1115, 1129/2,
1161/2, 1162/1, 1138/2,
1138/1
3737/2, 5845, 3749/19,
5843, 5842, 5841/2, 5841/1,
5840, 5838, 5837, 5836,
5835/2, 5835/1, 3739/89,
3739/90, 3739/91, 3739/92,
3739/93, 3739/94, 3739/95,
3739/96, 3739/111,
3739/112, 3739/97, 3739/98,
3739/99, 3739/100,
3739/101, 3739/102,
3739/103, 3739/104,
3739/105, 3739/106,
3739/107, 3739/24, 5818/2,
3740/1, 3743/1, 3740/27,
3737/1, 3748/43, 5818/5,
5818/3, 3744/21, 3744/19,
3750, 3724/1, 3725/1,
3735/1, 3729/19, 3728/5,
3728/1, 3730/27, 3731/1,
3732/1, 3735/2, 3802,
3233/1, 3230, 3229, 3249,
3275/2, 3275/1, 3310, 3311,
3312, 3578, 3468, 3450,
3467, 3037, 3689, 2907,
2890, 2880, 1014, 2083/1,
2083/2, 2058, 3676, 2034/2,
2035, 2034/2, 2034/1,
2041/109, 2043/67, 3676,
2028, 2033, 3677, 2162,
2164, 2092, 2192, 2228,
2164, 2165, 2032/5, 2023/3,
2023/22, 2227, 2329, 2228,
2291, 2289, 2254/6, 2407,
2410, 2440, 2338/3, 2338/1,
2337/2, 2337/1, 2336/3,
2336/2, 2336/1, 2335/2,
2332/5, 2332/4, 2332/3,
2332/6, 2332/2, 2332/1,
2331, 2340/9, 2340/5,
2340/4, 2340/3, 2340/6,
2340/7, 2340/8, 2032/5,
2447/2, 2030/15

Понедељак 10. децембар 2018.

Изградња планираних цевовода, који се
постављају подземно, вршиће се на основу установљене
службености или закупа.
У случају неслагања бројева парцела пописаних
у текстуалном делу Плана са бројевима парцела из
графичког дела Плана, меродаван је графички део
Плана. Ако у међувремену након доношења Плана
дође до промена података у катастру непокретности,
приликом спровођења Плана, меродавно је ажурно
стање у катастру непокретности.
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
Планом нивелације се задржава постојеће стање
на терену.
4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
4.3.1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
На основу новоодређених регулационих линија
од постојећих парцела у обухвату Плана деобом се
образују нове парцеле које добијају нову намену.
4.3.2. ПРАВИЛА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Од парцела насталих деобом које добијају
нову намену и постојећих парцела препарцелацијом
се образују нове јединствене парцеле површина јавне
намене, а то су резервоари.
4.4. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
Грађевинске линије одређене су
II - Правила грађења, као и у графичком
2.3. Регулационо-нивелациони план са
геодетским елементима за обележавање,
линије и саобраћајна инфраструктура.

у поглављу
прилогу бр.
аналитичко
грађевинске

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНИХ
ДОБАРА
И
НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
5.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ
ДОБАРА
Део планираног подсистема за наводњавање
прелази преко еколошки значајних подручја: једним
делом се планирана црпна станица са цевоводом налази
у заштићеном подручју ПИО, а одређена деоница
цевовода прелази преко станишта заштићених врста,
што захтева примену одређених мера заштите, које ће
бити у складу са условима надлежног завода за заштиту
природе, у контексту заштите и очувања природних
добара (граф. прилог 2.5.).
Планирани подсистем за наводњавање биће
изграђен у складу са мерама заштите Предела изузетних
одлика „Аде и одсеци код Сланкамена’’ будући да се

Број 27, страна број 1906

Службени лист општине Инђија

планираjу у циљу одрживог коришћења простора и не
нарушавају водни режим заштићеног подручја.
У обухвату Плана, нa локалитету „Степски
сурдук“ који се налази у заштићеном подручју Предела
изузетних одлика, у прописаном режиму заштите другог
степена, забрањена је:
- изградња објеката и инфраструктуре,
- изградња електроенергетске инфраструктуре,
- организовање јавних скупова и манифестација.
Ограничено је:
- постављање мобилијара, за потребе управљања,
образовања и истраживања природних вредности
подручја,
- коришћење пестицида за потребе сузбијања инвазивних
врста.
Ради очувања континуитета и проходности
приобалног nojaca међународног еколошког коридора
Дунава потребно је:
- у зонама водопривредних објеката (црпних станица и
пратећих објеката) применити техничка решења којима
се обезбеђује континуитет травне вегетације приобалног
nojaca и проходност терена за слабо покретљиве ситне
животиње,
- уређењем простора око постојећих и планираних
објеката уз обалу дефинисањем правила озелењавања
и удаљености објеката од обале, као и дефинисањем
типова ограда уз обалу (забрана изградње ограда
непроходних за ситне животиње), уз примену еколошки
прихватљивих елемената са отворима већим од 10
cm обезбедити проходност обале водотокова за ситне
животиње.
У циљу заштите дивљих врста (укључујући
и заштићене и строго заштићене врсте) предметног
подручја, предлажу се следеће мере:
- применом одговарајућих заштитних средстава
(решетке, мреже и сл.; пречника не већег од 6 mm)
спречити усисавање ситних водених и мочварних
организама,
- електроенергетске објекте и инфраструктуру изоловати
и обележити тако да се на минимум сведе могућност
електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије
(механичког удара у жице) летећих организама: носаче
изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе
поставити на носаче у положају на доле, a жице
обележити на упадљив начин,
- избегавати директно осветљење обале и применити
одговарајућа техничка решења заштите водотока од
утицаја светлости применом одговарајућих планских и
техничких решења (смањена висина светлосних тела,
усмереност светлосних снопова према саобраћајницама
и објектима, примена посебног светлосног спектра
на осетљивим локацијама ограничавајућег трајања
осветљења на прву половину ноћи и сл.). Применити
засторе којима се спречава расипање светлости према
небу.

Понедељак 10. децембар 2018.

За све радове приликом изградње планираног
подсистема за наводњавање, који ће се изводити на
заштићеном подручју, неопходно је придржавати се
услова надлежног завода за заштиту природе.
Пронађена
геолошка
и
палеонтолошка
документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би
могла представљати заштићену природну вредност,
налазач je дужан да пријави надлежном Министарству
у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере
заштите од уништења, оштећивања или крађе.
5.2. ЗАШТИТА
ДОБАРА

НЕПОКРЕТНИХ

КУЛТУРНИХ

Археологија
НАСЕЉЕ НОВИ СЛАНКАМЕН
У обухвату Плана налази се периферни део
насеља Нови Сланкамен, где су предвиђене значајне
грађевинске интервенције на изградњи траса цевовода,
a нарочито у зонама које су у претходним временским
епохама биле интензивно настањиване (потоци Грабовац
и Комаревац). Ha подручју катастарске општине
Нови Сланкамен неопходна су заштитна археолошка
ископавања и истраживања локалитета.
1. Локалитет „ЦРКВЕНА“
Локалитет се налази на северној периферији
насеља Нови Сланкамен, између насеља и насељског
гробља, са напоменом да гробље у односу на локалитет
остаје источно око 100 m. Локалитет представља
узвишење у облику заобљеног квадрата, димензија 70x70
m, које надвисује околни терен за око 2-2,5 m. Локална
традиција сматра да je на овом месту била џамија. Уз
северозападну ивицу локалитета се терен уздиже,
формирајући мала узвишења која се континуирано
пружају у правцу северозапада према Фрушкој гори. Ha
почетку овог узвишења, непосредно уз северозападну
ивицу локалитета „Црквена“, констатована je керамика,
згура и кости. Керамика je веома грубе фактуре и
припада средњем веку. Карактер локалитета „Црквена“
прилично je тешко одредити, мада конфигурација терена
упућује на утврђење. Идући даље према северозападу
у дужини од неколико стотина метара, по околним
брежуљцима, констатовани су чести и интензивни
налази средњовековне керамике и животињске кости.
Што се тиче карактера локалитета са доста вероватноће
се може закључити да се овде ради о насељу.
2. Потес „ГРАБОВАЦ“
Локалитет се налази северозападно од насеља
Нови Сланкамен око 1 km на десној страни уске долине,
ширине око 50 m, кроз коју протиче мали поток, диже
се терен и на његовим падинама констатовани су
површински налази керамике, која припада латену и
римском добу.

Број 27, страна број 1907

Службени лист општине Инђија

3. Потес „ЧАРЕВАЦ“
Локалитет се налази са леве стране долине на
једној градини, која се уздиже изнад нивоа долине око
15-20 m. Поменути брежуљак je издуженог овалног
облика, чије су све четири стране слободне.
Приликом рекогносцирања терена констатовани
су доста ретки површински налази керамике и кућног
лепа. Керамика временски припада латену и халштату.
Запажени су ретки трагови костију и речних шкољки.
Око 150 m према селу на суседном брежуљку, који je од
претходног одвојен једним благим седлом, констатовани
су налази керамике и костију, који припада халштату. Овде
се свакако ради о једном насељу градинског типа, које je
карактеристично за период старијег и млађег гвозденог
доба, a каквих je до сада у Срему констатован већи број.
Локалитет je имао све предуслове да егзистира као
насеље, јер поред повољних топографских услова имао
je и питку воду. Локалитет je прилично интересантан за
изучавање фортификација праисторијских насеља.
4. Потес „КОМАРЕВАЦ“, локалитет „УНКА“
Локалитет се налази на југоисточној периферији
насеља Нови Сланкамен на брежуљку који затвара
долину са западне стране, a поред места где извире поток
Комаревац. Локалитет захвата површину cca 150x80 m.
Приликом рекогносцирања констатовани су површински
налази ситнијег и крупнијег камења, кости и фрагменти
керамике. Материјал хронолошки припада римском
добу, доминира керамика окер-наранџасте боје и сива
латеноидна, те се материјал може, вероватно, датовати
у I-II век нове ере. У погледу карактера налазишта, ради
се о насељу.
5. Потес „КОМАРЕВАЦ“, локалитет „ПРОПУСТ“
Локалитет се налази се око 2,5 km јужно од
центра насеља Нови Сланкамен. Смештен je на брежуљку
који затвара долину, кроз коју тече поток Комаревац, са
источне стране. Удаљен je од моста у долини у правцу
југоистока око 150 m. Са јужне стране локалитета налази
се благи, плитак и шири усек, кроз који пролази летњи
пут, који повезује атар са селом и спушта се у долину.
Локалитет захвата површину cca 100x50 m. Приликом
рекогносцирања терена констатовани су површински
налази животињских костију, речних шкољки, мноштво
ситног и крупнијег камења које није тесано и фрагменти
керамике. Местимично се јављају опеке и равни
црепови римске провенијенције. Материјал припада
римском добу. У погледу карактера налазишта, ради се о
архитектонском комплексу.
6. Потес „КОМАРЕВАЦ“, локалитет „БЕГЛУК“
Локалитет се налази на 2.600 m јужно од центра
насеља Нови Сланкамен у ваздушној линији. Ситуиран
je највећем узвишењу брежуљка, који са западне
стране затвара долину, кроз коју тече поток Комаревац.
Локалитет je са три стране прилично стрмо одсечен, док
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je са западне у нивелети са околним тереном. Са северне
и јужне стране налазе се стрми одсеци /сурдуци/ који
су одвојени од околног земљишта. Кроз северни сурдук
пролази летњи пут, a јужни сурдук je дубок око 7-8
m. Дуж ивице локалитета и брега пролази летњи пут
у смеру север-југ. Приликом рекогносцирања терена
констатовани су ређи трагови животињских костију,
кућног лепа и керамике. Локалитет заузима површину cca
150x100 m. Керамички материјал хронолошки припада
римском добу, латену и у ширем смислу праисторији,
али се не може ближе и прецизније одредити. Карактер
налазишта: насеље.
НАСЕЉЕ СТАРИ СЛАНКАМЕН
Подручје
обухваћено
Планом
захвата
периферни део насеља Стари Сланкамен изузимајући
ужу зону насеља као и археолошки локалитет Тврђава остаци горњег и доњег града са локалитетом „Градина –
Акуминкум“, као и локалитетом „Манастирине“
и православно гробље. Са територије катастарске
општине Стари Слакамен у обухвату плана нашла су се
два археолошка локалитета која нису директно угрожена
планираном изградњом. To су археолошки локалитети
који уживају статус добра под претходном заштитом:
Локалитет на потесу „Почента“ и локалитет „Чот“ на
потесу Умка.
1. Потес „ПОЧЕНТА“ (Е 108/B/2)
Локалитет je ситуиран на брду које се налази са
леве стране пута Нови Сланкамен-Стари Сланкамен, на
улазу у место у виноградима. Ha локалитету су изораване
опеке великог формата, римске провенијенције и људске
кости. Вероватно je у питању римска некропола.
2. Локалитет „ЧОТ“, Потес „УМКА“
Локалитет се налази око 3800 m југоисточно од
православне цркве. Ситуиран je на високој дунавској
обали и захвата површину cca 120 х 100 m. Са северне
стране локалитета налази се дубок и широк сурдук,
кроз који пролази летњи пут који се стрмо спушта
према Дунаву, где се налази доста дуга тераса поред
воде на којој су изграђене многобројне викендице. Овај
сурдук зове се „Друга гудура“, a „Прва гудура“ je знатно
јужније према Сурдуку. Западно од локалитета око 500
m пролази пут Сланкамен-Сурдук. На северном делу
локалитета (угао који заклапају обала реке и поменути
сурдук) доминира узвишење типа хумке Р= cca 20 m.
Приликом рекогносцирања терена констатовани
су површински налази људских костију, римског шута
и римске керамике (на узвишењу типа хумке), где су
ископавањима Народног музеја у Земуну констатоване
римске зидане гробнице. У широј околини, према
јужном делу локалитета констатовани су налази ситних
стругача (као и са западне стране), животињских
костију и праисторијске керамике. Код налаза на
узвишењу поред римске појављује се и средњовековна
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керамика. Праисторијска керамика припада култури
баден-костолац. У погледу карактера локалитета ради
се о некрополи која припада римском добу и вероватно
средњем веку и о евентуалном несељу које припада
праисторији.
Меморијални комплекси, споменици и спомен
обележја
1. Mecто битке код Сланкамена 1691. године, кат.
парц. 2006 KO Стари Сланакамен
Решењем Покрајинског завода за заштиту
споменика културе Нови Сад објекат je утврђен за
споменик културе. Категорисан je као непокретно
културно добро од изузетног значаја.
Зона заштићене околине обухвата кат.парц.бр.
2006, кат.парц.бр. 618, кат. парц. бр. 725/1 и део кат.
парц. бр. 2007 (некатегорисан пут) насупрот наведених
парцела, катастарска општина Стари Сланакамен.
Између Старог и Новог Сланкамена, на брду
Михаљевци, 19. августа 1691. године дошло je до
сукоба између аустријске и турске војске. Ово je једна
од значајнијих битака Великог бечког рата (1683-1699)
који je означио прекретницу у аустро-турским односима
и крај владавине Османлија у Панонији.
Камени споменик који обележава место сукоба
откривен je 18. августа 1892. године на рођендан Фрање
Јосифа. Ha предњем делу споменика налазила се плоча
са текстом о бици на немачком језику (само део je до
данас сачуван), a на полеђини натписи и стихови на
ћирилици и латиници.
Мере заштите непокретних културних добара и
добара која уживају претходну заштиту и њихове
заштићене околине
За израду Плана детаљне регулације подсистема
за наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“
у општини Инђија неопходно je применити следеће
услове чувања, одржавања и коришћења непокретних
културних добра и добара која уживају претходну
заштиту и њихове заштићене околине и утврђене мере
заштите:
1. ЗА ЦЕО ОБУХВАТ ПЛАНА:
- Обавезно прибављање услова и мера заштите no сваком
појединачном захтеву Инвеститора за изградњу;
- Обавезно претходно детаљно рекогносцирање
зона планираних за инвестициону изградњу ради
геореференцирања постојећих података и добијања
нових у циљу утврђивања обима заштитних археолошких
истраживања;
- Обавезан археолошки надзор приликом извођења
земљаних радова;
- Вршење сталног археолошког надзора током извођења
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земљаних радова обавља Завод за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици;
- Инвеститор je дужан да благовремено, најкасније
30 дана пре почетка пријави овом Заводу извођење
земљаних радова;
- AKO се у току извођења грађевинских и других
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете извођач радова je дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за
заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као
и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и
да се сачува на месту и у положају у коме je откривен, a
све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним
добрима;
- Инвеститор je у обавези да обустави радове уколико
наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете од изузетног значаја, ради истраживања
локације;
- Инвеститор je дужан да обезбеди средства за
истраживање, заштиту, чување, публиковање и
излагање пронађених остатака који уживају претходну
заштиту, a према програму и предрачуну за археолошка
истраживања.
2. ЗА ЗОНУ ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ ПОДСИСТЕМА
ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
- Обавезна заштитна истраживања археолошких
локалитета „Црквена“, „Грабовац“, „Чаревац“, „Унка“,
„Пропуст“, „Беглук“ у KO Нови Сланкамен угрожених
предметном изградњом пре отпочињања инвестиционих
радова;
- Ha основу члана 110. Закона о заштити културних
добара, Инвеститор je дужан да обезбеди средства за
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање
добара која уживају претходну заштиту, које се открије
приликом изградње инвестиционог објекта, a према
програму и предрачуну за археолошка истраживања;
- У зависности од резултата археолошког истраживања
одредиће се даљи услови и мере заштите за археолошки
локалитет и његову заштићену околину.
3. ЗОНА ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ споменика културе
од изузетног значаја Место битке код Сланкамена 1691године
- Дозвољено урбанистичко, комунално и хортикултурно
опремање, уређење и одржавање простора које неће
угрозити споменичка својства предметног простора под
заштитом;
- Очување амбијенталних вредности и просторне
организације;
- Забрањује се складиштење отпадних и штетних
материја на и у непосредној околини простора под
заштитом;
- Забрањује се подизања објеката у простору заштићене
околине споменика који својом архитектуром, габаритом
или наменом могу угрозити споменичка својства
културног добра;
- Забрањује се подизање инфраструктурних објекта у
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простору заштићене околине споменика који својом
висином премашују постојећу завршну коту тлаземљишта;
- За изградњу објеката било које намене,
инфраструктурних целина или делова инфраструктурних
комплекса, у зони заштићене околине споменика,
обавезно je прибављање појединачних услова и мера
заштите непокретног културног наслеђа.
6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
у обухвату Плана налазе се следећи капацитети
саобраћајне инфраструктуре:
- државни пут IIa реда бр.126 (Р-109), Рума - Путинци Инђија - Стари Сланкамен,
- општински пут ОП бр.17, Крчедин - Нови Сланкамен,
- општински пут ОП бр.18, Нови Сланкамен – Сурдук,
- атарска путна мрежа.
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је
конципирано тако да се задржавају сви саобраћајни
капацитети уз одговарајуће решавање укрштаја
предметних инсталација - цевовода са путевима.
Планиране трасе цевовода у зони укрштања са
општинским путевима на утврђеним местима су
планирани као укрштаји са зацевљењем-подбушивањем
цевастим пропустима.
Овим Планом није предвиђено отварање нових
прикључака на државни пут, а такође нису планиране
било какве интервенције осим редовног одржавања
коловоза и пратећих елемената попречног профила
сервисних саобраћајница.
Осим саобраћајница које су горе наведене
из категорије високо хијерархијски рангираних, у
обухвату простора налазиће се атарска путна мрежа
која ће омогућити приступ парцелама пољопривредног
земљишта, локалитетима у викенд и воћарсковиноградарским зонама, као и приступ и редовно
одржавање цевовода у свим временским условима.
Сви планирани укрштаји цевовода са
саобраћајницама ће бити решени на одговарајући начин
(зацевљење, подбушивање–пропусти) уз придржавање
законских и подзаконских прописа, као и правила
и услова надлежних управљача над предметном
саобраћајном инфраструктуром.
6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Основни услов за изградњу саобраћајне
инфраструктуре je израда Идејних пројеката и пројеката
за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз
придржавање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, број
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41/18);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-УС, 55/14, 96/15 и 9/16);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Службени гласник РС“,
број 50/11);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Државни пут IIa реда бр. 126/(Р-109)
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и
саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 10
m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну),
- појас контролисане изградње, као површина са
спољне стране од границе заштитног појаса на којој
се ограничава врста и обим изградње објеката и исте
је ширине као и заштитни појас (10 m) и у којој није
дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија
отпада.
Програмско-пројектни елементи:
- коридор ширине мин. 30 m,
- коловоз ширине 7,2 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х
0,35 m ивичне траке),
- рачунска брзина Vrac = 60 km/h,
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.
оптерећење 115 kN по осовини),
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом
површинске (сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора није дозвољено.
Општински пут
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и
саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 5 m
(са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну),
- појас контролисане изградње, као површина са
спољне стране од границе заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката и исте је
ширине као и заштитни појас (5 m).
Општински пут са следећим програмско-пројектним
елементима:
- коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља
постојећа ширина коридора,
- коловоз ширине 6,0 m тј. (2 х 2,75 m саобр.траке + 2 х
0,25 m ивичне траке),
- рачунска брзина Vrac = 60 km/h,
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај
(оптерећење мин. 60 kN по осовини),
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом
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6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

површинске (сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Укрштања цевовода подсистема за наводњавање са
општинским путем су дефинисана на следећи начин:
- подбушивањем - зацевљењем у одговарајућој заштитној
цеви,
- укрштање канала (заштитна цев) са општинским путем
планирати под углом ~ 90˚,
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини
између крајњих тачака попречног профила пута, увећана
за 3,0 m са сваке стране,
- минимална дубина постављања - укопавања заштитне
цеви мерено од горње ивице цеви до горње коте коловозне
конструкције је 1,8 m, али ако је конфигурације терена
захтевна (високи насип) 1,2 – 1,5 m,
- дубина заштитне цеви испод путног канала зa
одводњавање мерено од дна канала до горње коте
заштитне цеви је мин. 1,2 – 1,35 m,
- укрштање планираних инсталација канала (заштитне
цеви) удаљити од укрштаја постојећих инсталација на
мин. 10,0 m.
Паралелно вођење цевовода са општинским путем
- Цевоводе планирати на удаљености мин. 3,0 m од
крајње тачке попречног профила – ножице насипа трупа
пута – спољне ивице путног канала,
- на местима где није могуће задовољити услове из
претходног става мора бити пројектована и изведена
адекватна заштита трупа општинског пута.
Атарски путеви
Атарски путеви са ширином од 4-8 m, у којој се
одвија једносмерни /двосмерни саобраћај (коловоз 3,05,0 m), са мимоилазницама где је коловоз 3,0 m.
Укрштања цевовода са атарским путевима
дефинисати подбушивањем - зацевљењем одговарајућим
бетонским пропустима, што ће прецизно бити утврђено
техничком документацијом.
6.1.3. Услови за
инфраструктуру

прикључење

на
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саобраћајну

Основни услов за прикључење на предметне
садржаје саобраћајне инфраструктуре (изузев државног
пута) се односе првенствено на испуњавање услова
безбедног и неометаног функционисања саобраћаја,
као и обезбеђење основних – минималних елемената
проходности у складу са меродавним возилом.

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне
инфраструктуре
Објекти и функционисање подсистема „Стари
Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“
Објекти оба подсистема се могу сврстати у
две групе: основна инфраструктура (црпне станице,
потисни цевоводи и резервоари) и дистрибутивна мрежа
(црпна станица при резервоару, цевоводи, шахтови за
прикључење корисника). Сваки подсистем има по једну
црпну станицу, један потисни цевовод и један резервоар
и сваки подсистем има своју дистрибутивну мрежу.
Концепција рада оба подсистема је иста: вода
се гравитационо захвата из Дунава, уз помоћ агрегата
у црпној станици и потисног цевовода подиже се до
резервоара за изравнање потрошње, а затим упућује до
заливних површина. Рад свих објеката и опреме биће у
потпуности аутоматизован захваљујући комуникацији
између црпне станице и резервоара („ниво сонде“) путем
оптичког кабла, положеног у исти ров са потисним
цевоводом.
Начин ослобађања дунавске воде од
суспендованих честица биће решен у вишим фазама
израде пројектне документације, а могуће је решење са
таложењем у саставу црпилишта црпне станице или у
саставу коморе резервоара.
Фазност градње је могућа (нпр. одвојена
градња објеката основне инфраструктуре и цевовода
дистрибутивне мреже или једног дела дистрибутивне
мреже), али функционисање система није могуће док се
не изграде обе групе објеката.
6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне
инфраструктуре
Услови за изградњу водне и комуналне
инфраструктуре су дати у поглављу II ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА у тачки 1 Правила грађења по зонама.
6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну
инфраструктуру
Услови за прикључење и рад водозахватних
црпних станица за подсистеме „Стари Сланкамен“
и „Нови Сланкамен“ су дати у оквиру услова ЈВП
Воде Војводине, као и Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре (Сектор за водни саобраћај
и безбедност пловидбе).
Дати услови одређују коту дна црпилишта,
горње плоче, као и меродавни радни ниво рада црпних
агрегата. У условима за захватање воде дефинисана
је обавеза мерења захваћене воде, квалитета воде и
осталих параметара.
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6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.3.1. Услови за
инфраструктуре

уређење

електроенергетске

За предметне садржаје у обухвату Плана, две
црпне станице, резервоаре и осталу потрошњу, на
означеним локацијама на графичком прилогу, потребно
је обезбедити напајање електричном енергијом из нових
трансформаторских станица 20/0,4 kV.
ТС снаге до 2x1600 kVA за црпну станицу „Нови
Сланкамен“ и ТС снаге 2x1600 kVA за црпну станицу
„Стари Сланкамен“.
Снабдевање ТС „Нови Сланкамен“ 20 kV
напоном реализовати полагањем 20 kV кабла типа ХНЕ
49-А 3х (1х150mm²) од ТС 110/20 kV „Инђија2“ до
будуће ТС „Нови Сланкамен“ у дужини од око 25 km.
Такође 20 kV каблом типа ХНЕ 49-А 3х (1х150mm²)
направити везу планиране ТС „Нови Сланкамен“ са
постојећом 20 kV мрежом.
Снабдевање ТС „Стари Сланкамен“ 20 kV
напоном реализовати полагањем 20 kV кабла типа ХНЕ
49-А 3х (1х150mm²) од планиране ТС „Нови Сланкамен“
до будуће ТС „Стари Сланкамен“ у дужини од око 7 km.
Такође 20 kV каблом типа ХНЕ 49-А 3х (1х150mm²)
направити везу планиране ТС „Стари Сланкамен“ са
постојећом 20 kV мрежом.
Да би се обезбедило место за везивање будућег
20 kV кабла који се полаже од ТС 110/20 kV „Инђија2“ до
будуће ТС „Нови Сланкамен“, потребно је проширити
20 kV постројење у ТС 110/20 kV „Инђија2“, како би се
обезбедило место за везивање планираног 20 kV кабла.
Од трансформаторских станица врши се развод
нисконапонским кабловима до планираних потрошача.
У случају нестанка мрежног напона напајање
електричном енергијом обезбедиће се из агрегата.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а
расветна тела поставити на стубове или на објекте у
планираним комплексима. За расветна тела користити
изворе светлости у складу са новим технологијама
развоја и мерама енергетске ефикасности.
Заштиту објеката од атмосферског пражњења
извести у складу са Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).
У близини обухвата Плана налази се постојећи
преносни вод, далековод 400 kV број 450 РП Младост–
ТС Нови Сад 3 у власништву „Електромрежа Србије“
АД, те је у случају градње у близини овог вода потребно
затражити сагласност „Електромрежа Србије“ АД.

6.3.2. Услови за
инфраструктуре
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изградњу

електроенергетске

Услови за изградњу подземне електроенергетске
мреже
- Електроенергетска дистрибутивна мрежа ће бити
грађена подземно,
- код подземне електроенергетске мреже дубина
полагања каблова треба да буде најмање 0,8 - 1,0 m,
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10
kV и електронских комуникационих каблова, најмање
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове
напона преко 10 kV,
- при укрштању енергетских и електронских
комуникационих каблова угао укрштања треба да буде
око 90°,
- није дозвољено полагање електроенергетских
каблова изнад електронских комуникационих, сем при
укрштању, при чему минимално вертикално растојање
мора бити 0,5 m,
- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви
водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној
равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће
од 0,5 m,
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла
изнад или испод цеви водовода или канализације,
- при укрштању електроенергетских каблова са
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,5 m.
Услови за изградњу трансформаторских станица
20/0,4 kV
- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски
пренос градити као монтажно-бетонску, компактнобетонску, зидану или узидану (у склопу објекта), у
складу са важећим законским прописима и техничким
условима надлежног оператора дистрибутивног система
електричне енергије,
- минимална удаљеност трансформаторске станице од
осталих објеката треба да буде 3,0 m,
- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће
се градити као слободностојећи објекти, а могуће је
изградити једноструке (са једним трансформатором
називне снаге до 630 kVA и двоструке (са два
трансформатора називне снаге до 630 kVA),
- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске
станице потребно је обезбедити слободан простор
макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке,
односно 7,1 х 6,3 m за изградњу двоструке монтажнобетонске трафостанице,
- трансформаторске станице се могу градити на јавним
зеленим површинама и у коридорима саобраћајница,
као и на површинама остале намене.
Услови за изградњу јавног осветљења
- Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове
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поред саобраћајница и пешачких стаза или на објекте,
- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза
и ван колских прилаза објектима,
- користити расветна тела у складу са новим
технологијама развоја уважавајући принципе енергетске
ефикасности.
Зона заштите електроенергетских објеката
- У заштитном појасу, испод, изнад или поред
електроенергетског објекта, супротно закону, техничким
и другим прописима не могу се градити објекти,
изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго
растиње.
- Оператор преносног, односно дистрибутивног система
надлежан за енергетски објекат, дужан је да о свом
трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго
растиње које угрожава рад енергетског објекта.
- Власници и носиоци права на непокретностима које се
налазе у заштитном појасу, испод или поред енергетског
објекта не могу предузимати радове или друге радње
којима се онемогућава или угрожава рад енергетског
објекта без претходне сагласности енергетског субјекта
који је власник, односно корисник енергетског објекта.
- Заштитни појас за надземне електроенергетске
водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник
РС“, број 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m,
- за слабо изоловане проводнике 4 m,
- за самоносеће кабловске снопове 1 m.
2) за напонски ниво 35 kV, 15 m;
3) за напонски ниво 110 kV, 25 m;
4) за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 m;
- Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице
армирано–бетонског канала износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35
kV, 1 m.
- Заштитни појас за трансформаторске станице на
отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m,
Свака градња испод или у близини далековода
напона 400 kV условљена је:
- Законом о енергетици („Службени гласник PC“, број
145/14),
- Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
PC“, бр. 2/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/14 и 145/14),
- Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона
од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и
„Службени лист СРЈ“, број 18/92),
- Правилником о техничким нормативима за
електроенергетска постројења називног напона изнад
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1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74),
- Правилником о техничким нормативима за уземљења
електроенергетских постројења називног напона изнад
1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95),
- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења
(„Службени гласник PC“, број 36/09)
- Правилником о границама излагања нејонизујућим
зрачењима („Службени гласник PC“, број 104/09),
- Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од
посебног интереса, врстама извора, начину и периоду
њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број
104/09),
- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних
металних цевовода од утицаја електроенергетских
постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86).
У случају градње испод или у близини
далековода, потребна je сагласност АД „Електромрежа
Србије“ Београд.
Остали општи технички услови:
- Приликом извођења радова као и касније приликом
експлоатације планираних објеката, водити рачуна да
се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на
проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно
6 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа
400 kV.
- Забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за
заливање уколико постоји могућност да се млаз воде
приближи на мање од 5 m од проводника далековода
напонског нивоа 110 kV, односно не мање од 6 m у
односу на проводнике далековода напонског нивоа 220
kV и не мање од 7 m у односу на проводнике напонског
нивоа 400 kV.
- Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала
у заштитном појасу далековода.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке
на кабловску телевизију и друге прикључке извести
подземно у случају укрштања са далеководом.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова,
нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини
далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода
се не сме насипати.
- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање
и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да
буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о
изједначењу потенцијала.
6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску
инфраструктуру
- За прикључење објеката на дистрибутивни
електроенергетски систем потребно је изградити
прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и
ормана мерног места (ОММ).
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији
парцеле на којој се гради објекат, према улици, или у
зиданој огради, такође на регулационој линији улице.
- За кориснике са предвиђеном максималном
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једновременом снагом до 100 kW прикључење ће се
вршити нисконапонским подземним водом директно из
трансформаторске станице.
- За кориснике са предвиђеном једновременом
снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити
из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у
оквиру парцеле.
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.4.1.
Услови
инфраструктуре

за

уређење

термоенергетске

Постојећа изграђена дистрибутивна гасоводна
мрежа у надлежности ЈП „Ингас“ Инђија, својим
положајем и капацитетом пружа могућност даљег
проширења и изградње у циљу задовољења свих
потрошача природног гаса на овом простору (викенд и
радне зоне).
Уколико се на овом простору укаже потреба
за природним гасом, као енергентом за производњу
топлотне енергије, потенцијални потрошачи природног
гаса могу се прикључити се на постојећу дистрибутивну
гасоводну мрежу у насељима Стари и Нови Сланкамен,
у складу са условима и сагласности од надлежног
дистрибутера за гас.
6.4.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

термоенергетске

За гасоводе притиска до 16 barа испоштовати
услове који су дати у Правилнику о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник
РС“, бр. 86/15).
Минимална дозвољена хоризонтална растојања
подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи (од
ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

Гасовод од
челичних цеви
Гасовод од
полиетиленских
цеви

MOP ≤ 4 4 bar < 10
bar
bar (m)
MOP ≤ 10 < M O P ≤
bar (m)
16
bar
(m)
1
2
3
1

3

-

челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:
Минимална
дозвољена
растојања спољне
ивице подземних
челичних и ПЕ
гасовода 4<MOP≤10
bar до:
другог гасовода
водовода и
канализације
нисконапонских и
високонапонских
електричних каблова
електронских
комуникационих
каблова
шахтова и канала
високог зеленила

Минимална дозвољена растојања спољне ивице
подземних челичних гасовода 10 bar <MOP≤ 16 bar и

Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање
Паралелно
вођење

0,20
0,20

0,60
0,40

0,30

0,60

0,30

0,50

0,20
-

0,30
1,50

Минимална дозвољена растојања спољне
ивице подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4bar
са другим гасоводима, инфраструктурним и другим
објектима су:
Минимална
дозвољена
растојања спољне
ивице подземних
челичних и ПЕ
гасовода MOP≤4 bar
до:
другог гасовода
водовода и
канализације
нисконапонских и
високонапонских
електричних каблова
телекомуникационих
и оптичких каблова
шахтова и канала
високог зеленила

Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање
Паралелно
вођење

0,20
0,20

0,40
0,40

0,20

0,40

0,20

0,40

0,20
-

0,30
1,50

Минимална хоризонтална растојања подземних
гасовода од надземне електро мреже и стубова
далековода су:
Називни напон

Растојања дата у табели се могу изузетно
смањити на минимално 1,0 m, уз примену додатних
мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност
објеката.

Понедељак 10. децембар 2018.

1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 20 kV

Минимално растојање
при укрштању
при
(m)
паралелном
вођењу (m)
1
1
2
2

Минимално хоризонтално растојање се рачуна
од темеља стуба далековода, при чему не сме се угрозити
стабилност стуба.
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Минимална дубина укопавања гасовода је 80
cm мерено од горње ивице гасовода.

6.5.1. Услови за изградњу електронске комуникационе
инфраструктуре

Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ
гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са
другим објектима је:

Услови за изградњу
комуникационе мреже

Објекат
до дна одводних канала
путева
до дна регулисаних
корита водених токова
до горње коте коловозне
конструкције пута

Минимална дубина
укопавања (cm)
100
100
135

Од минималне дубине укопавања цеви може
се одступити уз навођење оправданих разлога за тај
поступак при чему се морају предвидети повећане мере
безбедности, али тако да минимална дубина укопавања
не може бити мања од 50 cm.
У зависности од притиска заштитни појас
гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе
гасовода на обе стране,
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од
осе гасовода на обе стране,
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе
гасовода на обе стране,
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од
осе гасовода на обе стране.
6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску
инфраструктуру
Прикључење на гасоводну инфраструктуру
извести у складу са условима и сагласностима
добијеним од надлежног дистрибутера за гас ЈП „Ингас“
Инђија и у складу са одредбама Правилнику о условима
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник
РС“, број 86/15).
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК)
ИНФРАСТРУКТУРА
За потребе корисника планског простора
изградити електронску комуникациону мрежу, како
би се створили услови за примену и коришћење
широкопојасних сервиса (даљинско управљање
системом, надзор, комуникације и др.). Електронску
комуникациону мрежу у потпуности каблирати.

подземне

електронске

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све
врсте каблова који се користе за потребе комуникација
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др),
- електронску комуникациону мрежу градити подземно у
коридорима саобраћајница свих нивоа и поред пешачких
стаза на јавној површини и површинама остале намене,
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница
постављају и цеви за накнадно провлачење електронских
комуникационих каблова,
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2
m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m до
0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у
коловозу, тротоару,
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе
каблове полагати у исте,
- при паралелном вођењу комуникационих и
електроенергетских каблова до 10 кV најмање растојање
мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV,
- при укрштању најмање вертикално растојање од
електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао
укрштања око 90°,
- при укрштању електронског комуникационог кабла
са цевоводом водовода и канализације вертикално
растојање мора бити најмање 0,5 m,
- при приближавању и паралелном вођењу електронског
комуникационог кабла са цевима водовода хоризонтално
растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при
приближавању и паралелном вођењу комуникационог
кабла са канализацијом,
- при укрштању електронског комуникационог кабла са
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
најмање 0,4 m,
- при приближавању и паралелном вођењу електронског
комуникационог кабла са цевоводом гасовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у
зависности од притиска гасовода,
- уколико се прописана удаљеност у односу на EK
инсталације не може постићи, на тим местима неопходно
је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене
цеви, 20 kV електроенергетски кабл треба уземљити
и то на свакој спојници деонице приближавања, с тим
да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација
најмање 2,0 m,
минимална
вертикална
удаљеност
(при
укрштању инсталација) високонапонских ВН 20
kV електроенергетских каблова у односу на трасе
постојећих EK инсталација мора бити 0, 5 m,
- на местима укрштања све будуће подземне инсталације,
обавезно положити испод наведених постојећих EK
инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе
90 степени, али не сме бити мањи од 45 степени,
- уколико се прописано одстојање не може одржати
каблове на месту укрштања треба поставити у
заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална
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удаљеност не сме бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви
за електроенергетски кабл треба да буду од добро
проводљивог материјала, а за EK каблове од лоше
проводљивог материјала,
- уколико се у непосредној близини траса свих наведених
подземних EK каблова и празних ПЕ цеви пречника 40
mm, планирају колски прилази, коловози, индустријски
путеви, паркинг простори, или неке друге површине са
тврдим застором, ивица истих мора бити на минималном
хоризонталном растојању у односу на трасе EK каблова
од 1,0 m,
- уколико планирани коловози, колски прелази,
паркинг простори или неке друге површине са тврдим
застором прекривају трасу наведених постојећих EK
каблова, исти морају бити израђени од решеткастих
„МЕ-БА“ елемената да би се омогућио стални приступ
EK кабловима, или се на целој дужини EK кабла коју
прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг простор и
сл., мора планирати полагање празне заштитне ПВЦ
цеви пречника 110 mm (поред трасе постојећег кабла
на дубини од око 0,8–1,0 m). Дужина празне положене
ПВЦ цеви мора бити таква да излази са сваке стране
коловоза, колског прилаза, паркинг простора или неке
друге површине са тврдим застором за око 0,05 m,
- за потребе удаљених корисника, може се градити
бежична (РР) електронска комуникациона мрежа,
- у складу са важећим Правилником о захтевима
за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио
коридора и заштитне зоне и начину извођења радова
приликом изградње објеката („Службени гласник PC“,
број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена
изградња и постављање објеката (инфраструктурних
инсталација) других комуналних предузећа изнад и
испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске
ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни
извођење радова који могу да угрозе функционисање
електронских комуникација (ЕК објеката).

паркинг простора и свих других тврдих застора од 1,0 m.

Услови за изградњу објеката за постављање
електронске комуникационе опреме и уређаја
(ИПАН)

Имајући у виду комплексност и основну
функцију подсистема за наводњавање, мере за
даље побољшавање енергетских карактеристика не
смеју да буду у супротности са другим суштинским
захтевима самог постројења као што су приступачност,
рационалност и намеравано коришћење.

ИПАН, МСАН, мини ДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји
се могу градити у оквиру уличних коридора (улични
кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним
директним приступом уређају преко јавних површина,
обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем
на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне
парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са
обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором
за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру.
Ивице
бетонских
постоља:
стојећи
ИРО-а (изводно-разводних ормана), електронских
комуникационих уређаја: МСАН, мини ДСЛАМ, мини
ИПАН и ДСЛАМ који су постављени у зеленом појасу
улицe, морају бити на минималном хоризонталном
растојању у односу на трасу будућих подземних
инсталација, ивице коловоза, приступних путева,

6.5.2. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
- Прикључење корисника на електронску комуникациону
мрежу извести подземним прикључком по условима
надлежног предузећа.
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима
и преласка на нову технологију развоја у области ЕК
потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК
окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме
унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној
површини.
6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

ЗЕЛЕНИХ

И

На свим слободним површинама око
водопривредних објеката у зони А треба формирати
травнате површине.
За озелењавање зоне Б примењују се услови
озелењавања прописани ППО Инђија.
7.
МЕРЕ
ИЗГРАДЊЕ

ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ

Под
мерама
енергетске
ефикасности
подразумевају се мере које се примењују у циљу
смањења потрошње енергије и заштите природних
ресурса у највећој могућој мери.
Ради смањења текућих трошкова и одрживости
планских решења на предметном простору неопходно
је радити на развоју и коришћењу обновљивих
извора енергије и на подстицању примене енергетски
ефикасних решења и технологија.

8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
Увидом у постојећу документацију, утврђено је
да на подручју обухвата Плана нема доступних података
о квалитету параметара животне средине, није рађен
попис деградираних локалитета и нису евидентирана
PRTR и SEVESО–постројења.
С обзиром да се подсистем за наводњавање
налази на претежно пољопривредном земљишту, може
се претпоставити да је земљиште у одређеној мери
угрожено због неконтролисане и неадекватне примене
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агротехничких мера заштите. Изградња подсистема за
наводњавање омогућиће интензивну пољопривредну
производњу, јер ће извршити адекватну регулацију
водног режима у земљишту.
Изградња
водопривредних
објеката
у
појединим деловима Плана, а у складу са правилима
дефинисаним у предметном Плану и извођење радова,
може се реализовати под условом да се не изазову трајна
оштећења, загађивање или деградација животне средине
на други начин.
Мере за спречавање и ограничавање
негативних утицаја на становништво дефинисане су
законским и подзаконским актима, који се односе
на здравље и безбедност људи и заштиту на раду, као
и заштиту у случају ванредних ситуација и удеса.
За инфраструктурне објекте обавезе произилазе из
прописа о техничким нормативима и стандардима,
мерама и условима, које надлежни органи издају при
постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као
и неопходним међусобним растојањима.
Током изградње, односно извођења радова
неопходна је примена следећих мера заштите:
- приликом постављања подземних инсталација,
уклоњен хумусни слој користити за санацију након
завршетка радова,
- забрањено je отварање позајмишта и одлагање отпадног
материјала на отвореном, као и постављање било каквих
привремених објеката за потребе изградње на зеленим
површинама,
- није дозвољено паркирање, претакање горива или
сервисирање механизације на природним стаништима и
на зеленим површинама.
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
9.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ
Заштита од елементарних непогода подразумева
планирање простора у односу на могуће природне и
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи
или да проузрокују штету већег обима на простору за
који се План ради, као и прописивање мера заштите за
спречавање елементарних непогода или ублажавање
њиховог дејства.
Подручје обухваћено Планом може бити
угрожено од: земљотреса, пожара, метеоролошких
појава: атмосферско пражњење, ветрови, атмосферске
падавине (киша, град, снег), акцидентних ситуација и
техничко-технолошких удеса, ратних разарања.
Према подацима Републичког сеизмолошког
завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни
период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VIIVIII степен сеизмичког интензитета према Европској
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макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру
тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости,
односно очекиване деформације. За VII степен сматра се
да ће се у смислу интензитета и очекиваних последица
манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII степен
„штетан земљотрес“.
Мере заштите од земљотреса подразумевају
правилан избор локације за градњу објеката, примену
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње,
спратност објеката и др., као и строго поштовање и
примену важећих грађевинско-техничких прописа
за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При
пројектовању и утврђивању врсте материјала за
изградњу или реконструкцију објеката обавезно је
уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког
интензитета према ЕМС-98, како би се максимално
предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким
дејством. Мере заштите од земљотреса обезбедиће се
и поштовањем регулационих и грађевинских линија,
односно, прописане минималне ширине саобраћајних
коридора и минималне међусобне удаљености објеката,
како би се обезбедили слободни пролази у случају
зарушавања.
Настајање пожара, који могу попримити
карактер елементарне непогоде, не може се искључити
без обзира на све мере безбедности које се предузимају
на плану заштите. Мере заштите од пожара обухватају
урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите
у складу са важећим прописима. Такође, потребно је
придржавати се услова и мера који су дати од стране
Министарства унутрашњих послова – сектор за ванредне
ситуације, Београд.
Заштита објеката од атмосферског пражњења
обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у
складу са одговарајућом законском регулативом.
На посматраном подручју доминирају ветрови
из различитих праваца: источни (односно североисточни)
ветар са једне стране, и западни (односно северозападни)
ветар са друге стране. Основне мере заштите од ветра су
дендролошке мере које се огледају у подизању зелених
(ветрозаштитних) појасева одређених ширина, густина
и врста дрвећа (високо дрвеће) попречно на правац
дувања ветра, уз саобраћајнице, канале и тамо где за то
постоје услови.
Заштита од сувишних атмосферских вода
обезбеђује се постојећим отвореним каналима као и
поштовањем важећих прописа приликом пројектовања
и изградње, односно реконструкције хидротехничких
објеката.
Заштита од града се обезбеђује лансирним
(противградним) станицама са којих се током сезоне
одбране од града испаљују противградне ракете. На
овом подручју број дана са градом није велики, али
ова непогода, ма колико кратко трајала, може да нанесе
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велике штете пољопривредним културама. У обухвату
Плана налази се лансирна станица Нови Сланкамен
(кат. парц. бр. 2889/3 КО Нови Сланкамен) која је у
надлежности Републичког хидрометеоролошког завода
Србије (РХМЗС). Према условима РХМЗС изградња
нових објеката на одстојању мањем од 500 m од
лансирнe станицe Сектора одбране од града, могућа је
само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења
ове институције.
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Ha основу доступних података, које су
надлежном органу до сада доставили оператери севесо
постројења/комплекса, утврђено je да се у обухвату
предметног Плана не налазе севесо постројења/
комплекси.

У случају изградње нових севесо постројења/
комплекса, a у складу са Правилником о садржини
политике превенције удеса и садржини и методологији
израде Извештаја о безбедности и Плана заштите
од удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), као
полазни основ за идентификацију повредивих објеката
се разматра удаљеност од минимум 1000 m од граница
севесо постројења, односно комплекса, док се коначна
процена ширине повредиве зоне - зоне опасности,
одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса.
Такође, идентификација севесо постројења/комплекса се
врши на основу Правилника о листи опасних материја и
њиховим количинама и критеријумима за одређивање
врсте докумената које израђује оператер севесо
постројења, односно комплекса („Службени гласник
PC“, бр. 41/10 и 51/15). Обавезе оператера и надлежних
opraнa у наведеном контексту прописане су Законом о
заштити животне средине.

Међутим, како овај План подразумева и
изградњу црпне станице на реци Дунав, неопходно
je упозорити да на самој реци Дунав, узводно од
локације црпне станице, изван обухвата Плана, постоје
севесо комплекси и вишег и нижег реда, који могу
да изазову загађење тока реке Дунав, превасходно
опасним материјама - нафтним дериватима и вештачким
ђубривима на бази амонијум нитрата, и то:

У случају акцидентног изливања загађујућих
материја на простор природног добра или у зони утицаја,
загађени слој земљишта мора се хитно отклонити и исти
ставити у амбалажу, која се може празнити само на за
ту сврху предвиђеној локацији изван природног добра,
а нa место акцидента нанети нови незагађени слој
земљишта; услови за ревитализацију простора морају се
тражити од Покрајинског завода за заштиту природе.

Комплекси вишег реда:
- Складиште сирове нафте, Нови Сад, оператера ЈП
„Транснафта“ Панчево;
- Рафинерија нафте Нови Сад, Нови Сад, оператера
„НИС“ а.д. Нови Сад;
- Складиште вештачких ђубрива, Ул. Привредникова 6,
НОВИ САД, оператера „Промист“ д.о.о. Нови Сад;
- Складиште вештачких ђубрива, Ул. Доњи Матеј бб,
Сремски Карловци, оператера „Промист“ д.о.о. Нови
Сад.

9.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА

9.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО
ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ

Комплекси нижег реда:
- Термоелектрана - топлана „Нови Сад“, оператера ЈП
„ЕПС“ Београд;
- Складиште нафтних деривата, Нови Сад, оператера
„Speed“ д.о.о.;
- Складиште вештачких ђубрива, Нови Сад (Бегеч),
оператера „Agrimatco“ д.о.о.
У циљу заштите планираног подсистема
наводњавања од удесних загађења реке Дунав,
неопходно je успоставити механизам координације
служби за ванредне ситуације локалних самоуправа
на чијим територијама се налазе севесо комплекси
(Општине Сремски Карловци и Града Новог Сада)
и лица задужених за рад црпне станице, како би се у
случају удесног испуштања опасних материја у реку
Дунав, узводно од црпне станице, на време обуставио
рад црпне станице, спречило продирање опасних
материја у саму црпну станицу, те на овај начин и
избегло загађење пољопривредног земљишта удесно
испуштеним опасним материјама у реку Дунав.

За простор који је предмет израде Плана
детаљне регулације нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље коју прописују
надлежни органи.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама
ради заштите од елементарних непогода и других
несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у
оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде
да се запослени склоне у склоништа, заклоне или друге
објекте погодне за заштиту.
Склањање људи и материјалних добара обухвата
планирање склоништа, заклона или других заштитних
објеката, прилагођавање нових објеката као и објеката
погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање
и коришћење за заштиту људи од природних и других
несрећа.
Као други заштитни објекти користе се
подрумске просторије и друге подземне просторије у
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање
људи и материјалних добара. Приликом изградње
подрумских просторија стамбених објеката и објеката у
оквиру радних зона (у којима ће боравити запослени),
као и у случају изградње само надземних етажа
поменутих објеката, препорука је да се над подрумским
или просторијама приземних етажа гради ојачана плоча
која може да издржи урушавање дела објекта, или целог
објекта.
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Приликом
коришћења
склоништа
за
мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или
реконструкције које би утицале или би могле утицати
на исправност склоништа, нити се склоништа могу
користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске
и техничке услове.
10. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Циљ израде Плана је у првом реду стварање
основа за изградњу планираног објекта водопривредне
инфраструктуре – подсистема за наводњавање.
Степен комуналне опремљености парцела
грађевинског земљишта (на којима су планирани
објекти), који је потребан за издавање локацијских
услова и грађевинских дозвола подразумева обезбеђење
напајања електричном енергијом.
Електронска комуникациона и термоенергетска
инфраструктура у функцији планираних водопривредних
објеката ће се по потреби изградити.
Укрштање
планираног
подсистема
за
наводњавање са постојећом инфраструктуром изводиће
се паралелно са изградњом планиране водопривредне
инфраструктуре.
Планом је предвиђено очување основних услова
за функционално и неометано саобраћајно опслуживање
парцела пољопривредног земљишта у обухвату Плана,
након изградње планираног подсистема за наводњавање.
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
Правила грађења се односе на објекте: разводну
дистрибутивну мрежу, водозахватне црпне станице,
потисне цевоводе и резервоаре који су саставни део
подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови
Сланкамен“, а за које је Планом предвиђено директно
спровођење – издавањем локацијских услова.
1.1. ЗОНА А -ПОДСИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
„СТАРИ СЛАНКАМЕН“ И „НОВИ СЛАНКАМЕН“
(ОБЈЕКТИ И ЦЕВОВОДИ)
1.1.1. Општа правила грађења
У циљу обезбеђивања реализације планских
циљева одређени су урбанистички критеријуми и
услови за изградњу и реконструкцију свих планираних
садржаја:
- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама
изазваним земљотресом јачине VII-VIII степен
сеизмичког интензитета према ЕМС-98,
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- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати
се Закона о заштити од пожара,
- спроводити мере заштите природних и радом створених
вредности животне средине у складу са Законом о
процени утицаја на животну средину.
1.1.2. Правила грађења за објекте подсистема „Стари
Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“
Објекти и функционисање подсистема „Стари
Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“
Црпна станица
Црпна станица је самосталан објекат у
небрањеном подручју, који ће се градити по методи
отвореног бунара („кесон“). За овакве објекте није
потребно насипање терена и градња објекта на насипу
изнад коте великих вода. Није потребна ни изградња
приступне рампе изнад 100-годишњег водостаја, јер је
у већем делу године могућ несметан приступ кретањем
у нивоу постојећег терена. За приступ до објекта
градиће се само једноставан сервисни пут, управо у
нивоу постојећег терена на обали. Према историјским
подацима о водостају, приступни пут може бити испод
нивоа Дунава у периоду март – август, са највећом
учесталошћу у пролеће (друга половина марта –
почетак јуна). У јулу и августу, када систем ради пуним
капацитетом, приступ до објекта ретко ће бити спречен
(у просеку једанпут у 30 година и то у кратком трајању).
У априлу месецу систем ће радити у просеку око
7 h дневно, те краће радно време носи мању вероватноћу
појаве неочекиваних кварова у црпној станици. Поред
тога, иако је директан људски рад потребан у неким
ситуацијама, већина предвиђених и непредвиђених
појава у раду црпне станице, биће лако установљене
и отклоњене захваљујући опреми за даљинско
управљање, јављање и контролу. Дунав је велика река
и није подложан наглим повећањима или смањењима
водостаја у кратком временском периоду. Ова чињеница
условљава да просечна вредност повећања водостаја
у петодневним периодима износи око 45 cm. Следи
да ће управљач системом имати довољно времена да
адекватно реагује на најаву доласка поплавног таласа.
Водозахвати ће се градити од бетонских цеви,
унутрашњег пречника до 1.500 mm. Полагању цеви
претходи насипање материјала који треба да обезбеди
потребну стабилност водозахвата и одговарајућу коту.
Изнад цеви биће заштита од леда и пловних објеката, у
виду крупног каменог набачаја.
Доња кота подне плоче машинске хале
постављена је на коти изнад стогодишње воде (према
прелиминарном прорачуну Н1% = 78 m н.в. (накнадно
ће бити разматрана потреба додатног повишења због
таласа или утицаја леда).
Трансформаторска станица биће смештена у
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засебном делу машинске хале објекта црпне станице.
У том делу биће два одељења, по једно за смештај
трансформатора и једно за развод високог и ниског
напона.
Хидро-машинска и електро опрема црпне
станице (црпни агрегати, колекторске цеви, посуде
за заштиту од хидрауличког удара, мерач протока,
трансформатори, разводно постројење, електро ормани,
дизалице, итд.) могу се сместити у објекат максималних
димензија 15×15 m. Висина машинске хале биће до 6 m.
У зони самог објекта црпне станице биће
изведено проширење у виду платоа на самом крају
сервисног пута, максималних димензија до 20×20
m. Овај манипулативни простор служи за прилаз и
оријентисање возила испод дизалице, ради уношења и
изношења опреме из објекта.
Осим црпне станице, други надземни објекти
могу бити само стубови електро-дистрибутивне
мреже, уколико се условима надлежне дистрибуције
не предвиди подземно полагање напојног кабла у зони
дунавске обале.
Потисни цевоводи
Потисни цевовод представља везу између
црпне станице и резервоара, без успутне потрошње
или гранања. У пракси се у таквим случајевима брзина
течења ограничава на 2 m/s, али се оптимална вредност
пречника цеви (имајући у виду погонске трошкове)
најчешће добија у опсегу брзина до 1,5 m/s.
Целом дужином цевовод се изводи као подземни објекат.
Припадајућа арматура и фазонски комади који су
уобичајени на оваквим линијским објектима, а односе
се на испуштање и упуштање ваздуха, биће инсталирана
у армирано-бетонске шахтове.
Резервоари
Резервоар је полу-укопани објекат, који се тако
изводи ради оптимизације утицаја оптерећења која
делују на празан и пун резервоар. Резервоар ће имати
једну правоугаону комору са расподелним зидом, ради
обезбеђења сталног кретања воде у комори.
Непосредно уз комору резервоара, градиће
се зграда затварачнице, максималних димензија до
10×20 m, висине 6 m. Затварачница ће бити опремљена
арматуром за регулацију одвода, а ту ће бити смештени
и бустер пумпни агрегати за кориснике на вишим котама
терена, до којих није могуће допремити воду дејством
силе гравитације.
За приступ до затварачнице ради монтаже и
демонтаже опреме приликом редовног и ванредног
одржавања објекта, биће изграђен колски прилаз ширине
3 m, дужине до 30 m, за прилаз возила до затварачнице.
Колски прилаз биће директно повезан са најближим
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локалним путем.
Подсистем „Нови Сланкамен“
Црпна станица
Положај објекта црпне станице диктиран је
трасом потисног цевовода, за чије полагање постоји
само један локални пут, који води до вишег терена
(платоа) на коме се налазе парцеле будућих корисника.
У зони изградње црпне станице налазе се и
објекти за регулисање речног корита, које на овој страни
тока Дунава чини низ од 9 напера. Оквирни положај
црпне станице је приближно на средини линије која
спаја крила напера бр. 1 (km 1+219,0) и бр. 2 (1+218,6).
Наперско поље између ова два напера је већ је прилично
запуњено, па је из тог разлога црпна станица истурена
на линију будуће обале.
За приступ до локације користиће се постојећи
локални пут на кат.парцелама бр. 335/6 и бр.335/7
КО Стари Сланкамен („пут за Заград“). Коловозна
конструкција сервисног пута ће бити формирана
набијањем одговарајућих материјала (нпр. шљунка),
а затим полагањем одговарајуће завршне подлоге
(бетонских растер плоча и сл.), и треба да обезбеди: 1)
довољну компактност за одупирање ерозији и таласима
за време повишених водостаја, 2) отпорност према
оштећењима у редовном одржавању пута, 3) отпорност
према оштећењима изазваним смрзавањем и 4) адекватну
носивост за механизацију која ће опслуживати црпну
станицу. Оквирна дужина сервисног пута до објекта је
260 m, а ширина до 3 метра, с обзиром да је предвиђен
за једносмерни саобраћај. Насипање ће се вршити само
у зони наперског поља како би пут задржао оквирну коту
74,70 m н.в колико износи кота садашње обале Дунава.
Снага агрегата износи око 1500 kW (Q = 600 L/s,
Н = 165 m), а снага за прикључење овог објекта износи
до 1600 kW.
Оријентациони простор за градњу пумпне
станице подсистема „Нови Сланкамен“ приказан је на
графичком приказу 2.3.2. Регулационо-нивелациони
план са аналитичко геодетским елементима за
обележавање – Детаљ 2.
Потисни цевовод
Оптимална брзина течења при протицају Q =
600 L/s остварује се при унутрашњем пречнику цеви
већем између 650 и 800 mm, у зависности од храпавости
материјала од ког се израђује унутрашњост цеви. У овој
величини пречника, оптимално се показало коришћење
спирално-варених челичних цеви за воду, ливеногвоздених или GRP цеви. Ширина рова, рачунајући и
подграду за заштиту радника, износи око 1,80 m.
Дужина цевовода, мерено од црпне станице до
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резервоара, износи око 1.500 m.
Цевовод на катастарској парцели 334 (КО Стари
Сланкамен) напушта зграду црпне станице и полаже
се у труп будућег приступног пута у наперском пољу.
На делу трасе који подземно пролази у границама кат.
парцеле бр. 335/7, биће постављен одговарајући завршни
слој (нпр. растер плоче) како би се избегла оштећења
приступног пута и олакшало његово чишћење после
високих водостаја, без ограничавања комуникације
преко парцеле на било који начин. На остатку трасе,
цевовод је трасиран некатегорисаним путем, којим се
стиже од Дунава до вишег терена, на кат.парцелама бр.
336, бр.338, бр.718/2, бр.466, бр.467, бр.468, бр.503,
бр.501/2, бр.504, бр.505/1, бр.505 /3, бр.539, бр.549/2,
бр.550/2, бр.718/1, бр.558, бр.559/1, бр.557, бр.559/2 и
бр.555 (све у КО Стари Сланкамен) и на кат.парцелама
бр.3738, бр.3737/2 и бр.3749/19 (КО Нови Сланкамен),
на којој се потисни цевовод завршава повезивањем на
опрему резервоара.
Резервоар
Армирано-бетонски резервоар ће се градити на
кат.парцели бр.3749/19 КО Нови Сланкамен. Положај
резервоара на парцели диктирају коте терена у њеним
границама, јер је неопходно што боље искористити
надморску висину с обзиром на концепт гравитационе
дистрибуције воде који је у могућ у случају овог
подсистема. Највише коте терена су непосредно уз
северну границу кат.парцеле бр. 3749/19, у близини
локалног пута на кат.парцели бр.3737/2 КО Нови
Сланкамен, који дели катастарске општине Стари
Сланкамен и Нови Сланкамен.
Грађевинска линија за грађење резервоара би
требало да буде дефинисана што ближе регулационој
линији (која је у нацрту ПДР представљена границама
катастарских парцела).
Дужина коморе кретаће се у опсегу вредности
између 85 и 120 m, а ширина у опсегу вредности између
25 и 35 m (већа дужина подразумева мању ширину),
а најповољније и коначне вредности биће изабране
у зависности од геотехничких карактеристика тла и
оптимизовања количина материјала за ископ и насипање
на нагнутом терену. Распон оптималних дубина код
оваквих објеката је између 4 и 6 метара, што ће такође
бити одлучено након детаљнијих анализа. Зид коморе на
највишем делу парцеле неће вирити више од 3 m изнад
терена.
Непосредно уз комору резервоара, такође на
кат.парцели бр.3749/19, градиће се зграда затварачнице,
максималних димензија до 10×20 m, унутрашње висине
до 6 m. Затварачница ће бити опремљена арматуром за
регулацију гравитационих одвода, а ту ће бити смештени
и бустер пумпни агрегати за кориснике на вишим котама
терена, до којих није могуће допремити воду дејством
силе гравитације. Капацитет бустер агрегата биће

Понедељак 10. децембар 2018.

Q = 75 L/s, са максималном висином дизања H = 40 m.
За приступ до затварачнице ради монтаже и демонтаже
опреме приликом редовног и ванредног одржавања
објекта, биће изграђен колски прилаз ширине 3 m,
дужине до 30 m, за прилаз возила до затварачнице.
Колски прилаз биће директно повезан са локалним
путем на кат.парцели бр. 3737/2 КО Нови Сланкамен.
Снага агрегата износи око 45 kW, а снага за
прикључење овог објекта износи до 100 kW.
Око резервоара ће бити остављен простор за
проход лакше механизације око коморе, ширине три
метра, за потребе радова на одржавању. На том растојању
од зида коморе биће постављена ограда, са капијом за
улаз возила на месту колског прилаза.
Оријентациони простор за градњу резервоара
подсистема „Нови Сланкамен“ је приказан на графичком
приказу бр. 2.3.1. Регулационо-нивелациони план са
аналитичко геодетским елементима за обележавање –
Детаљ 1.
Дистрибутивна мрежа
Дистрибутивну мрежу чини систем цевовода
дужине преко 27 km, чији се почетак налази у затварачници
резервоара. Већи део мреже доводиће воду до корисника
под дејством силе гравитације, захваљујући довољној
висинској разлици између терена изабраног за градњу
резервоара и терена на коме се налази већина парцела
корисника. Резултат ће бити нижа цена воде, односно
нижи укупни трошкови наводњавања. За мањи део
подручја које припада подсистему „Нови Сланкамен“
(око 12 % од укупног обухвата подсистема) неопходно
је обезбедити додатни притисак у дистрибутивној
мрежи, јер се те површине налазе на вишем терену. За ту
потребу ће у затварачници резервоара бити монтирани
бустер пумпни агрегати, капацитета Q = 75 L/s и висине
дизања H = 40 m. За полагање дистрибутивне мреже
биће искоришћени атарски путеви (јавне површине), на
које належу све парцеле у обухвату подсистема. Пречник
цеви биће од 100 до 800 mm, за називни притисак до 10
bar. Материјал за израду цевовода дистрибутивне мреже
биће изабран након техно-економске анализе.
Крајњи корисници прикључиваће се на хидранте
смештене у шахтовима, који ће бити постављани дуж
мреже.
Подсистем „Стари Сланкамен“
Црпна станица
Положај објекта црпне станице дефинисан је и
у овом случају имајући у виду трасу потисног цевовода.
Погодна локација пронађена је на кат. парцели бр. 1692,
оквирно на стационажи 1+212 km Дунава. На парцели
владају исти хидролошки услови као за црпну станицу
подсистема „Нови Сланкамен“ па је кота доње плоче
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машинске хале такође на 78 m н.в. И у овом случају се
ради о небрањеном подручју па важи исто сагледавање у
вези приступног пута до објекта – изградња приступног
пута на коти изнад 100-годишње воде није потребна,
јер је у већем делу године могућ несметан приступ
до објекта дуж постојећег локалног пута. Донекле
олакшавајућа околност је што на овом месту нема
објеката за регулацију корита Дунава.
Дужина сервисног пута до објекта је око 30
m, а ширина до 3 метра, с обзиром да је предвиђен за
једносмерни саобраћај. Насипање ће се вршити само до
коте 74,7 m н.в.
Снага агрегата износи око 650 kW (Q = 720 L/s,
Н = 60 m), а снага за прикључење овог објекта износи до
750 kW.
Оријентациони простор за градњу пумпне
станице подсистема „Стари Сланкамен“ приказан је
на графичком приказу 2.3.4. Регулационо-нивелациони
план са аналитичко геодетским елементима за
обележавање – Детаљ 4.
Потисни цевовод
Потребе за водом подсистема „Стари
Сланкамен“ износе Q = 720 L/s. Материјал за градњу
потисног цевовода такође ће бити спирално-варене
челичне цеви за воду, ливено-гвоздене или GRP
цеви, са унутрашњим пречником између 700 и 900
mm, у зависности од храпавости цеви. Ширина рова,
рачунајући и подграду за заштиту радника, износи око
1,80 m.
Дужина цевовода, мерено од црпне станице до
резервоара, износи око 1.100 m.
Цевовод на катастарској парцели бр.1692 (КО
Стари Сланкамен) напушта зграду црпне станице, а
затим је трасиран некатегорисаним путем, којим се
стиже од Дунава до вишег терена, на кат. бр.парцелама
1621/2, бр.1621/1, бр.1620, бр.1191, бр.1190 и бр.1078
(све у КО Стари Сланкамен). По уласку на парцелу
бр.1187/2 потисни цевовод завршава повезивањем на
опрему резервоара.
Резервоар
Армирано-бетонски резервоар ће се градити на
кат.парцели бр.1187/2 КО Стари Сланкамен. Положај
резервоара на парцели одређен је близином локалног
пута са ког долази потисни цевовод из пумпне станице,
и којим ће се трасирати цевоводи дистрибутивне мреже
овог подсистема.
Дужина коморе кретаће се у опсегу вредности
између 100 и 130 m, а ширина у опсегу вредности између
30 и 50 m (већа дужина подразумева мању ширину),
а најповољније и коначне вредности биће изабране у
зависности од геотехничких карактеристика тла. Распон
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оптималних дубина код оваквих објеката је између 4 и 6
метара, што ће такође бити одлучено након детаљнијих
анализа. Зид коморе неће вирити више од 3 m изнад
терена.
Непосредно уз комору резервоара, такође на
кат.парцели бр.1187/2, градиће се зграда затварачнице,
максималних димензија до 10×20 m, унутрашње висине
до 6 m.
Затварачница ће бити опремљена арматуром
потребном за рад бустер пумпних агрегата за све
кориснике, што је условљено релативно равном
конфигурацијом терена у обухвату подсистема.
Капацитет бустер агрегата биће Q = 750 L/s, са
максималном висином дизања H = 40 m. За приступ
до затварачнице ради монтаже и демонтаже опреме
приликом редовног и ванредног одржавања, биће
изграђен колски прилаз ширине 3 m, дужине до 30 m,
за прилаз возила до затварачнице. Колски прилаз биће
директно повезан са локалним путем на кат.парцели
бр.1078 КО Стари Сланкамен.
Снага агрегата износи око 450 kW, а снага за
прикључење овог објекта износи до 500 kW.
Око резервоара ће бити остављен простор за
проход лакше механизације око коморе, ширине три
метра, за потребе радова на одржавању. На том растојању
од зида коморе биће постављена ограда, са капијом за
улаз возила на месту колског прилаза.
Оријентациони простор за градњу резервоара
подсистема „Стари Сланкамен“ је приказан на графичком
приказу бр. 2.3.2. Регулационо-нивелациони план са
аналитичко геодетским елементима за обележавање –
Детаљ 3.
Дистрибутивна мрежа
Дистрибутивну мрежу чини систем цевовода
дужине преко 26 km, чији се почетак налази у
затварачници резервоара. Висинска разлика између
терена на парцели за градњу резервоара и терена на
коме се налази већина парцела корисника није довољна
за гравитациону расподелу воде, па је неопходно бустер
агрегатима постићи довољан радни притисак за уређаје
за наводњавање. За полагање дистрибутивне мреже биће
искоришћени атарски путеви (јавне површине), на које
належу све парцеле у обухвату подсистема. Пречник
цеви биће од 100 до 900 mm, за називни притисак до 10
bar. Материјал за израду цевовода дистрибутивне мреже
биће изабран након техно-економске анализе. Крајњи
корисници прикључиваће се на хидранте смештене у
шахтовима, који ће бити постављани дуж мреже.
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1.2. ЗОНА Б

површина појединих претежних намена дати су, и
процентуално приказани, у табели биланса површина.

- ЗЕМЉИШТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Правила за уређење и изградњу за зону Б/Зона
површина за наводњавање дефинисана су у Просторном
плану општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 7/12).
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
За потребе изградње свих објеката планира се
израда геомеханичког елабората. Фундирање црпних
станица на обали Дунава и други радови биће условљени
водним условима. Резервоар и дистрибутивна мрежа се
налазе на лесној тераси и услови фундирања и изградње
ће се прилагодити датим условима. Неопходно је за
дате потребе урадити програм геотехничких радова са
довољним бројем истражних бушотина и пенетрација
како би се дефинисао начин фундирања објеката.
Дистрибутивна мрежа се полаже у ров правоугаоног
облика који се ради са подградом и фундира на
постељицу од песка. Ровови се затрпавају песком.
Објекат водозахватне црпне станице се фундира на
кесону. Изградња потисних цевовода од водозахватних
црпних станица до резервоара се изводи уз примену
подграде и бетонских анкер блокова који преносе
уздужну силу, имајући у виду повећани нагиб полагања
цеви (преко 10%). За ове потребе потребно је утврдити
носивост тла.
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА
4.1. ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Обавезна је израда пројеката парцелације
и препарцелације у циљу формирања јединствених
грађевинских парцела за локације резервоара.
4.2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Планом није предвиђена израда урбанистичког
пројекта за простор у обухвату.
4.3. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ
КОНКУРС
Планом није предвиђена израда урбанистичкоархитектонског конкурса за простор у обухвату.
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА
Нумерички

показатељи
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заступљености

Од укупне површине обухвата Плана која износи
3109 ha 65 a 61 m2, 84% површине су пољопривредне
површине, што износи: 2610 ha 96 a 44 m2.
У укупној површини обухвата Плана удео
грађевинског земљишта је 15%, водног 0,8%, а шумског
0,1%.
Предвиђено је да планирани резервоари заузму
површину од око 4 ha 37 a 66 m2, односно око 0,1%
грађевинског земљишта.
6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Даље спровођење овог Плана вршиће се
непосредним спровођењем, кроз поступак издавања
локацијских услова, а на основу услова утврђених овим
Планом за планиране водопривредне објекте подсистема
за наводњавање – систем дистрибутивног цевовода,
црпне станице, потисне цевоводе и резервоаре.
Надлежност за издавање локацијских услова и
грађевинске дозволе утврђена је Законом о планирању и
изградњи.
План
представља
плански
основ
за
експропријацију земљишта за изградњу водопривредних
објеката подсистема за наводњавање.
Могућа је етапност (фазност) реализације Плана
у складу са идејним, односно пројектом за грађевинску
дозволу. Пројектима ће се дефинисати обим изградње у
свакој од планираних етапа.
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-571/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 37.
став 1. тачка 5. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/13 - пречишћен текст и
7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕВЕРОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ
У ИНЂИЈИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
североисточне радне зоне у Инђији (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница
обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се
дефинисати Нацртом Плана.
Планом су обухваћени блокови број 11, 35, 36,
37, 90, 93, 94, 95, 96 и 97 у Инђији.
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата
Плана детаљне регулације североисточне радне зоне
у Инђији се налази на тромеђи катастарских парцела
7708, 7709 и 3598/4 у катастарској општини Инђија.
Од тромеђе граница у правцу североистока
прати границу грађевинског подручја насеља Инђија
до тромеђе путева, катастарске парцеле 6925, 7750/1 и
6943, дужином од око 38 m у правцу југа прати западну
међу пута, катастарска парцела 7750/1, пресеца га у
правцу североистока, прелази у катастарску општину
Нови Карловци и прати границу грађевинског подручја
насеља Инђија до тромеђе пута, катастарска парцела
2354 (КО Нови Карловци), катастарске парцеле 2315/4
(КО Нови Карловци) и границе катастарских општина
Инђија и Крчедин.
Од тромеђе граница у правцу југа прати
границу грађевинског подручја насеља Инђија до
границе катастарских парцела 2579/2 и 2578/5, скреће
ка југозападу и даље ка југозападу прати границу
грађевинског подручја насеља Инђија до тромеђе пута,
катастарска парцела 2615 и катастарских парцела 2595/3
и 2595/4, пресеца пут, прелази у катастарску општину
Инђија и наставља у правцу југозапада и прати границу
грађевинског подручја насеља Инђија до тромеђе
катастарских парцела 7507/21, 7507/22 и 7507/19.
Од тромеђе граница у правцу севера прати
источну међу железничке пруге, катастарске парцеле
3598/8 и 3598/4 и долази до почетне тачке описа оквирне
граница обухвата Плана.
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Укупна површина подручја обухваћеног
оквирном границом обухвата Плана износи око 737,50
hа.
Предметно подручје се налази у катастарским
општинама Инђија и Нови Карловци.
Графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана
дати су у планском документу вишег реда – Плану
генералне регулације насеља Инђије („Службени лист
општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора у обухвату Плана засниваће се
на принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
Члан 5.
Визија израде Плана је усклађивање планираних
садржаја са потенцијалима и ограничењима у простору
на начин који би омогућио одрживост планског решења,
као и економску, еколошку и социјалну оправданост
планираних намена.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја су: утврђивање планских
решења коришћења, уређења и заштите простора у
обухвату Плана, заштита и унапређење коришћења
грађевинског земљишта у циљу одрживог развоја,
одрживо коришћење природних и створених ресурса уз
заштиту и унапређење животне средине, дефинисање
површина јавне намене, као и дефинисање правила
уређења и грађења за радне садржаје и комплексе.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја обухвата Плана
утврђен је у планским поставкама Плана генералне
регулације насеља Инђија („Службени лист општина
Срема“, бр. 14/06 и 30/11).
Структуру основних намена простора и
коришћења земљишта у обухвату Плана према плану
вишег реда чине: радне површине, вишепородично и
породично становање, породично становање са радом,
комплекс трафостанице, саобраћајни терминали,
заштитно зеленило и улични коридори.
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Члан 7.

Члан 13.

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је
90 (деведесет) радних дана, од дана достављања
Обрађивачу Извештаја о обављеном раном јавном увиду,
достављања
адекватног
катастарско-топографског
плана, као и услова за уређење простора од органа,
организација и предузећа који су Законом овлашћени да
их утврђују.
Члан 8.

План ће бити сачињен у 4 (четири) примерака
у аналогном и 4 (четири) примерака у дигиталном
облику, од чега ће по један примерак потписаног
Плана у аналогном облику и по један примерак плана у
дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач, а
преостали примерци ће се чувати у органима Општине.

Средства за израду Плана обезбеђује општина

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације североисточне радне зоне (блокови број 11,
35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и 97) у Инђији („Службени лист
општине Инђија“, број 15/18).

Инђија.

Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка
број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
Плана - орган надлежан за послове урбанизма општине
Инђија организоваће упознавање јавности са општим
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима
за развој просторне целине, као и ефектима планирања,
у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни
увид почиње даном оглашавања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово
доношење, План подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у
дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана
оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и
месту излагања Плана на јавни увид, о начину на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе на План, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације североисточне радне зоне у Инђији на
животну средину, које је донело Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине Општинскe управе општине Инђија, број 35505/2018-IV-02 од 09.11.2018. године.

Члан 14.

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
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Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-505/2018-IV-02
Датум: 09.11.2018. године
ИНЂИЈА
На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 18. Одлуке
о организацији Општинске управе општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 23/2017),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 09.11.2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРОИСТОЧНЕ РАДНЕ
ЗОНЕ У ИНЂИЈИ
1. Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације североисточне радне
зоне у Инђији на животну средину (у даљем тексту:
План).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне
средине на подручју обухваћеном планом, значај
и карактеристике Плана, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макро локацију и друга
питања и проблеми заштите животне средине, у складу
са критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир
планиране намене.
3. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину саджаће елементе утврђене у члану 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10),
и то:
- полазне основе стратешке процене;
- опште и посебне циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
- процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
- смернице за процену утицаја пројеката на животну
средину;
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- програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план;
- закључке до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
- друге податке од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене
утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца
животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама
предметног Плана.
У случају непостојања релевантних података,
извшиће се циљана мерења у складу са Законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног Плана део је документације
која се прилаже уз План.
4. Носилац израде ће дефинисати методологију и
састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој
процени и дужан је да исти изради у року од 60 дана од
дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације североисточне радне зоне у Инђији.
Средства за израду Извештаја о стратешкој
процени обезбеђују се у буџету Општине Инђија за
2018. годину.
5. У току израде Извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и
заинтересованим органима и организацијама које имају
интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту
животне средине. Извештај о стратешкој процени
утицаја биће изложен на јавни увид заједно са јавним
увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, број 135/04 и 88/10).
6. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији
и објављује се у „Службеном листу општине Инђија“.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације североисточне радне зоне у Инђији.
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, у поступку доношења овог решења,
имајући у виду обухват плана, планиране намене,
чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
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одређени прописима којима се уређују процена утицаја
на животну средину, утврдило је да предметни план
представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја
на животну средину, у смислу члана 5. став 1. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, број 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом Плана, у
оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће
стање животне средине, утицај планираних садржаја на
микро и макро локацију.
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“ број 135/04 и 88/10), дана 16.10.2018. године,
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине
Инђија је надлежним предузећима и институцијама
доставило Предлог решења о приступању изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину предметног плана, и то: ЈП за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, ЈКП
„Комуналац“ Инђија, ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија, ЈП „Ингас“ Инђија, Покрајинском секретаријату
за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада,
Покрајинском Заводу за заштиту природе из Новог Сада,
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, „Инфраструктура
железнице Србије“ Београд, „Електромрежа Србије“
Београд, Телеком Србија из Сремске Митровице,
Електродитрибуција Рума, ЈП „Војводинашуме“ из
Петроварадина, ЈП „Путеви Србије“ Београд и Одељењу
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине – послови заштите животне средине.
У прописаном року, а у складу са чланом 11.
став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10),
пристигла су мишљења: Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене послове – послови заштите
животне средине Општинске управе општине Инђија,
број 501-62/2018-IV-02 од 01.11.2018. године, ЈП „Ингас“
Инђија, број 2683-1 од 24.10.2018. године, ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад, број I-1274/2-18 од 23.10.2018.
године, ЈП „Инђија пут“ Инђија, број 350-28/2018-1 од
24.10.2018. године, „Електромрежа Србије“ Београд,
број 511-00-ОРР-325/2018—001 од 29.10.2018. године,
ЕПС дистрибуцаија, огранак ЕД Рума, број 88.1.1.0.-Д07.17.-303964-18 од 06.11.2018. године, Покрајинског
завода за заштиту природе, Нови Сад, број 03-2937/2
од 02.11.2018. године, „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. Београд, број 2/2018-1437 од 07.11.2018.
године и Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине, број 140-501-1036/2018-05 од
09.11.2018. године, који су дали позитивно мишљење на
садржину предложеног решења.
Предузећа и институције која нису доставила
тражено мишљење у законском року, сматра се да су
сагласна са предлогом Решења о приступању изради
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Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину за предметни план, сходно члану 11. став
4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10).
На основу наведеног, као и узимајући у
обзир достављена мишљења надлежних предузећа
и институција, Одељење за урбанизам, комунално –
стамбене послове и заштиту животне средине донело је
решење као у диспозитиву.
Начелница,
дипл.инж.саоб. Тијана Дошен, с.р.
------------------------1377
На основу члана 20. став 1. тачка 4. и члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18), члана 110. став 5. члан 111.
и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС“, број 24/11), и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђијa („Службени лист општинe Инђија“,
број 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 10. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права и услуге из
области социјалне заштите појединца и породице на
територији општине Инђија (у даљем тексту: Општина),
уређује се обим, услови, начин и поступак остваривања
права и услуга социјалне заштите које је у складу са
законом којим се уређује социјална заштита надлежна
да обезбеди Општина, и уређује се начин финансирања
и обезбеђивања средстава за социјалну заштиту.
Члан 2.
Социјална заштита из члана 1. ове одлуке
обезбеђује се пружањем услуга социјалне заштите и
материјалне подршке.
Члан 3.
Корисници социјалне заштите су лица која су
законом одређена као корисници социјалне заштите, а
која имају пребивалиште на територији општине Инђија.
Корисници могу бити и друга лица у складу са законом
и овом одлуком.
Породицом у смислу ове одлуке сматрају се
супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници
у правој линији без обзира на степен сродства, а у
побочној до другог степена сродства, под условом да
живе у заједничком домаћинству.
Услуге социјалне заштите и материјалне
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подршке утврђене овом одлуком, финансирају се
средствима из буџета општине Инђија, средствима
самих корисника, њихових сродника или лица обавезних
на издржавање корисника, као и од донатора и других
извора у складу са законом.
II УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
Услуге социјалне заштите које обезбеђује
Општина су:
1. дневне услуге у заједници;
2. услуге подршке за самосталан живот;
3. саветодавно-терапијске и социјално - едукативне
услуге;
4. смештај у прихватилиште.
Дневне услуге у заједници
Члан 5.
Дневне услуге у заједници обухватају
активности које подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу.
Општина обезбеђује следеће дневне услуге у
заједници:
1. помоћ у кући одраслим и старим лицима;
2. лични пратилац детета;
3. дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.
Члан 6.
Услуга помоћ у кући одраслим и старим лицима,
пружа се ради задовољавања свакодневних животних
потреба, унапређења и одржавања квалитета живота.
Услуга помоћ у кући одраслим и старим лицима,
пружа се лицима која услед немоћи, инвалидности или
смањених функционалих способности нису способни да
живе без свакодневне неге и надзора.
Корисник услуге је:
1. лице старије од 65 година живота, које живи само и
није у стању да се стара о
себи, или које живи у заједничком домаћинству са
сродницима који нису у могућности да му пруже
одговарајућу помоћ;
2. одрасло лице са инвалидитетом без обзира на године
животе;
3. лице које има закључен уговор о доживотном
издржавању, уз плаћање економске цене услуге;
4. друга лица по процени Центра за социјални рад, уз
плаћање економске цене услуге.
Члан 7.
Услугу помоћ у кући непосредно пружа
неговатељица – домаћица, са завршеном обуком по
акредитованом програму за пружање услуге помоћи
у кући, по индивидуалном плану, уз сва поштовања и
уважавања личности корисника и строгу забрану било
ког вида дискриминације.
Услуга обухвата: одржавање личне хигијене
корисника и хигијене стана, набавку намирница,
припрему оброка, помоћ у плаћању рачуна, помоћ при
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кретању, као и обављање других послова у зависности
од потреба корисника, предвиђених позитивним
прописима.
Учешће корисника и његових сродника
обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући
утврђује се на основу мерила и критеријума које доноси
Општинско веће.
О коришћењу услуге одлучује Центар за
социјални рад.
Право на помоћ у кући признаје се на одређен
број сати недељно, према процени Центра за социјални
рад и траје најдуже до краја календарске године у којој
је захтев поднет.
Члан 8.
Услуга личног пратиоца детета, обезбеђује се
ради пружања одговарајуће индивидуалне практичне
подршке, укључивања у редовно школовање и
успостављање што већег степена самосталности детета.
Услуга личног пратиоца детета, пружа се
детету, коме је због инвалидитета и сметњи у развоју,
потребна подршка за задовољавање основних потреба у
свакодневном животу у области кретања и комуникације
са другима, под условом да је укључено у васпитно
образовну установу, односно школу.
Услуга се може користити до краја редовног
школовања укључујући и завршетак средње школе.
Активности личног пратиоца детета планирају
се и реализују у складу са индивидуалним потребама
детета и сачињеног индивидуалног плана услуга за
конкретно дете од стране стручних лица пружаоца услуге
у сарадњи са Центром за социјални рад, Интерресорном
комисијом општине Инђија и образовном институцијом
коју дете похађа.
Члан 9.
Услуга Дневни боравак за децу и младе
са сметњама у развоју обезбеђује структуриране
активности усмерене на одржавање и развијање
социјалних, когнитивних, психолошких и физичких
функција и вештина, стицање практичних вештина
у складу са њиховим способностима, околностима и
испољеним интересовањима како би се у што већој мери
оспособили за самосталан живот.
У оквиру ове услуге пружају се социјалне,
здравствене, едукативне и услуге подршке и помоћи у
активностима свакодневног живота.
Услугом дневног боравка обезбеђује се
позитивно и конструктивно искуство боравка изван
породице, а члановима породице слободно време за
бављење радним и другим активностима.
Услуга дневног боравка се реализује кроз
осмишљене програме, у планираним и ограниченим
временских периодима.
Члан 10.
Корисници услуге могу бити деца и млади са
телесним инвалидитетом, односно интелектуалним
тешкоћама.
Дневни боравак се реализује у наменским
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обезбеђеним и опремљеним просторијама.
О праву на коришћењу услуге одлучује Центар
за социјални рад.
Услуге подршке за самосталан живот
Члан 11.
Услуге Подршке за самосталан живот пружају
се појединцу да би се његове могућности за задовољење
основних потреба изједначиле с могућностима осталих
чланова друштва, да би му се побољшао квалитет
живота и да би могао да води активан и самосталан
живот у друштву.
Услуга Подршке за самосталан живот који
обезбеђује Општина је услуга финансијске помоћи за
младе који се осамостаљују.
Члан 12.
Услугом Финансијска помоћ за младе који се
осамостаљују, обезбеђују се финансијска средства у
временски ограниченом периоду младима, који се по
престанку смештаја у установи социјалне заштите или
у хранитељској породици осамостаљују, под условом да
не могу да се врате у биолошку или сродничку породицу
и да нису у могућности да започну самосталан живот, а
извесно је да уз подршку могу да преузму одговорност и
живе самостално.
Услуга из става 1. овог члана обезбеђује се
у складу са Планом отпуста из установе социјалне
заштите или хранитељске породице који доноси Центар
за социјални рад.
Услуга из става 1. овог члана обезбеђује се у
двоструком износу висине номиналног износа новчане
социјалне помоћи за појединца, према последњем
објављеном решењу министра надлежног за послове
социјалне заштите и то у трајању до једне године по
престанку смештаја у установи социјалне заштите или
хранитељској породици.
Саветодавно – терапијске и социјално – едукативне
услуге
Члан 13.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге пружају се као вид помоћи појединцу и породици
који су у кризи, ради унапређивања породичних односа,
превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за
самосталан и продуктиван живот у друштву.
Услуге из става 1. овог члана које обезбеђује
Општина су:
1. терапијске услуге;
2. социјално-едукативне услуге;
3. медијација;
4. саветодавне услуге;
5. СОС телефон.
Члан 14.
Терапијске услуге обухватају системску
породичну психотерапију и друге психотерапије које
су усмерене на функционисање појединца и породице у
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социјалном смислу.
Системска породична терапија у социјалној
заштити је један од психотерапијских приступа
усмерених на системску промену односа унутар и изван
породице, у циљу разумевања и решавања проблема
на психолошки здравији и социјално прихватиљивији
начин и за добробит појединца и породице.
Корисници услуге породичне терапије, услугу
могу користити непосредним самоиницијативним
обраћањем установи у којој се услуга реализује или
другим пружаоцима услуге, као и упућивањем од стране
Центра за социјални рад и других надлежних служби.
Услуга породичне терапије реализује се у
складу са сврхом услуге, потребама, мотивацијом и
капацитетима корисника, а у зависности од процене
пружаоца услуге породичне терапије, где се услуга
спроводи.
Члан 15.
Социјално-едукативне услуге спроводе се
у оквиру основних послова социјалне заштите и
обухватају унапред структурисане активности на
стицању компентенција и вештина дефинисаних
група корисника, како би корисници стекли вештине и
компентенције за решавање проблема, ресоцијализацију
и унапређење социјалног функционисања.
Члан 16.
Медијација је услуга посредовања у конфликту
или преговарању преко прихватљиве, непристрасне и
неутралне треће стране која нема ауторитативну моћ
доношења одлуке, већ помаже странама у конфликту да
својом вољом постигну властити, обострано прихватљив
договор и споразум у случајевима где је процењено да
нема насиља.
Услуга медијације је намењена корисницима
који за њу мотивисани и имају потребу за посредовањем
у конфликту, ради мирног преговарања и решавања
конфликта, без притиска и присиле.
Услугу медијације корисници могу остварити
непосредним, самоиницијативним обраћањем установи
у којој се услуга реализује или посредно упућивањем
од стране Центра за социјални рад и других надлежних
служби.
Члан 17.
Саветовање у социјалном раду је услуга
намењена свим корисницима у зависности од њихових
потреба и процене стручних радника установе где се
саветовање спроводи.
Саветодавна услуга може бити правна,
психолошка и социјална у склопу редовних делатности
установе, односно пружаоца ове услуге.
Члан 18.
Услуга СОС телефона пружа се као подршка
појединцима и породицама у кризи, ради унапређивања
породичних односа, превазилажења кризних ситуација
и стицања вештина за самосталан живот.
Путем СОС телефона пружа се услуга у виду
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индивидуалног разговора, давања подршке за излаз из
ситуације насиља или било ког облика дискриминације.
Члан 19.
Основне активности непосредно везане за рад
са корисницима услуга СОС телефона су:
1. телефонски разговори (дежурање крај телефона,
успостављање првог контакта са корисником, давање
подршке за излаз из ситуација насиља или било ког
облика дискриминације);
2. непосредни - индивидуални разговори, којим се
проналази најадекватније решење, уз оснаживање жртве
и подстицање самопоузадања како би реализовала своја
права.
Разговоре са корисницима према потреби
обављају стручни радници Центра за социјални рад.
Смештај у прихватилиште
Члан 20.
Смештајем у прихватилиште, кориснику се
обезбеђује краткотрајни смештај и осигурава безбедност,
изналажење одрживих решења за кризне ситуације,
задовољавањем његових основних потреба и приступ
другим услугама.
Смештај у прихватилиште пружа се као:
1. смештај у прихватилиште за децу и младе;
2. смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици;
3. смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица.
Члан 21.
Смештајем у прихватилиште за децу и младе
обезбеђује се привремени смештај деци и младима чији
је развој ометен породичним приликама или се налазе у
другим социјалним ризицима у којима је потребан хитан
краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања
одговарајућег облика социјалне заштите.
Услугом смештај у прихватилиште кориснику
се обезбеђује смештај, исхрана, процена актуелних
потреба, здравствена заштита, образовно-васпитне,
културно забавне и друге активности.
Корисници услуге су:
1. деца и млади напуштени од родитеља или старатеља;
2. деца и млади који се нађу у скитњи или просјачењу;
3. деца и млади жртве насиља, злостављања,
занемаривања и трговине људима;
4. деца и млади изложени другим социјалним ризицима.
Члан 22.
Смештај у прихватилиште за децу и младе
реализује се издавањем упута од стране Центра за
социјални рад, довођењем од стране службеног лица
Полицијске станице и самоиницијативним доласком.
Услуга смештаја у прихватилиште пружа се до
успостављања другог одговарајућег облика социјалне
заштите, а најдуже до 30 дана.
Изузетно, услуга смештај у прихватилише може
се продужити за још 30 дана, када по процени Центра за
социјални рад постоје оправдани разлози за продужење.
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Члан 23.
Услуга смештај у прихватилиште за жртве
насиља у породици, обезбеђује привремени смештај
лицу у случајевима акутног стања насиља у породици,
којем су по сопственој процени или по процени
надлежних државних органа угрожени безбедност,
здравље и живот.
Акутно стање насиља у породици обухвата
наношење или покушај наношења телесних повреда,
изазивање страха претњом, присиљавање или навођење
на сексуални однос, ограничавање слободе кретања или
комуницирања са другим лицима, вређање, као и свако
друго безобзирно понашање.
Овом услугом обезбеђује се смештај, исхрана,
здравствена заштита, правна помоћ, саветовање и
консултације, психосоцијална подршка, упућивање на
оспособљавање за рад, повезивање са другим надлежним
институцијама.
Члан 24.
Услуга Смештај у прихватилиште за жртве
насиља у породици, реализује се издавањем упута
од стране Центра за социјални рад, довођењем
од стране службеног лица Полицијске станице и
самоиницијативним доласком.
Услуга се пружа до успостављања другог
одговарајућег облика заштите или оспособљавања за
безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу,
а најдуже до 90 дана.
Изузетно, боравак у Прихватилишту за жртве
насиља у породици може се продужити за још 30 дана
када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра
за социјални рад.
Члан 25.
Услуга Смештај у прихватилиште за одрасла
и стара лица обезбеђује привремени смештај,
задовољавање основних потреба, приступ другим
услугама у заједници и временски ограничене услуге
интервенције у кризним ситуацијама за одрасла и стара
лица.
Овом услугом обезбеђују се смештај, исхрана,
здравствена заштита, саветовање и консултације,
психосоцијална подршка и повезивање са другим
службама у заједници.
Корисници услуге могу бити:
1. лица затечена у скитњи и просјачењу,
2. егзистенцијално угрожена лица без личних
докумената, дезоријентисанa, без утврђеног идентитета,
3. жртве трговине људима,
4. лица која немају пребивалиште на територији општине
Инђија, ако су затечена без средстава за основне животне
потребе, до враћања у место пребивалишта,
5. лица којима је из других разлога неопходан
привремени смештај.
Члан 26.
Услуга Смештај у прихватилиште за одрасла и
стара лица реализује се издавањем упута од стране Центра
за социјални рад, довођењем од стране службеног лица
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Полицијске станице и самоиницијативним доласком.
Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег
облика заштите или оспособљавања за безбедан,
самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже
до 30 дана.
Изузетно боравак у Прихватилишту за одрасла
и стара лица може се продужити за још 30 дана када за
то постоје оправдани разлози, по процени Центра за
социјални рад.
III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
Члан 27.
Право на материјалну подршку остварује се
ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке
социјалној укључености појединца и породице.
Права на материјалну подршку која обезбеђује
општина Инђија су:
1. право на једнократну помоћ;
2. право на интервентну једнократну новчану помоћ;
3. право на једнократну новчану помоћ незапосленoj
трудници на територији општине Инђија;
4. право на опрему корисника за смештај у установу или
другу породицу;
5. право на накнаду трошкова сахране;
6. право на помоћ у храни;
7. право на бесплатно летовање за децу са сметњама у
развоју, децу из породица корисника новчане социјалне
помоћи и децу без родитељског старања;
8. право на новогодишње пакетиће за децу из породица
корисника новчане социјалне помоћи, децу без
родитељског старања и децу која су остварили право на
накнаду за помоћ и негу другог лица.
9. право на бесплатну ужину, за децу из породица
корисника новчане социјалне помоћи и децу без
родитељског старања која похађају припремни
предшколски програм у предшколској установи и или
наставу у основним школама.
Право на једнократну помоћ
Члан 28.
Право на једнократну помоћ може се признати
појединцу или породици који се изненада или тренутно
нађу у стању социјалне потребе коју не могу сами
превазићи, као и лицу које се упућује на домски или
породични смештај а које нема средстава да обезбеди
одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за
реализацију смештаја.
Право на једнократну помоћ признаје се у
новчаном износу или у натури.
Члан 29.
Једнократна новчана помоћ и помоћ у натури
може се признати ради:
1. задовољавања основних животних потреба (набавка
намирница, набавка уџбеника и школског прибора за
децу, набавка огрева, израда личне документације, као и
задовољавање других потреба изазваних специфичним
стањем или ситуацијом (тренутна незапосленост свих
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чланова домаћинства, болест, тешка инвалидност и сл.);
2. набавка лекова, медицинских помагала и помоћи у
лечењу тешке болести чији трошкови претежно или у
целости нису признати на терет обавезног социјалног
осигурања, као што су малигна обољења, шећерна
болест, хемофилија, душевна болест и поремећаји,
прогресивна нервна-мишићна обољења, церебрална
парализа, мултиплесклeроза, реуматска грозница,
коронарне и цереброваскуларне болести, системске
аутоимуне болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције
и цистичне фиброзе;
3. у другим ситуацијама које према процени стручних
радника Центра за социјални рад, појединац или
породица не могу самостално превазићи, без делимичне
или потпуне финансијске подршке друштвене заједнице
(материјална подршка корисницима на смештају у
установама смештаја и др.).
Члан 30.
Висина једнократне помоћи утврђује се у
зависности од потреба и материјалног стања појединца,
односно породице.
Члан 31.
Износ једнократне новчане помоћи не може
бити већи од висине просечне зараде по запосленом
у Општини, у месецу који претходи месецу у коме се
врши исплата.
Право на једнократну помоћ појединац или
породица могу да остваре највише три пута у једној
календарској години, с тим да укупан износ исплаћених
једнократних новчаних помоћи не пређе висину
утврђену у ставу 1. овог члана.
Члан 32.
Поступак за остваривање права на једнократну
новчану помоћ и исплату једнократне новчане помоћи
спроводи Центар за социјални рад.
Поступак за остваривање права на једнократну
помоћ у натури спроводи Центар за социјални рад.
Члан 33.
Захтев за остваривање права на једнократну
новчану помоћ подноси се Центру за социјални рад са
документацијом којом се доказује постојање социјалне
потребе и исказује износ средстава потребних за њено
задовољавање.
Изузетно, лицу које је отпуштено са изджавања
казне затвора, као и лицу које се затекне у просјачењу,
којем према оцени Центра за социјални рад треба
одмах пружитити новчану помоћ (тренутна помоћ),
може се највише једном у току календарске године
одобрити исплата једнократне новчане помоћи, и то до
висине номиналног износа новчане социјалне помоћи
за појединца, према последњем објављеном решењу
министра надлежног за послове социјалне заштите.
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Право на интерветну једнократну новчану помоћ
Члан 34.
Право на интервентну једнократну помоћ
обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у
стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене
угрожености, које не могу самостално да превазиђу,
изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у
којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени
објекат који користе.
Право на интервентну једнократну помоћ
обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у
стању тренутне и изузетно тешке ситуације изазване
тешком инвалидношћу или смрћу члана породице и
другим ситуацијама према процени Центра за социјални
рад.
Члан 35.
Центар за социјални рад у сваком конкретном
случају цени потребу и целисходност пружања
интервентне једнократне помоћи, нарочито да ли
појединац или породица поседују стан или кућу у
власништву на територији Републике Србије, односно
користе стан у јавној својини по основу закупа или
постоји могућност за стамбено збрињавање на други
начин.
Члан 36.
Висина интервентне једнократне помоћи
утврђује се у зависности од потреба и стања појединца,
односно породице, према процени стручног тима
Центра за социјални рад у сваком појединачном случају,
и може се доделити једном у току календарске године, с
тим да средства која се додељују не могу прећи износ од
три просечне зараде по запосленом у Општини, према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Члан 37.
Рок за одлучивање о праву на интервентну
једнократну новчану помоћ је петнаест дана од дана
подношења захтева.
Право на једнократну новчану помоћ
незапосленој трудници
Члан 38.
Право на једнократну новчану помоћ
незапослена трудница остварује под следећим условима:
1. да има пребивалиште на територији општине Инђија,
најмање шест месеци у тренутку подношења захтева;
2. да је незапослена;
3. да је најмање у двадесет осмој недељи трудноће.
Члан 39.
Захтев за остваривање права на једнократну
новчану помоћ, незапослена трудница подноси Центру за
социјални рад, уз који прилаже следећу документацију:
1. уверење о пребивалишту;
2. доказ да је незапослена (уверење Националне службе
за запошљавање или лична
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изјава оверена у складу са законом, као и други докази);
3. потврду надлежне здравствене установе о утврђеном
календару – времену трудноће.
Члан 40.
Износ једнократне новчане помоћи незапосленој
трудници, исплаћује се у висини просечне месечне
нето зараде по запосленом у Општини Инђија, према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, у року од 30 дана, од
дана правоснажности решења.
Вођење поступка и утврђивање права на
једнократну новчану помоћ незапосленој трудници,
врши Центар за социјални рад.
Право на опрему корисника за смештај у
установу или другу породицу
Члан 41.
Право на опрему корисника за смештај у
установу или другу породицу признаје се лицу које се
смешта:
1. у установу социјалне заштите;
2. у другу породицу.
Право из става 1. овог члана, остварује се
под условом да корисник нема опрему и не може је
обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници који
су према прописима о породичним односима, дужни да
учествују у његовом издржавању.
Члан 42.
Опрема корисника обухвата набавку најнужније
одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до
установе, односно породице и друге нужне трошкове по
процени Центра за социјални рад.
Право на опрему корисника може се признати у
износу стварних трошкова, а највише до износа просечне
нето зараде по запосленом у Општини, у месецу који
претходи месецу у коме се врши исплата.
О праву на опрему за смештај корисника
у установу социјалне заштите или другу породицу,
одлучује Центар за социјални рад.
Право на трошкове сахране
Члан 43.
Право на трошкове сахране може се признати

за:
1. кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу
са Законом;
2. лица без прихода смештена у установу социјалне
заштите или другу породицу за
чији смештај трошкове сноси буџет Републике Србије;
3. лица неутврђеног идентитета;
4. лица која немају сроднике који су по закону дужни да
их издржавају;
5. лица која имају сроднике који су по закону дужни да
их издржавају, за које је
Центар за социјални рад утврдио да нису у
могућности да сносе трошкове сахрањивања;
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6. лица непознатог пребивалишта која се у тренутку
смрти затекну на територији Општине,
7. изузетно, за лица која нису у систему социјалне
заштите, а налазила су се у стању социјалне потребе по
процени Центра за социјални рад.
Члан 44.
Право на трошкове сахране може се признати,
уз приложене доказе о стварним трошковима, физичком
или правном лицу које је извршило сахрањивање.
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини
стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније
погребне опреме (сандук најниже вредности, покров,
крст са натписом), превоз покојника, сахрањивање и
гробно место.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар
за социјални рад.
Право на помоћ у храни
Члан 45.
Право на помоћ у храни има појединац или
породица из категорије најугроженијих грађана и
реализује се једном месечно доделом пакета намирница.
Вођење поступка и утврђивање права на помоћ у храни
врши Центар за социјални рад.
Члан 46.
Право из члана 45. став 1. ове одуке има
појединац или породица који су:
1. корисници права на новчану социјалну помоћ који су
радно неспособна лица;
2. лица која се тренутно нађу у стању социјалне потребе.
Корисници права из става 1. тачка 2. овог члана,
имају право на помоћ у храни најдуже три месеца од дана
остваривања права, након чега се спроводи поступак
преиспитивања утврђеног права.
Право на бесплатно летовање за децу са
сметњама у развоју, децу из породица корисника новчане
социјалне помоћи и децу без родитељског старања
Члан 47.
Право на бесплатно летовање имају деца са
сметњама у развоју, деца из породица корисника новчане
социјалне помоћи и деца без родитељског старања, у
складу са организацијом летовања и условима смештаја.
Предлог за бесплатно летовање лица из става 1.
овог члана, утвђује Центар за социјални рад и доставља
га Председнику општине, ради давања сагласности на
исти.
Право на новогодишње пакетиће за децу из
породица корисника новчане социјалне помоћи,
децу без родитељског старања и децу која су
остварила право на додатак за помоћ и негу другог
Члан 48.
Право на доделу новогодишњих пакетића,
старосне доби до навршених 15 година живота, имају
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деца из породица корисника новчане социјалне помоћи,
деца без родитељског старања и деца који су остварили
право на додатак за негу и помоћ другог лица.
Предлог за доделу новогодишњих пакетића
лицима из става 1. овог члана утврђује Центар за
социјални рад.
Председник општине даје сагласност на предлог
из става 2. овог члана.
Право на бесплатну ужину за децу из породица
корисника новчане социјалне помоћи и децу без
родитељског старања, која похађају припремни
предшколски програм у Предшколској установи и
наставу у основним школама
Члан 49.
Право на бесплатну ужину у току радне и
школске године, осим за време зимског и летњег
распуста, имају деца из породица корисника новчане
социјалне помоћи и деца без родитељског старања
која похађају припремни предшколски програм у
Предшколској установи и наставу у основним школама.
Ужину из става 1. овог члана, организују Предшколска
установа и основне школе, у оквиру својих објеката.
Члан 50.
Право на бесплатну ужину утврђује се решењем
Центра за социјални рад.
Списак корисника којима је утврђено право
из става 1. овог члана Центар за социјални рад дужан
је да достави Одељењу за друштвене делатности пре
почетка школске, односно радне године, најкасније до
25. августа, као и да о насталим променама обавести
Одељење за друштвене делатности најкасније до 20. у
текућем месецу за наредни месец.
Члан 51.
Општинска управа-Одељење за друштвене
делатности, након добијања списка деце из члана 50.
став 2. доставља, Предшколској установи и основним
школама податке о деци која имају право на бесплатну
ужину.
Предшколска установа и основне школе
достављају Општинској управи Одељењу за финансије
захтев за плаћање ужина до 25-ог у текућем месецу за
наредни месец.
На основу захтева из става 2. овог члана Одељење
за финансије, по претходно извршеној контроли од
стране Одељења за друштвене делатности, врши пренос
средстава Предшколској установи и основним школама
до краја текућег месеца.
IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Члан 52.
Поступак за остваривање права и пружања
услуга социјалне заштите спроводи Центар за социјални
рад, по службеној дужности или на захтев корисника,
у складу са одредбама закона којим се уређује општи
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управни поступак и законом којим се уређује социјална
заштита.
У поступку одлучивањава о признавању права
на услуге социјалне заштите које се пружају деци и
младима, а које су утврђене овом одлуком Центар
за социјални рад, по потреби, прибавља Мишљење
Интерресорне комисије.
Члан 53.
Центар за социјални рад доноси решење о
признавању права на материјалну подршку и издаје упут
за коришћење услуге социјалне заштите.
На решење Центра за социјални рад, може се
изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана, од
дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 54.
Пружање услуга социјалне заштите, врше
пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом
и подзаконским актима којим се уређује социјална
заштита и овом одлуком.
Члан 55.
Услуге утврђене овом одлуком, за којима
постоји потреба а не могу се обезбедити, односно не
могу се обезбедити у потребном обиму у установама
социјалне заштите на територији Општине, набављају
се од пружаоца услуга социјалне заштите који је
лиценциран, кроз поступак јавне набавке, у складу са
законом којим се уређује социјална заштита и законом
којим се уређују јавне набавке.
Уговор о јавној набавци из става 1. овог
члана закључује се између наручиоца услуге, односно
Општине и одабраног пружаоца услуге.
Члан 56.
У зависности од социјално-економског статуса
корисника, плаћање услуге може бити у целости или
делимично из средстава корисника, његовог сродника
који је по закону дужан да га издржава или лица које
је преузело обавезу плаћања трошкова пружања услуге,
као и из буџета Општине.
Критеријуме за учешће у финансирању услуга
социјалне заштите од стране корисника за услуге
социјалне заштите које се пружају уз упут за коришћење
услуге, прописује Општинско веће.
Члан 57.
Центар за социјални рад, дужан је да води
евиденцију о признатим правима на материјалну
подршку и издатим упутима за коришћење услуга
социјалне заштите и да доставља квартални и годишњи
извештај о раду Општинском већу и Општинској управи –
Одељењу за друштвене делатности.
V ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 58.
Средства за остваривање права по овој Одлуци
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обезбеђују се у буџету Општине и наменски се преносе
Центру за социјални рад, према врстама права и облика
социјалне заштите или пружаоцу услуге код кога се
непосредно остварују.
Члан 59.
Средства потребна за финансирање зарада,
накнада зарада и других примања запослених у Центру за
социјални рад, који обављају послове социјалне заштите
предвиђење овом одлуком као и средства за материјалне
трошкове Центра за социјални рад, обезбеђују се у
буџету Општине, у складу са годишњим Програмом
рада на који сагласност даје Скупштина општине.
Центар за социјални рад може ради обављања
послова социјалне заштите из надлежности Општине
ангажовати стручне раднике, стручне сараднике и друга
лица у својству волонтера, у складу са Законом.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Ближи услови, поступак и начин за остваривање
права на материјалну подршку и коришћење услуга
социјалне заштите утврђују се посебним актима, које
доноси Општинско веће на предлог Општинске управе Одељења за друштвене делатности, у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 61.
Поступци који су започети, а нису окончани
до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по
одредбама ове одлуке.
Члан 62.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о правима у социјалној заштити општине
Инђија (“Службени лист општине Инђија”, бр. 1/12,
5/13, 14/13, 16/13, 14/14, 6/15 и 18/15).
Члан 63.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 55-301/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 27, страна број 1935

Службени лист општине Инђија

1378
На основу члана 22. став 10. и 23. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16др. закон, 108/16 и 113/17), члана 31. став 2. Одлуке о
прибављању, располагању и управљању стварима и
другим имовинским правима у јавној својини општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 12/18) и
члана 37. став 1. тачке 19. и 22. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13-пречишћен
текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 10. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И
ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ЗГРАДЕ ОСТАЛОГ ОБРАЗОВАЊА - ВРТИЋ У
НОВОМ СЛАНКАМЕНУ
Члан 1
ОДУЗИМА СЕ право коришћења на
непокретностима у јавној својини општине Инђија и то:
1. Објекат осталог образовања-ВРТИЋ површине
288м2 саграђен на парцели број 502 и уписан у лист
непокретности број 5757 к.о. Нови Сланкамен-објекат
бр. 1 и
2. Помоћна зграда површине 32м2 саграђена на парцели
број 502 и уписана у лист непокретности број 5757 к.о.
Нови Сланкамен-објекат бр. 2
од досадашњег носиоца права коришћења
Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен,
Вука Караџића 1, јер исте нису у функцији остваривања
надлежности носиоца права коришћења.
Члан 2
ПРЕНОСЕ СЕ на коришћење непокретности
наведене у члану 1. ове одлуке на Предшколску
установу „Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића
17 ради обављања васпитно-образовне делатностипредшколског васпитања и образовања, односно ради
обављања делатности ради које је основана, без накнаде,
са правом уписа права коришћења у јавним књигама о
непокретностима и правима на њима.
Члан 3
Између Општине Инђија, ОШ „Др Ђорђе
Натошевић“ и ПУ „Бошко Буха“ закључиће се уговор о
преносу права коришћења са једног на другог носиоца
права коришћења непокретности у јавној својини.
Овлашћује се Председник општине Инђија да
потпише уговор о преносу права коришћења.
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Члан 4

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 46-39/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1379
На основу члана 61. став 5. Закона о становању
и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број
104/16), члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13 –
пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана, 10. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ
АКТИВНОСТИ НА УРЕЂЕЊУ
ФАСАДА ЗГРАДА
Члан 1.
Овом одлуком, уређује се бесповратно
суфинансирање активности на уређењу фасада зграда
на територији општине Инђија (у даљем тексту:
Општина), поступак доделе средстава, као и проценат
учешћа и услови под којима општина Инђија учествује
у суфинансирању ових активности.
Члан 2.
Општина обезбеђује средства за бесповратно
суфинансирање активности на уређењу фасада зграда
на територији Општине, и то:
1. за зграде које представљају споменик културе у
смислу закона којим се уређује
заштита културних добара;
2. за зграде вишепородичног становања.
Члан 3.
Скупштина општинe, Одлуком о буџету за сваку
буџетску годину опредељује средства за бесповратно
суфинансирање активности на уређењу фасада зграда.
Општина учествује у суфинансирању активности на
уређењу фасада зграда на следећи начин:
1. за зграде из члана 2. став 1. тачка 1. у износу од 90%,
од предрачуна потребних финансијских средстава;
2. за зграде из члана 2. став 1. тачка 2. у износу од 50%
од предрачуна потребних финансијских средстава.
Члан 4.
Активности на уређењу фасаде зграде које се
суфинансирају у складу са овом одлуком изводе се на
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зградама као архитектонским целинама, по правилу
материјалима и опремом који су идентични изворним,
односно сличним материјалима и који одговарају
прописаним стандардима, техничким нормативима и
нормама квалитета.
На зградама које су споменици културе, у
смислу закона којим се уређује заштита културних
добара, одабир материјала и опреме врши се у складу са
условима прибављеним од стране надлежне установе.
Суфинансирање активности на уређењу фасада
зграда обухвата све потребне радове на обнови фасада
с обзиром на тип, облик, врсту грађевине и врсту
материјала којима су грађене.
Суфинансирање активности на уређењу фасаде,
не може се вршити за зграде на којима је потребно
предузети било коју од следећих активности:
1. захвате на обнови крова;
2. набавка нових столарских и браварских елемената
фасаде (прозори, врата, застакљени зидови, носиве
конструкције фасадних система с монтажним
материјалом, ограде и слично) који се уграђују у или
на спољни зид или ивицу зграде према негрејаном
простору;
3. санација капиларне и темељне влаге;
4. конструктивна санација зграде.
Члан 5.
Суфинансирање активности уређења фасада
зграда спроводи се на основу јавног позива.
Одлуку о расписивању јавног позива за
бесповратно суфинансирање активности на уређењу
фасада зграда, доноси Општинско веће.
Јавни позив садржи:
1. активности које се суфинансирају;
2. износ средстава опредељених за суфинансирање;
3. право учешћа на јавном позиву;
4. документацију која се подноси уз пријаву;
5. рок за подношење пријаве;
6. време отварања пристиглих пријава;
7. начин и роковe плаћања;
8. износ средстава изражен у процентима, који се
финансира из средстава буџета Општине, а у складу са
чланом 3. став 2. ове одлуке;
9. критеријуме за рангирање;
10. рок за објављивање ранг листе;
11. рок за објављивање коначне Одлуке о пројектима
који ће бити суфинансирани.
Уз пријаву из става 3. тачка 4. овог члана,
обавезно се подноси следећа документација:
1. препис листа непокретности, са копијом плана
катастарске парцеле, не старији од шест месеци;
2. доказ да је подносилац пријаве обезбедио средства
потребна за реализацију пројекта;
3. решење надлежне инспекције којим се налаже
извођење радова на уређењу фасаде, у циљу отклањања
непосредне опасности по живот, здравље и безбедност
људи, уколико је такво решење донето;
4. решење о регистрацији стамбене заједнице, уколико
се ради о стамбеној заједници;
5. Одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу
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пријаве на јавни позив из става 1. овог члана, на основу
претходно утврђеног програма одржавања зграде;
6. извод из програма одржавања зграде из којег
произилази да је за текућу годину предвиђена активност
на уређењу фасаде, ако је подносилац пријаве стамбена
заједница;
7. техничкa документацијa потребнa за извођење радова
у складу са Законом о планирању и изградњи (технички
опис и попис радова, или било који други документ издат
од стране стручног лица, а из ког се види процењена
вредност радова);
8. за зграде из члана 2. став 1. тачка 1. претходни услови
издати од установе надлежне за заштиту културних
добара;
9. друга документација од значаја за спровођење
пројекта.
Члан 6.
Пријава се може поднети само за зграде из
члана 2. ове одлуке.
Пријаву могу поднети власници зграде, односно
стамбена заједница преко управника.
Јавни позив се објављује на званичној интернет
страници општине Инђија www.indjija.net, огласној
табли Општинске управе општине Инђија, на порталу
Е-управе, као и у локалним медијима.
Члан 7.
Поступак јавног позива спроводи Комисија
за избор пројеката за бесповратно суфинансирање
активности на уређењу фасада зграда на територији
општине Инђија (у даљем тексту: Комисија), коју
образује Општинско веће.
Комисија је састављена од стручних лица
из области архитектуре, грађевинарства, правних и
економских наука.
Број чланова, састав и мандат Комисије одређује
се актом о образовању Комисије.
Задатак Комисије је да:
1. организује и спроводи јавни позив у складу са овом
одлуком;
2. прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли је
благовремена и уредна;
3. сачини писани извештај о стручној оцени пристиглих
пријава;
4. изврши рангирање приспелих пријава;
5. сачини предлог ранг листе пројеката и исту објави на
званичној интернет страници Општине;
6. одлучује по приговорима на предлог ранг листе у року
прописаном овом одлуком;
7. утврди предлог коначне ранг листе и достави је
Општинском већу на одлучивање.
Члан 8.
Учесници позива пријаву за учешће на јавном
позиву подносе на јединственом обрасцу – „Пријавa
за избор пројеката за бесповратно суфинансирање
активности на уређењу фасада зграда“ који је саставни
део ове одлуке.
Пријава из става 1. овог члана може се преузети
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са сајта општине Инђије или на писарници Општинске
управе Општине.
Пријаве се подносе у затвореној коверти,
директно на писарници Општинске управе општине
Инђија или препорученом поштом на адресу: Општина
Инђија, Комисија за избор пројеката за бесповратно
суфинансирање активности на уређењу фасада зграда
на територији општине Инђија, Цара Душана 1, 22320
Инђија, са назнаком „Пријава за избор пројеката за
бесповратно суфинансирање активности на уређењу
фасада зграда“.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања јавног позива на званичној интернет
страници Општине.
Члан 9.
Комисија је дужна да у року од пет дана од дана
истека рока за подношење пријава изврши отварање
поднетих пријава.
Пријаве које су поднете након истека рока за
подношење пријаве, сматраће се неблаговременим и
исте неће бити предмет разматрања Комисије.
Пријаве уз које није достављена комплетна
документација, сматраће се непотпуним и неће бити
рангиране.
Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава, Комисија је дужна да сачини
предлог ранг листе пројеката и исту објави на званичној
интернет страници Општине.
Подносиоци пријава, у року од три дана од дана
објављивања предлога ранг листе на званичној интернет
страници Општине, имају право увида у документацију
коју су доставили остали учесници јавног позива, као и
у поступак рада и начин рангирања пристиглих пријава
од стране Комисије.
На објављени предлог ранг листе, сваки учесник
јавног позива има право приговора Комисији у року од
осам дана, од дана објављивања на званичној интернет
страници Општине.
Члан 10.
Рангирање и избор пројеката који се
суфинансирају у складу са одредбама ове Одлуке врши
се применом следећих критеријума:
1. процена хитности интервенције;
2. статус, односно намена зграде;
3. да ли су раније коришћена средства буџета Општине
Инђија и да ли је подносилац пријаве испоштовао
предвиђене обавезе;
4. број власника посебних делова зграде;
5. раније интервенције на згради.
Мерила за доделу средстава вршиће се на
следећи начин:
1. процена хитности интервенције:
- хитна интервенција 30 бодова
- потребна интервенција, али није хитна 15 бодова
2. статус, односно намена зграде:
- зграда која представља споменик културе у смислу
закона којим се уређује заштита културних добара 20
бодова
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- стамбена зграда и стамбено пословна зграда 15 бодова
3. да ли су раније коришћена средства буџета Општине
Инђија и да ли је подносилац пријаве испоштовао
предвиђене обавезе:
- ако нису коришћена средства Општине 15 бодова
- ако су средства коришћена и све обавезе испоштоване
10 бодова
4. број власника посебних делова зграде:
- преко 20 посебних делова 15 бодова
- од 10 до 20 посебних делова 10 бодова
- до 10 посебних делова 5 бодова
5. раније интервенције на згради:
- зграда на којој се нису предузимали радови на уређењу
фасаде, или су се предузимали пре 1990. године 20
бодова
- зграда на којој су се предузимали радови на уређењу
фасаде у периоду од 1991. године до 2010. година 15
бодова
- зграда на којој су се предузимали радови на уређењу
фасаде у периоду после 2011. године 5 бодова
Максималан број бодова који сe може доделити
пројекту је 100.
Подносилац уз пријаву доставља и доказ о
испуњености критеријума из става 1. овог члана.
У случају да два или више пројеката буду
вреднована са истим бројем бодова, предност у додели
средстава има пројекат који је добио више бодова по
основу хитности, а за случај да су пројекти добили исти
број бодова по основу хитности, предност има пројекат
који је добио више бодова по основу статуса објекта.
Средства за суфинансирање пројеката додељују
се пројектима који испуњавају услове прописане овом
одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у
буџету Општине.
Члан 11.
Комисија у року од осам дана од дана истека
рока за приговор, односно одлучивања по приговору,
сачињава Извештај о стручној оцени пристиглих
пријава и утврђује предлог коначне ранг листе
подносилаца пријава о додели средстава за бесповратно
суфинансирање активности на уређењу фасада зграда
и доставља их Општинском већу на даљи поступак и
усвајање.
Општинско веће, на основу коначне ранг листе,
доноси одлуку о додели средстава за бесповратно
суфинансирање активности на уређењу фасада зграда.
Одлука обавезно садржи следеће податке за
сваки пројекат посебно:
1) адресу на којој се зграда налази;
2) назив пројекта;
3) укупну вредност пројекта;
4) износ средстава који се финансира из буџета Општине;
5) укупан број додељених бодова;
6) друге податке на основу којих је извршено рангирање
и др.
Одлука из става 2. овог члана доставља се
свим подносиоцима пријава и објављује на званичној
интернет страници Општине.
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Члан 12.
Одлука Општинског већа је коначно и против
ње се може покренути управни спор.
Члан 13.
На основу коначне Одлуке из члана 11. став 2.
ове Одлуке, Председник општине закључује уговор са
подносиоцем пријаве.
Уговором из става 1. овог члана уређују се
међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна.
Члан 14.
Након потписаног уговора са подносиоцем
пријаве и након уплате укупног учешћа подносиоца
пријаве на наменски рачун за суфинансирање активности
на уређењу фасада зграда, који ће бити отворен код
Управе за трезор, надлежно Одељење општинске управе,
у складу са Законом о јавним набавкама спроводи
поступак јавне набавке за избор извођача радова.
Подносилац пријаве може добијати извештај
о утрошку средстава и стању средстава на наменском
рачуну за суфинансирање активности на уређењу фасада
зграда.
Надзор над извршавањем уговорених радова
врши стручно лице које одреди Општина и које испуњава
услове у складу са Законом о планирању и изградњи, за
вршење послова стручног надзора.
Трошкове који се односе на рад стручног
надзора, сносе Општина и подносилац пријаве,
сразмерно у висини у којој учествују у суфинансирању
активности на одржавању фасада зграда.
Уговор о ангажовању надзора закључује
Председник општине.
Члан 15.
Након избора извођача у поступку јавне
набавке Председник општине закључује уговор између
Општине, подносиоца пријаве и извођача радова.
Уговор о бесповратном суфинансирању
активности на уређењу фасаде зграде нарочито садржи:
1) предмет уговора;
2) рок у ком се пројекат реализује;
3) укупну вредност пројекта;
4) износ средстава које се финансирају из буџета
Општине;
5) износ средстава која се финансирају из буџета
подносиоца пријаве;
6) начин обезбеђења средстава подносиоца пријаве;
7) начин и рокове плаћања;
8) начин прибављања аката у складу са Законом о
планирању и изградњи;
9) друге податке од значаја за утврђивање међусобних
права, обавеза и одговорности уговорних страна.
Надзор над извршавањем уговорених обавеза
врши Општинска управа, Одељење за финансије.
Члан 16.
Све стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Општинског већа и Комисије,
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врши Општинска управа, Одељење надлежно за
комунално стамбене послове.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 401-534/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1380
На основу члана 93. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије,
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 37. став 1. тачка 23. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018), члана 4. Одлуке
о утврђивању назива улица и тргова на територији
општине Инђија („Служени лист општина Срема“, број
11/04 и 2/05), и сагласности Покрајинског секретаријата
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
бр. 141-015-1/2018-03-25 од 05. новембра 2018. године,
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ И УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
ПАРКУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИНЂИЈА
I
Парку у насељеном месту Инђија, који обухвата
део парцеле 3342/1 КО Инђија, а који се налази између
улица 7. јула и Слободана Пенезића и излази на улицу
Краља Петра I, утврђује се назив „Парк Проте Радослава
Марковића“.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 352-598/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 93. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 37. став 1. тачка 23. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија,
бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018), члана 4. Одлуке
о утврђивању назива улица и тргова на територији
општине Инђија („Служени лист општина Срема“, број
11/04 и 2/05), и сагласности Покрајинског секретаријата
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр.
141-015-1/2018-03-25 од 05. новембра 2018. године,
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ И УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
УЛИЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИНЂИЈА
I
Улици у насељеном месту Инђија, под парцелом
број: 6755/14 КО Инђија, која се налази са леве стране
Сремске улице, гледано из правца улице Војводе Степе,
паралелно са Банатском улицом, утврђује се назив
„Дринска.“
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 015-26/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија

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

1382
На основу члана 93. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и
47/2018), члана 37. став 1. тачка 23. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), члана 4. Одлуке
о утврђивању назива улица и тргова на територији
општине Инђија („Служени лист општина Срема“, број
11/04 и 2/05), и сагласности Покрајинског секретаријата
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр.
141-015-1/2018-03-25 од 05. новембра 2018. године,
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ И УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
УЛИЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЉУКОВО
I
Улици у насељеном месту Љуково, која се
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простире на делу парцеле број: 254/51 КО Љуково,
а која се налази са десне стране улице Петар Кочић,
гледано из правца улице 1. Новембра, утврђује се назив
„Омладинска“.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 015-27/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија

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

1383
На основу члана 93. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 11. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр. 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
члана 9. став 2. Уредбе о адресном регистру („Службени
гласник Републике Србије“, број 63/17), члана 4. Одлуке
о утврђивању назива улица и тргова на територији
општине Инђија („Служени лист општина Срема“, број
11/04 и 2/05) и сагласности Покрајинског секретаријата
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу Нови Сад број: 141-015-1/2018-0327 од 27.11.2018. године,
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ДОДЕЉИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦАМА ИЗ
ЕЛАБОРАТА УЛИЧНОГ СИСТЕМА ПО
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У Одлуци о додељивању назива улицама из
Елабората уличног система по насељеним местима
општине Инђија (Сл.лист Општине Инђија“, бр. 15/18)
у тачки II после назива „НАСЕЉЕНО МЕСТО БЕШКА“
тачка 4. мења се и гласи:
„4. Улици бр. 4 која је исправком Елабората
уличног система за насељено место Бешка описанаУлица бр. 4 представља продужетак постојеће званичне
улице Кнеза Милоша од кп 1989/31 и 665/1 према КО
Крчедину преко надвожњака над ауто путем па све до кп
2018/2 и 2036/1 КО Крчедин, додељује се назив Кнеза
Милоша.“
После назива „НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ
КАРЛОВЦИ“ тачка 1. мења се и гласи:
„1. Улици број 1. која је Елаборатом уличног
система за насељено место Нови Карловци описанаУлица бр. 1 је продужетак постојеће улице Лукачеве (кп
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2435/1 и кп 2134/36) до кружног тока и границе са КО
Инђија (кп 2315/2 и кп 2586/2) и обилазног пута Север
кп 2315/50 (кп општине Нови Карловци) , додељује се
назив Лукачева.“
После назива „НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ
СЛАНКАМЕН“ тачка 29. мења се и гласи:
„29. Улицама број 30 и број 51, које су
исправком Елабората уличног система за насељено
место Нови Сланкамен описане-Улица се простире од
административне границе са КО Стари Сланкамен и кп
5887 те улице даље иде дуж кп 5963, 5978/2, 5976 и 6002
све до 5996 и 6044 КО Нови Сланкамен“ и „Улица се
простире дуж административне границе са КО Стари
Сланкамен и то од кп 5888/1 дуж целе кп 5887 и дуж целе
кп 5887 и 6007 све до кп 6006/1 КО Нови Сланкамен,
додељује се назив Виноградарска.“
После назива „НАСЕЉЕНО МЕСТО СТАРИ
СЛАНКАМЕН“ тачка 2. мења се и гласи:
„2. Улици број 2, која је исправком Елабората
уличног система за насељено место Стари Сланкамен
описана-Улица бр. 2 се простире од неименованог пута
на кп 1078 и даље дуж кп 1031 и 1390/3 све до Дунава
и кп 1692 КО Стари Сланкамен, додељује се назив
Галебова“,
тачка 13 мења се и гласи:
„13. Улици број 13, која је исправком Елабората
уличног система за насељено место Стари Сланкамен
описана-Улица 13 се наслања на предложену улицу број
12 код кп 2008/1 и 2008/149, прати кп 2008/1, 836/4,
842/12 и завршава се између кп 842/11 и 842/4, додељује
се назив Камени Пут,“
тачка 16. мења се и гласи:
„16. Улици број 16, која је исправком Елабората
уличног система за насељено место Стари Сланкамен
описана-Улица бр. 16 је наставак постојеће улице
Гудура од кп 240 и 241 све преко кп 783/1 до састава са
предложеном улицом бр. 23 код кп 804 Стари Сланкамен,
додељује се назив Гудура“.
После
назива
„НАСЕЉЕНО
МЕСТО
КРЧЕДИН“ тачка 12. мења се и гласи:
„12. Улици број 12, која је исправком Елабората
уличног система за насељено место Крчедин описанаУлица бр. 12 се простире од предложене улице бр 8 и то
од кп 3160/1 све до предложене улице бр. 1 и кп 3216/9
КО Крчедин, додељује се назив Милана Ракића,“
тачка 31. мења се и гласи:
„31. Улици број 31, која је Елаборатом уличног
система за насељено место Крчедин описана-Улица бр.
31 представља продужетак званичне Дунавске улице
и то од кп 2718/14 и 2699 све до кп 2826 и 3157/2 КО
Крчедин, додељује се назив Дунавска,“
тачка 38. мења се и гласи:
„38. Улици број 38, која је исправком Елабората
уличног система за насељено место Крчедин описанаУлица бр. 38 се простире од предложене улице бр. 43
и административне границе са Новим Сланакаменом и
између кп 4938 и 4886/2, иде дуж кп 4865, па дуж кп
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4864, дуж кп 4771 до предложене улице бр. 2 и кп 4798
КО Крчедин, додељује се назив Атарска,“
тачка 61. мења се и гласи:
„61. Улици број 61, која је Елаборатом уличног
система за насељено место Крчедин описана- Улица бр.
61 представља наставак званичне улице Цара Душана
од кп 2722/1 па све до административне границе са
КО Бешка целом дужином на кп 2722/2 КО Крчедин,
додељује се назив Цара Душана.“
После
назива
„НАСЕЉЕНО
МЕСТО
ЧОРТАНОВЦИ“ тачка 25. мења се и гласи:
„25. Улици број 26, која је Елаборатом уличног
система за насељено место Чортановци описана-Улица
бр. 26 простире се од предложене улице бр. 24 и то од кп
1635 све до кп 1552/1 КО Чортановци, додељује се назив
Улица меда,“
тачка 54. мења се и гласи:
„54. Улици број 57, која је Елаборатом уличног
система за насељено место Чортановци описана - улица
бр. 57 представља продужетак улице Подунавски
Партизански одред на кп 3193 и завршава се између
142/1 и 3187/9 КО Чортановцие, додељује се назив
Подунавски Партизански одред.“
После тачке 83. додаје се тачка 83а, која гласи:
„83а Улици која је исправком Елабората уличног
система утврђена као заједничка за два насељена места
Марадик и Чортановце, а која је у истој описана-Улица
почиње од кп 1638, пролази поред кп 1640/3, 1640/1 и
завршава се код кп 1642 КО Чортановци, код улице Бели
Брег, додељује се назив Банстолска.“
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
Општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 015-28/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана
18. и 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013 и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И
ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измену и допуну Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Инђија за 2018. годину, броj: 3515, у
тексту који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на
седници одржаној 23. новембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-45-1/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1385
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 и 7/18),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 10. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА „ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА“
ДОО ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Плана
рада и Финансијског плана „Пословно образовног
центра“ д.о.о. Инђија за 2018. годину, број: 130/18, коју
је донео директор „Пословно образовног центра“ д.о.о.
Инђија дана 30. новембра 2018. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 022-8-1/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1386
На основу члана 18. и 37. став 1.тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст(„Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013 и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2018.
ГОДИНУ – II РЕБАЛАНС
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Финансијског плана Предшколске установе „Бошко
Буха“ Инђија за 2018. годину – II Ребаланс, број: 06-40406/2018-01, коју је донео Управни одбор Предшколске
Установе „Бошко Буха“ Инђија на седници одржаној 30.
новембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 60-12-1/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 117. став 3.тачка 4. Закона о
основама образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 88/2017 и 27/2018-др. Закони) и члана 37. став
1. тачка 37. Статута општине Инђија („Службени лист
општина Инђија“ број: 9/2013-пречишћен текст и број
7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је

1388
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија („Службени
лист општина Инђија“ број: 9/2013-пречишћен текст и
број: 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ НОВИ СЛАНКАМЕН

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ НОВИ СЛАНКАМЕН

I
Владенка Боговац, разрешава се чланства
у Школском одбору Основне школе „Др Ђорђе
Натошевић“ Нови Сланкамен, која је у састав истог
именованa Решењем Скупштине општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број: 12/2018).

I
Божана Бајић, именује се из реда запослених,
за члана Школског одбора Основне школе „Др Ђорђе
Натошевић“ Нови Сланкамен.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 18. јуна 2018. године, Решењем број: 02150/2018-I („Службени лист општина Инђија“ бр. 12/18)
именовала је Владенку Боговац за члана Школског
одбора Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ Нови
Сланкамен из реда запослених.
Основна школа „Др Ђорђе Натошевић“ Нови
Сланкамен, је дана 26.11.2018. године, доставила
предлог Наставничког већа са седнице одржане
30.10.2018. године, којим се предлаже да се Владенка
Боговац, разреши чланства у Школском одбору, због
престанка основа по којем је именована, обзиром да је
именованој престао радни однос у овој Школи.
На основу свега изнетог Скупштина општине је
донела Решење кaко је речено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-243/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

II
Мандат именоване траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“
Нови Сланкамен.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење
Правни основ за доношење предметног Решења
је члан 116. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017
и 27/2018-др. закони). Чланом 116. регулисано је
да орган управљања именује Скупштина јединице
локалне самоуправе, да исти броји девет чланова и то
по три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Истим чланом је регулисано да
чланове органа управљања из реда запослених предлаже
Наставничко веће, а из реда родитеља Савет родитеља тајним изјашњавањем.
На основу одредби члана 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 88/2017), Основна школа „Др Ђорђе
Натошевић“ Нови Сланкамен, доставила је Скупштини
општине предлог Наставничког већа од 30. октобра 2018.
године, да се за члана Школског одбора ове Школе, из
реда запослених именује Божана Бајић.
Из свега горе наведеног донето је Решење како
је речено у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-244/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1389
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана, 10. децембра 2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У
ОДЛУЦИ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ
1. У Одлуци о праву првенства закупа пољопривредног
земљишта у државној својини („Службени лист
општине Инђија“, број 22/18), којом се Ђурђевић Енерго
2016 ДОО Суботиште, са седиштем у Суботишту, ул.
Каменова бб, матични број 21256188, даје у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини по праву
првенства закупа укупне површине од 444,802 ха, које
се налази у општини Инђија у тачки 1. диспозитива
Одлуке, у табели, у 17. реду табеле, катастарска парцела
број 1662/1, ЛН 5237 КО Крчедин у колони: „култура
и класа“ исправља се грешка тако да уместо: „њива 3.
класе“, треба да стоји: „њива 4. класе“.
2. Ова исправка има правно дејство од дана од које
правно дејство има наведена Одлука.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђије“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 320-651/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. а у вези
члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16-др. закон и 47/18) и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број: 9/13-пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 10. децембра 2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извештај о раду јавних предузећа
чији је оснивач општина Инђија за период од 01.01. до
30.09.2018. године, у тексту како је дато у материјалу,
а који је усвојило Општинско веће општине Инђија на
седници одржаној 03. децембра 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-53/2018-I
Дана: 10. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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