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На основу члана 68 став 1. Закона о
заштити животне средине („Службени гласник
РС“, број 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 –
др. закон и 43/11 – одлука УС), члан 20. став 1.
тачка 8., члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), члана 15. став 1. тачка 11. и 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, 28. децембра 2018. године,
донела је

Даље,

на

«Животна

II

Министарској

средина

Европе»,

Конференцији
одржаној

1993.

године у Луцерну, министри за животну средину
из Централне и Источне Европе, потписали су
«Еколошки акциони план за централну и источну
Европу» којим је предложено да питање заштите
животне

средине

економског

буде

развоја

укључено

(UN/EC).

у

процес

Реализација

укључивања је кроз израду Еколошког акционог
плана који утврђује приоритете на локалном
нивоу, па се на њих усмерава сва пажња, у циљу
њихових решавања.
Током прве декаде 21. века израђен је велики

ЛОКАЛНИ
ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН
2019-2023

број ЛЕАП-а за општине и градове у Србији, са
упориштем у законској регулативе Републике
Србије, и према методологији развијеној за
државе Централне и Источне Европе (ЦИЕ) од

Увод
Последње

три

стране

деценије,

напори

држава

усмерени су на подизање квалитета живота кроз
одрживи развој свих димензија друштва. Потреба
интегралног економског, технолошког, социјалног
и културног развоја који је усклађен са заштитом
животне

средине,

оптерећењем

и

односно

контролисаним

рационалним

коришћењем

ресурса, је неизоставни концепт (Ђорђевић и
сар., 2018)
Историјат

за

одрживе

заједнице

(Монтпелиер, Вермонт, УСА) (Markowitz, 2002).
Циљеви ЛЕАП-а. Основни циљ ЛЕАП-а јесте да
буде документ дугорочне визије који ће понудити
конкретна

краткорочна

и

дугорочна

реална

решења.
Циљеви због којих је овај приступ неопходан:
1.

да се испуне национални захтеви за израду
програма заштите животне средине;

еколошког

планирања

почиње

2.

Конференцијом УН о заштити животне средине и
одрживом развоју 1992. године, одржаној у Рио
де Женеиру, када је усвојена Агенда 21, која
представља глобални акциони план одрживог

3.

одрживог

развоја

посебно

је

1992), где се наглашава неопходна потреба да
локалне власти остварују дијалог са својим
грађанима,
предузетницима

локалним
и

другим

организацијама,
стејкхолдерима

процесу усвајања локалне Агенде 21.

у

животне

средине

обзиром

на

у

ризике

локалној

заједници

на

здравље,

јавно

да се изради план активности којим се
дефинишу секторске стратегије и активности
ради

2003). Улога локалних ауторитета у иницирању
дефинисана у одељку 28 Агенде 21 (UNCED,

да се утврде, процене и рангирају проблеми

екосистеме и укупан квалитет живота;

развоја за 21. Век (Бартула, 2016, UNCED,
процеса

Института

смањења

најважнијих

ризика

и

очувања животне средине;
4.

да

се

осигурају

провођење

услови

политике

за

делотворно

заштите

животне

средине на принципима одрживог развоја;
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5. да

се

подигне

одговорности
укључујући

и
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ниво
за

јавне

свести

животну

повећање

и

средину,

јавне

подршке

инвестицијама у области очувања животне
средине.
6. да се ојачају капацитети локалне заједнице
за партиципативно учешће у планирању
заштите животне средине;
7. да се ојачају капацитети администрације и
извршне

власти,

стручних

и

научних

институција, и невладиних организација да
управљају и имплементирају пројекте у
области животне средине;
8. да се ојачају капацитети за осигурано
финансирање из локалних, националних и
међународних извора;
9. правилно проценити властите ресурсе за
осигурање

одрживог

привредног

и

друштвеног развоја, како би се побољшали

еколошкии

Понедељак 31. децембар 2018.

амбијентални

услови

живота

становништва.
Разлози за спровођење ЛЕАП-а јесу:
1. допринос стварању сарадничког принципа
партнерских односа на локалном нивоу;
2. допринос

у

унапређењу

међусекторске

сарадње;
3. могућност да грађани учествују у доношењу
одлука које се тичу животне средине;
4. издвајање приоритетих проблема и њихових
узрока;
5. допринос

повећању

нивоа

знања

о

еколошким проблемима;
6. допринос у креирању еколошке политике
локалне заједнице;
7. упориште

за

приступ

финансијским

средствима намењеним за заштиту животне
средине из регионалних, републичких и
међународних

извора.
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Поглавље 1
Методологија израде
Израда ЛЕАП-а. Израда ЛЕАП-а се спроводи

може играти значајну улогу у планирању будућих

кроз 5 фаза (Слика 1), у којима је ослонац на

еколошких

сарадњи

заједнице.

међу

главним

стејкхолдерима

у

локалној заједници. Успешан ЛЕАП обезбеђује
да су укључени сви грађани (преко својих
представника и на радионицама и трибинама) у
процес идентификације приоритета, рангирања и
процес одлучивања. Дакле, сарадња је кључ
ефикасног

ЛЕАП-а

и

захтева

јаке

лидере,

подршку општине и веродостојан и отворен
процес. Ефикасна група заинтересованих страна

инвестиција

које

имају

подршку

Фазе у његовој изради подразумевају логичан
редослед од покретања од стране локалних
ауторитета до укључивања јавности кроз низ
акција, којима се прикупља мишљење јавности,
јавност

се

информише

о

проблемима

и

приоритетима у њиховом решавању, акцијама и
неопходним ресурсима за њихово спровођење.

Слика 1. Шематски приказ методолошког оквира за израду Локалног еколошког акционог плана
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1

ПОКРЕТАЊЕ ЛЕАП-А

2

ПРЕДЛОГ ИЗРАДЕ ЛЕАП-А

3

ФОРМИРАЕЊЕ КООРДИНАТОРА, КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА И РАДНИХ ГРУПА

.

4

Прва и основна фаза јесте покретање поступка за израду/ревизију ЛЕАП-а, односно добијање
подршке од локалних власти, о покретању и изради овог документа. Локалне власти су
надлежне за израду и примену програма који се тичу заштите животне средине (ЗЛС, 2007,
2014) (ЗЗЖС 2016), од одлуке о финансирању па до реализације планираних програма и
пројеката.

Предлог израде плана ЛЕАП-а се доставља предлагачу на одобрење и евентуалне сугестије и
корекције. Предлог израде треба да садржи следеће елементе:
1. Изјава о циљевима и намераваним резултатима предложеног инструмента
2. Објашњење одредби које треба укључити у предложени инструмент
3. Образложење за те циљеве, резултате и процес њиховог спровођења
4. Детаљи о консултацијама у заједници које треба предузети на предлогу за планирање.
Из ове две претходне фазе произилази одлука о Изради ЛЕАП-а од стране надлежних
локалних ауторитета/предлагача.

Један од предуслова за функционисање ЛЕАП процеса јесте постизање јединства између
локалних власти и најшире јавности у решавању еколошких проблема који се огледа кроз
заступљеност и заједнички рад у радним телима и техничким тимовима. Избором
координатора ЛЕАП-а, обезбеђује се сарадња ове две групе.

ПРОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГЛАВНИХ ПОКРЕТАЧА ПРИТИСАКА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ВИЗИЈА И ДЕФИНИСАЊЕ ОДГОВОРА
(ПРИОРИТЕТНИХ АКЦИЈА)
Једна од најважнијих фаза јесте процене стања животне средине и дефинисање локалних
еколошких приоритета заједнице. Процена стања животне средине локалне заједнице је
пресек стања животне средине тј. стање у којем се у којем се тренутно налази локална
заједница.

.

5

Ова фаза јесте најзахтевнија, и кључне активности јесу укључивање јавности и кључних
стејкхолдера. У овој фази се идентификују проблеми, идентификује перцепција локалне
заједнице о кључним приоритетима који имају утицај на јавно здравље и здрав животни
амбијент, креира визија заједнице и дају предлози за решавање приоритетних мера. Спроводи
се кроз јавне трибине, радионице и фoкус групе са локалним становнштвом и кључним
стејкхолдерима.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛЕАП-А
Циљ у реализацији Локалног еколошког акционог плана је његова институционализација и
конкретизација. У овој фази се препоруке из претходних фаза претварају у акције усмерене на
унапређење стања животне средине.
Надзор над спровођењем, и процена резултата је континуалан процес пре испитивања везан
за све фазе ЛЕАП-а, процес који помаже онима који доносе одлуке да боље схвате битност
пројекта и који даје информације које јачају спровођење пројекта.
Поступак надгледања и процене пружа могућност да се утврди:
- начин спровођења са задацима и циљевима,
- да ли се остварује довољан напредак ка остварењу очекиваних резултата,
- да ли се реализација одвија у одређеном времену и задатом року.
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ЛЕАП-а.

Општина Инђија, у
својству предлагача, је расписала је јавни тендер
према Закону о Јавним набавкама (Сл. гласник.
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на коме је
изабран најбољи понуђач који има у свом
саставу потребне кадровске и материјалне
капацитете, као референце за израду ЛЕАП-а
Општине Инђија.

Предлог израде ЛЕАП-а. Предлог израде
ЛЕАП-а део је саставне конкурсне документације
и садржи све наведене елементе.
План израде ЛЕАП-а следи кораке дефинисане
мотодологијом
израде
оваквог
документа.
Акценат се ставља на јавно информисање
грађана и њихово укључивање кроз радионице,
анкету, фокус групе, трибину и јавну расправу.
Табела 1. Преглед плана активности израде
ЛЕАП документа

Активности
Припремне
активности
Идентификација учесн.

Формирање
техничких
тимова
Информисање јавности
Утврђивање
пресека
стања
животне
средине
Оређивање
приоритетних
области рада
Стручна
процена
стања
животне
средине у
областима
рада
Израда
акционог
плана за
приоритетне
области
Израда ЛЕАП
документа

Месеци
I
II
III

IV

Одговорни за
спровођење
Предлагагач

Консултант у
сарадњи са
координатором
Предлагач
Консултант у
сарадњи са
координатором
Консултант у
сарадњи са
координатором
Технички
тимови
Консултант у
сарадњи са
координатором
Технички
тимови
Консултант

Консултант у
сарадњи са
координатором
Технички
тимови
Консултант

Понедељак 31. децембар 2018.

Формирање координатора, координационог тела, и техничких тимова.
Координационо тело чији ће чланови својим
ауторитетом и стручношћу допринети усвајању и
имплементацији ЛЕАП
документа
именује
предлагач. Координационо тело има задатак да
заступа ставове Општине Инђија као целине у
изради ЛЕАП-а, помаже у формирању и
формално даје мандат Радној групи и Техничким
тимовима, даје смернице у раду и одобрава
предлог активности, помаже при усвајању ЛЕАПа као званичног развојног документа.
Радна тела би требало да чине представници
градске управе, месних заједница, јавних
предузећа,
представници
образовних
институција, односно кључне заинтересоване
стране. Координационо тело именује радна тела,
а Координатор именује координаторе и чланове
техничких тимова.
За израду ЛЕАП-а општине Инђија, изабран је
консултант са својим стручним тимом, а по
основу Јавне набавке број 10/2018 и Уговора број
404-1-10-12/2018-II.
Консултант
са
својим
стручним тимом је обављао задатке радне групе,
и то:
- идентификацију и анализу проблема,
- утврђивање
циљева
и
одређивање
приоритета,
- избор активности,
- обезбеђивање техничких информација,
- учествује у изради учесничке процене стања
животне средине и визије заједнице,
- изради SWОТ анализе,
- учествује у припреми и презентацији ЛЕАП
документа.
Општина је именовала координатора испред
општине Инђија – Марија Козомара са задацима
да:
 помаже техничким тимовима при сакупљању
података и информација;
 води цео процес и обезбеђује адекватну
координацију између различитих градских
институција и других јавних служби;
 води састанке координатора техничких
тимова;
 руководи процесом израде ЛЕАП-а у односу
на поштовање договорених рокова и
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обавеза преузетих од стране различитих
учесника;
пружа помоћ при изради нацрта описа стања
и проблема;
руководи процесом процене стања животне
средине, израде визије заједнице и других
радних докумената;
пружа логистичку, техничку и другу подршку
Техничким
тимовима,
учествује
на
састанцима
са
консултантом
и
координаторима техничких тимова;
дефинише
надзор
над
спровођењем
активности у циљу подршке ЛЕАП-у;
представља ЛЕАП јавности.

Решењем
Координатора
именовани
су
координатори и чланови пет Техничких тимова.
Задаци Техничких тимова су били следећи:

комплетирање техничких информација,

дефинисање акција и активности,

да изврше процену стања животне
средине, дају приказ тренутне ситуације,
приказ главних проблема, историју
проблема и тренд, приказ садашњег
стања, процену стања ризика - утицај на
здравље људи и животну средину,

израде акциони план.

Процена стања животне средине и главних
покретача притисака на животну средину,
визија и дефинисање одговора (приоритетних
акција). Јавна трибина – Позив грађанима за
састанак на информативну трибину и израду
ЛЕАП-а. Неопходно је укључити све канале
комуникације за ову врсту активности у циљу
одазива што већег броја заинтересованих
грађана и у циљу јачања капацитета локалне
заједнице за партиципативни процес, какав је
неопходан у изрaди оваквог документа.
За потребе спровођења ове активности израђен
је информативни флајер о месту и одржавању
тибине, као и основним информацијама циља
одржавања трибине. Такође, коришћени су сви
расположиви канали комуникације, објаве на
сајту и електонски медији, информисање грађана
од стане њихових прдставнка и др. о значају
учешћа у јавној трибини.

Понедељак 31. децембар 2018.

Анкетирање грађана и кључних стејкхолдера.
Анкетирање је спроведено на одређеним
пунктовима – а на предлог коориднационог тела.
Циљ анкетирања јесте прикупљање ставова
грађана о животној средини, њихове процене
стања, утврђивања приоритета, визији и њиховој
спремности да се укључе у еколошке програме,
пројекте и акције.
Анкета садржи следеће групе питања (Ђорђевић
и сар., 2018):
- оцене и мишљења о најважнијим еколошким
проблемима
животне
средине,
њихови
узроци, извори и последице, утицај на
квалитет живота;
- сет питања о еколошком проблему, да ли га
осећају, одакле долази, докле досеже, како
утиче на њих и да ли би му се лично
супроставили.
- оцене и мишљења о томе које еколошке
проблеме препознају, како и ко треба да буде
носилац решавања.
Резултати анкете приказани су у поглављу 4.
Радионице
са
техничким
тимовима
и
стејкхолдерима. У другом месецу израде
документа консултант је спровео 2 радионице:
1. упознавање са процесом израде ЛЕАП-а,
израда SWOT анализе, DPSIR приступ, и
израда визије;
2. рангирање приоритетних области и
израда акционог плана за приоритетне
области.
Процес израде ЛЕАП-а, описан у овом поглављу
детаљно је представљен техничким тимовима и
другим заинтересованим странама који су
учествовали у радионици (представник цивилног
сектора, канцеларије за младе и др.).
SWOT анализа (engl. SWOT analysis, акроним од
енглеских
речи:
Strengths,
Weaknesses,
Opportunities, Threats - sнаге, слабости, прилике,
претње) је техника стратегијског менаџмента
путем које се уочавају стратегијски избори
довођењем у везу снага и слабости са шансама и
претњама у екстерном окружењу. Аутор ове
методе је Алберт Хамфри са Станфорд
Универзитета (УС).

Број 30, страна број 2120

Службени лист општине Инђија

Понедељак 31. децембар 2018.

SWOT анализа је флексибилан алат који је од
нарочите помоћи при идентификовању области
за развој.
SWOТ анализа је алат за упознавање ситуације у
предметном подручју и приоритетним областима,
у овом случају заштите животне средине, али и
социоекономском контексту, и утврђивање:
 који су то унутрашњи потенцијали и снаге
релевантни за решавање области за коју се
израђује анализа;
 које су то унутрашње слабости и ограничења
за решавање области за коју се израђује
анализа;
 који потенцијал постоји, односно где постоји
слободан простор за развој и решавање
проблема (спољашњи чиниоци и околина)
 које претње постоје и које су тачке најслабије
(спољашњи чиниоци и околина).
Значајно је имати на уму на уму како се (и да ли
се) одређене слабости или претње из околине
могу претворити у снаге или прилике које се
могу искористити. (Слика 2)

Слика 2. SWOT анализа
Извор: Аутори студије
DPSIR приступ (Ђорђевић и сар., 2016). ДПСИР
аналитички оквир базиран на претходном моделу
притисак-стање-одговор (Pressures – State Response), предложен је од стране Организације
за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) 1993.
године. Овај оквир повезује економију и друштво,
природне

ресурсе,

односно

друштвене

и

природне науке. Елементе овог аналитичког
оквира (Слика 3) чине:
1. Покретачке снаге – које социјалне, економске
и институционалне промене директно или
индиректно

изазивају

притиске

на

стање

животне средине?
2. Притисци - који су притисци које људске
активности и процеси стварају на животну
средину?
3. Стање - какво је постојеће стање животне
средине?
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4. Утицај - који су кључни утицаји притисака на

план

структура

животну средину и здравље људи?
5. Одговор

Акциони

- на који начин друштво може

одговорити и побољшати постојеће стање
животне средине?
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је

једино

добро

добар

уколико

постављена

у

је

циљу

имплементације.

Кључне одреднице

1

Имплементација

ће

захтевати

учешће

бројних институција. Ове институције укључују
општину, јавна предузећа, комунална предузећа,
регионалне

владине

инситуције,

индустрију,

приватни и цивилни сектор.

2

Општине, приванти и цивилни сектор могу

синергијски да делују (у партнерству). Ово
партнерство често укључује уговорне односе
између

јавног

субјекта

(нпр.

општине

или

општинске комуналне компаније) и приватног
предузећа и/или НВО.
Слика 3. DPSIR модел
Извор: Адаптирано Гронер, 2018

Рад са наведеним заинтересованим странама
нуди бројне предности, међутим, неопходне су

Имплементација и праћење реализације
Локалног еколошког акционог плана
(ЛЕАП-а). Права мера успеха ЛЕАП-а јесте
колико добро препоруке у акционом плану
претварају у акцију. Акциони план пружа листу
препоручених

акција

које

су

усмерене

приоритетна питања у животној средини

консултације и заједнички договори како би се
избегли ризици и финансијски, и неадекватни
ефекти имплементације.

3

Акциони план је добар као уколико је

структура

добро

постављена

у

фунцкији

на

реалне

са

капацитета у многим општинама У Србији је

импелемнтације.

Недостатак

којима се заједница суочава. Због ограничења

вишедеценијски

времена и ресурса, немогуће је одмах извршити

стално питање капацитета за нове изазове и

све акције које су идентификоване у акционом

решавање

плану; тако ће општина и друге институције за

највише изражен у мањим и слабије развијеним

имплементацију морати да концентришу своје

општинама јесте недостатак формиране службе

напоре на ограничен број акција. Приликом

за заштиту животне средине и/или припајање

одређивања радњи на које се треба усресредити,

овог сектора другима, без довољно капацитета

општина, и други стејкхолдери/институције ће

за изазове које треба решавати осим текућух

желети да:

урбанистичких и инспекцијских послова. Општине

• компилирају акције које остварују краткорочне
и дугорочне резултате;

присутан,

потреба

па

се

иновацијама.

поставља
Нарочито,

би требало у што скоријем времену, а у оквиру
отварања

Поглавља

27

да

модификују

• одаберу акције које су комплементарне, а ако

организационе структуре или успоставе нове

се истовремено спроводе, помоћи ће да се

структуре због питања надлежности која се

достигну циљеви; и

односе на одељења унутар општине, општину

• почну са малим, остваривим пројектима који
имају јаке шансе за успех, а које ће дати
импулс за постизање сложенијих и дугорочних
активности.

уопште, више општина и/или региона.

4

Група заинтересованих страна може играти

кључну

улогу

у

окупљању

различитих
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имплементацију

који

су

повезани са сваким приоритетним питањима
животне средине. Један приступ обезбеђивању
координације

између

ових

различитих

институција јесте да се формирају одвојене групе
према облстима за имплементацију Акционог
плана.

Свака

представника

група

одговорностима
улагање

у

би

требало

институција
за

са

да

има

различитим

спровођење,

укључујући

контролу/смањење

загађења,

спровођење заштите од загађивања животне
средине, предузимање образовних програма и
спровођење истраживања.

5

План имплементације има за циљ да

интегрише

акције

за

свако

приоритетно

питање у једну свеобухватну, стратегију помажући у томе да се све активности теже
достизању
помаже

у

циљева.

План

осигуравању

неопходни

за

акције/активности
одговорности

да

имплементације
су

сви

спровођење
јасно
јасно

задаци
сваке

идентификовани

и

дефинисане.

Понедељак 31. децембар 2018.

Број 30, страна број 2123

Службени лист општине Инђија

Понедељак 31. децембар 2018.

Поглавље 2
Основни подаци о општини
2.1. КРАТАК ИСТОРИЈАТ
Инђију
први
пут
помиње деспот Јован
Бранковић 1496. године, али сасвим сигурно је
да
су
људи
овде
живели
пре 1455.
Средњевековна Инђија била је смештена нешто
северније од данашње. Данашњу Инђију
основали су Срби из Бешке и насеља Патка код
Крчедина 1746, када је град бројао 60 кућа. 1791.
године, град већ броји 122 куће и 1.054
становника. Почетком XIX века, Немци и Чеси
насељавају Инђију, а крајем истог века долазе
и Мађари.

После 1944. године и нових сеоба, Инђија поново
постаје насељена углавном Србима.
Након Другог светског рата, основане су многе
нове фабрике, за широку производњу; од
прехрамбених производа, текстила, грађевинског
материјала, па до индустрије за обраду метала.
Шездесетих година XX века, у Инђији нагло расте
број малих и средњих предузећа.

Развој Инђије је уско повезан и са развојем
железничке инфраструктуре, која се развила
1883. године, тако да Инђија постаје железничка
раскрсница Срема, као и целе Војводине.
Телеграф почиње да ради у Инђији 1850. године,
а поштански пренос новца започет је 1886.
године. Прва банка је основана 1897. године, као
и прва трговачка школа. Прва електрана у Инђији
почиње са радом 1911. године.
Индустријски напредак у Инђији је започет
оснивањем млинова средином XIX века. После
млинова,
следиле
су
разне
фабрике
(производња намештаја и тепиха,
започета
1876. Године, почетком XX века, основана је
позната фабрика за производњу крзна), те у овом
периоду
Инђија
постаје
традиционална
одредница за трговину и центар успешних
трговинских компанија.

Зграда Општине Инђије

Улица Цара Душана

Поред тога што је прва имала железничку
инфраструктуру, Инђија је развила и први
модеран пут у Србији, такозвани Међународни
пут Нови Сад-Београд, који је кроз Инђију
пролазио још 1939. године.
Између два светска рата, Инђија је била
најразвијеније место у Војводини, као и духовни и
културни центар Немаца у Сремском региону.

Железница
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2.2. ПОЛОЖАЈ И ГЛАВНЕ ОДЛИКЕ
Општина Инђија налази се у АП Војводини, у
североисточном делу Срема, административно
припада

Сремском

Округу.

Граничи

се

са

општинама Сремски Карловци и Тител у Јужнобачком округу, Ириг, Рума и Стара Пазова у
Сремском Округу, и градом Зрењанин. У њеном
саставу се налази 11 насељених места у 10 К.О.,
(детаљније описани у поглављу 2.6 Социоекономски

показатељи)

а

административни

центар општине јесте градско насеље Инђија.

Слика 3. Рељеф општине Инђија

Аутори: Geologicharka - Сопствено дело, CC BYSA 3.0; Слађана Ђорђевић, 2018

Климатске

карактеристике.

Клима

овог

простора у целини је умерено-континентална, с
јасно изражена четири годишња доба и с
континенталним карактером, а на то у највећој
мери утиче (OI, 2006):
- географска

ширина,

територију

Срема

пресеца 45–и упоредник, што значи да се
Слика 2. Административни положај општине
Инђија
Извор: Аутори студије

Инђија налази у средишњем делу умереног
климатског појаса;
- географска дужина, у смислу удаљености од

Карактеристике

рељефа.

Општину

кара-

ктерише претежно брежуљкаст рељеф обронака
Фрушке Горе. Надморска висина општине се
креће од 269 м.н.в до 103 м.н.в источно и јужно.
На територији општине корито Дунава је уз саме
обронке Фрушке горе те је ширина алувијалне
равни незнатна, а негде и не постоји као
рељефни облик. Значајан рељефни облик везан
за Дунав су аде у бројни рукавци између њих
(ОИ, 2006).

благог маритимног утицаја Атлантика (око
2000 km) и околних мора;
- генерална

изолованост

панонског

басена

планинским венцима (на југу- Динариди; на
северу и истоку Карпати; а на западу Алпи);
- другостепени, али ипак знатан, утицај на
климу

имају

локалне

прилике:

висинска

разлика између Фрушке Горе и терена где се
налази

Инђија,

педолошки

покривач,

површине под културном вегетацијом – ниска
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вегетација на спречава ни инсолацију ни

Саобраћајна повезаност. Окосница путне

радијацију, нема шумских терена који би

повезаности општине јесте Коридор X – aуто-пут

умањивали температурне амплитуде и брзину

Е75. Мост на Дунаву код Бешке изграђен је 1975

ветрова;

године, срушен током бомардовања 1999. године

- средња годишња температура ваздуха је
највиша током два летња месеца у јулу и
августу износи 22ºC, најнижа средња годишња
температура је у јануару -1ºC.

и поново изграђен. Други мост отворен за
саобраћај 2011. године. Укупна дужина моста
износи 2.250 m. Мост уједно представља и
укрсницу Коридора X и Коридора VII (Дунав) –
што има значајан утицај на геостратешки положај

Табела 2. Средње месечне и годишње
температуре ваздуха и колебање средње
температуре ваздуха
Сред.
Колебање од C°
Месец
мес.оC
до C°
Јануар
-6,5 до +3,7
-1
Фебруар
-7,8 до +7,4
+0,6 до +9,1
Март
+7,8 до +14,4
Април
+13,1 до +19,2
Мај
+16,6 до +22,1
Јун
+19,0 до +25,5
Јул
22
+18,7 до +25,9
Август
22
+11,1 до +20,3
Септембар
+7,7 до +15,8
Октобар
+1,8 до +11,1
Новембар
-2,9 до +5,0
Децембар
+ 9,6 до +12,9
Сред. год.

општине Инђија.
Саобраћајну повезаност унутар општине чине
регионални путеви Р100, Р125, Р126, Р130 и
Р313, преко којих је општина Инђија повезана и
са Магистралним правцем M22/1 Београд-Нови
Сад-Суботица. (Слика 4)

У пределу општине најучесталији ветрови су
северозападног правца и овај ветар заједно са
западним доноси кишу. Ови ветрови дувају
равномерно и брзина им није велика.
Други по учесталости су ветрови из источног
квадранта, назив им је „кошава” и то су по
правилу суви, хладни и јаки ветрови који дувају у
налетима (ударима).
Карактеристично за поднебље Срема је да се у
току једне године излучи дупло више падавина у
односу на предходну или неку каснију годину. Та
разлика у појединим годинама износи и до 500
мм, у изразито сушним годинама излучује се за
око 30% мање падавина него просечно, а неки
месеци

могу

бити

потпуно

без

падавина,

насупрот њима, у кишним годинама, количина
падавина је висока како по месецима тако и
годишње.

Слика 4. Саобраћајна повезаност општине и
унутар општине Инђија
Извор: Адаптирано из СЛЕР

Кроз Инђију пролази железничка пруга БеоградНови

Сад-Суботица-Будимпешта

и

Београд-

Загреб-Љубљана.
Речни саобраћај, иако просторно присутан преко
пловног пута реке Дунав, у постојећем стању се
мало користи при извршењу транспорта роба
(осим теретног пристана за расуте терете у
Старом Сланкамену) за потребе овог простора.
Просторним планом Општине Инђија (ППОИ,
2008) назначено је да постоје одлични услови за
веће

укључење

прерасподели
потребни

овог

вида

транспортног

велики

транспорта
рада

инвестициони

при

али

су

захвати

за
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Телекомуникациона инфраструктура. Постојећа

телекомуникациона

представља

Мреже марина на Дунаву у АП Војводини (2006)

потенцијал предметног простора. Радио-релејни

дат је предлог изградње привезишта у Крчедину

систем

којим би се отворила понуда за наутичка пловила

заштите радио релејних коридора и дефинисање

РА, РБ и РЦ категорије (PIANC), односно

услова изградње објеката у овим коридорима,

заустављање туриста који путују сопственим

како не би дошло до ометања система веза, тј.

пловилима и/или крузерима.

Задирање објеката у I Френелову зону.

2.3. ИНФРАСТРУКТУРНА
ОПРЕМЉЕНОСТ

Гасоводна и нафтоводна инфраструктура.

насеља савременим коловозом, стање и развој
инфраструктуре

за

речни

саобраћај.

Елабората

насељу Инђија је у добром стању, с обзиром да
је највећи део мреже за Инђију изграђен у току
1990 и 1991 год., затим 2000 и 2004 год, када су
изградњом

челичног

Марадик,

Чортановце

разводног
и

гасовода

за

Сланкаменачке

Винограде, гасоводном мрежом покривена су сва

Табела 3. Дужина путева у општини Инђија
2016. године
Врста
Дужина
(у km)
Савремени коловоз

109,49

Државни путеви I реда

-

Државни путеви II реда

43,96

Општински путеви – савремени

65,53

коловоз
Општински

израду

гасификована. Постојећа гасоводна мрежа у

инфраструктура представљена је повезаношћу
и

изискује

Сва насеља на територији Општине Инђија су

Саобраћајна инфраструктура. Саобраћајна

железничке

преноса

путеви

-

110,03

некатегорисани
153,99

Укупно
Извор: РЗС, 2017

насељена

места

у

општини

Инђија.

За

снабдевање насеља Нови Карловци изграђен је
челични гасовод Ф114,3х3,6 mm.
На

простору

општине

Инђија

не

постоје

изграђени нафтоводи.

Водопривредна инфраструктура. Снабдевање водом за пиће становништва и индустрије
врши се комплекса плиоцена. Укупна просечна
експлоатација подземних вода на територији
општине процењена је на око Q=96 l/s. Захватни
објекти су бушени вертикални бунари. Укупно
има 43 активних бунара на извориштима јавних

У току је реконструкција железничког коридора у

водоснабдевања којима се просечно захвата око

оквиру изградње у оквиру изградње пруге за

Q= 91 l/s подземних вода.

брзине до 200 километара на сат између
Београда и Будимпеште.

На слици 5 дат је приказ броја бунара и просечне

Електроенергетска инфраструктура. Посто-

општине Инђија.

јећа

електроенергетска

издашности
инфраструктура

представља потенцијал датог простора, али у
исто време надземна високонапонска мрежа (400
kV,220 kV и 110 kV) представља ограничавајући
фактор за изградњу објеката на простору у
непосредној близини ове мреже тј. у заштитним
коридорима.

подземних

вода

на

територији

С обзиром на тренутно стање и реалне потребне
количине воде, оријентационо се може рећи да
Инђији, у дану максималне потрошње, недостаје
око више десетина l/s здраве пијаће воде.
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2.4. ПРИРОДНО НАСЛЕЂЕ
Геолошкe карактеристике. Простор Инђијске
општине рељефно се састоји из две основне
геоморфолошке целине:
- источних огранака Фрушке Горе и
- фрушкогорске лесне заравни.
Највећи простор обухвата фрушкогорска лесна
зараван.

Мезооблике

рељефа

представљају

речне долине, пре свега долина Патка баре
односно Будовара, долина Љуковског потока и
гранична долина према општини Ириг, долина
Слика 5. Број бунара и просечна издашност
подземних вода на територији општине
Инђија

Шеловренца. Северном границом општине тече
Дунав са својим широким коритом и гради облике
везане за речну ерозију и акумулацију. У оквиру

Извор података: ППОИ, 2008

фрушкогорског побрђа могу се издвојити две

Наводњавање се врши захватањем из (ОКМ)
хидросистема

ДТД,

(ДКМ)

мелиоративних

канала, Дунава или из прве фреатске издани. У
светлу евидентних промена климатских услова,
постоји потреба за изградњом нових система за
наводњавање. Овај процес је у

стагнацији из

разлога нерешених питања интереса у оквиру
политике агрокомплексне сфере привређивања интензивна

производња

са

две

жетве

у

хидролошкој години и недостатку адаптивних
мера као одговор на климатске промене.

Комунална инфраструктура. Градско насеље
Инђија је повезано на регионални канализациони
систем, чиме је решено питање одвођења
отпадних вода из општинског центра. У осталим
насељима

општине,

не

постоји

изграђена

канализациона мрежа. Атмосферске воде, у
насељима општине Инђија, се одводе преко
отворених канала до најближих реципијента.

целине: Калакач и Кошевац.
Основна геолошко-стратиграфска формација на
посматраном подручју јесте дилувијални лес чије
наслаге

покривају

цели

простор,

односно

компактна геолошка маса која је под утицајем
климе и вегетације на површини изменила своје
особине и постала површина са особинама
чернозема који је погодан за пољопривредну
делатност.

Педолошке карактеристике. Oпштина Инђија
располаже
квалитета,
производње,

земљишним
које

пружа

широког

фондом

изузетног

могућност

врхунске

спектра

производа.

Заступљено је 13 врста земљишта, које могу да
се сврстају у четири основна типа: чернозем
карбонатни (мицеларни) на лесној тераси и
лесном платоу, као најраспрострањенији облик,
затим

парарендзине,

(Слика 6)

черноземи

и

гајњаче.
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Хидрографија. Површинске

воде

општине

Инђије припадају дунавском сливу. Река Дунав
представља најзначајнији површински

ток и

протеже се у дужини од 26,5 km, чинећи уједно,
највећим делом и границу према суседном
Јужно-бачком округу.
Значајан рељефни облик, како је већ наведено,
везан за Дунав су аде: Велика, Крчединска и ада
Козјак, као и још неколико мањих ада које нису
добиле своје називе, и бројни рукавци између
њих.

Поред

Дунава

облике

површинске

хидрографије представљају и потоци: Патка бара
(Будовар),

Љуковачки,

Шеловренац.

Значајни

Новокарловачки
јер

су

у

и

њиховим

долинама створене вештачке микроакумулације.
На територији општине Инђија постоје две
микроакумулације: Љуковачка и Шеловренац која
једним делом припада територији општине Ириг
(ОИ, 2006).
Од

подземне

Општине

хидрографије
Инђије

на

територији

најзначајније

су

термоминералне воде:
1. у Старом Сланкамену - термоминерално
врело Сланача. Вода врела спада у групу
хлоридно-натријумских

Слика 6. Педолошка карта за Општину
Инђија

и

шумско

категорију хипотермалних вода. За потребе
коришћења ове воде почетком XX века

земљиште.

Плодно пољопривредно земљиште обухвата око
¾

територије

општине

(око

88,88%)

и

представља најзначајнији природни ресурс. Већи
део

територије

општине

Инђија

припада

ратарско-сточарском реону, а мањи, планински
део

се

налази

у

сточарско-воћарско-

виноградарском реону, са значајним уделом
чернозема у укупној површини атара. (Слика 6)
Шумско

земљиште

обухвата

3,18%

укупне

териорије, али га као природни ресурс треба
користити у складу са биолошким особинама и
капацитетом.

слано-јодних

вода. Температурa воде је 18,5оC и спада у

Извор: Група аутора, Педолошка карта 1:50.000,
ППОИ, 2008

Пољопривредно

и

изграђеnа је бања која данас ради kao
Специјална

болница

за

неуролошка

обољења и посттрауматска стања „Др
Боривоје Гњатић”. (ОИ, 2006)
2. У Инђији – (у самом насељу), термални
спада
у
категорију
извор
59оC
хипотермалних вода. Издашност извора је
800 l/мин. Вода припада хлориднокарбонатно-натријумском
типу.
Укупна
минерализациаја износи 4 g/l. Салинитет
воде износи 2,5 g/l. Вода поседује изузетна
лековита својства и може се користити као
допунско средство у лечењу. Резерве воде
на овој бушотини се процењују на 44
милиона кубних метара, што омогућује
дугорочно коришћење. (ОИ, 2006)
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Биодивезитет. Територија општине Инђије је

Агробиодиверзитет. Како се Инђија налази на

веома сиромашна шумским површинама. Већа

Сремској лесној тераси, чија је подлога суво

подручја под шумом се налазе углавном уз обалу

земљиште основна вегетација је степска која је

Дунава.

на већини терторије култивисана.

Шумски

комплекс

у

Чортановцима

припада Националном парку Фрушка гора.

На Крчединској ади осим што се чува нативни,

Животињски свет је поред домаћих представљен

аутохтони биодиверзитет захваљујући мешта-

мањим бројем дивљих животиња. Јављају се

нима

срне, зечеви, лисице, хрчкови, мишеви и пацови.

биодиверзитета (балканско магаре, подолско

Од

говече, мангулице).

орнитофауне

заступљени

су:

јаребице,

чувају

се

и

генетски

ресурси

агро-

препелице, врапци, вране као и фазани који се
налазе

под

покровитељством

ловачких

друштава. Значајна станишта биодиверзитета
предствљају

делови

заштићених

подручја

(Фрушка гора и Ковољско-Петроварадински рит
са специфичном флором и фауном уз бројне
ректе и уфрожене врсте), као и бара код Руповог
салаша, са око 2 ha некадашњег позајмишта а
данас

депресије

претворене

у

оазу,

са

присуством барске вегетације и бројних птица
гнездарица

међу

птицама

које

припадају

певачицама. Такође, mala оаза н приближно 3
Слика 7. Балкански магарац на испаши на
Крчединској ада

хектара формирана је на бившој економији код
Нивог Карловца, где је уочено гнеждење орла

Извор:

кртсаша.
Табела 4. Ловиште на територији Општине
Инђија

ritamindjije.rs

Заштићена подручја. Територијом општине
Инђија прoтеже се део Специјално резервата

Ловиште

„Фрушкогорац“

природе

Ловно подручје

Цеверносремско

односно

Корисник ловишта

ЛУ „Фрушкогорац“

природе и животињског света и станиште је

Седиште

Марадик

стотина

„Ковиљско-Петроварадински
Крчедиснка
коња,

ада

–

подолских

оаза

говеда,

рит“,

нетакнуте
магараца,

Површина (ha)
13.245,06
Извор: https://195.178.40.83/lovistaAPV/,
„Воквођански ловац“ д.о.о.

свиња, бројних врста птица. Приобални пашњци

Од рибљег фонда заступљени су: смуђ, шаран,
кечига у Дунаву и шаран, толстолобик, бабушка и
сом у језерима.

посебно

са

дрвенастом

вегетацијом

посебну врсту пашњака.
биљних

орнитофауне,

чини

представљају

Богат биодиверзитет,

заједница
ове

и

заједница

пашњаке

ретким

компонентама европских историјских пејсажа и
оаза са изузетном вредниошћу за очување.
(Крашић и сар. 2017) На основу стручне студије
Покрајинског завода за заштиту природе простор
Крчединске

аде

постао

део

заштићеног

природног добра Специјалног резервата природе
„Ковиљско петроварадинског рита“ 2011. године
и

да

је

увршћен

на

мочварних

влажних

подручја

Рамсарско подручје.

Међународну
2012.

листу
године,
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Као ИБА подручје проглашена је 1989. У 2017.

подручјима у Дунавском сливу (ICPDR), а 2005.

години укључена је у листу значајних подручја

подручје Крчединске аде је проглашено за

повезаним са водним ресурсом у заштићеним

подручје

значајних

биљних

врста.

Слика 8. Специјални резерват природе Ковиљско-петроварадински рит (Крчединска ада)
Извор: https://www.google.rs/maps/@45.2006157,20.0081932,15817m/data=!3m1!1e3?hl=sr

Део Националног парка „Фрушка Гора, такође

осим научно – истраживачких, контролисане

улази

едукације и ктивности на очувању профила.

у

територију

општине

Инђија

–

Чортановачка шума, где је успоставњен режим
заштите II степена.

Слика 9. Пешачке туре у Чортановачкој
шуми

Слика 10. Лесни профил код Старог
Сланкамена
Извор: www.mapio.net

Споменик природе ''Лесни профил код

За Споменик природе „Стабло Пауловније на

Старог Сланкамена'' успостављен је режим

Гладношу“ израђена је студија 2007. године

заштите I степена којим се утврђује забрана

(Покрајински Завод за заштиту природе). Статус

коришћења природних вредности и усклађују сви

– непознат.

За

други облици коришћења простора, активности
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2.5. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
На територији општине Инђија налази се укупно
23 споменика културе и знаменитих места који су
под заштитом државе. (Табела 5)

2

Споменик
културе од
великог
значаја

10

Споменик
културе од
значаја

Извор: ППОИ, 2008
Пет

археолошких

налазишта

истраживања

и

под

заштитом

Најзначајнији

локалитети

су

процењен број за 2016. годину 46.390 становника
(РЗС,

у

Старом

најнасељеније

насеље

центар

(55%

Инђија,

Општине,

општинске

су Сланкаменачки Виногради, у којима живи 0,5%
популације (СОР, 2015). Густина насељености о
насељима дата је на графичком приказу – Слика
11.
За разлику од многих општина у Србији у којима
је деполулација рапидна управо у периоду 70-тих
година 20. века до почетка новог миленијума,
општина, Инђија бележи раст становника у од
седемдесетих до данас, међутим између 2
пописа:

2002.

и

2011.

забележен

је

пад

становника и тај тренд се наставља (Табела 6).

државе.

1981

44.151

“Михаљевачка

1991

42.849

2002

49.609

2011

47.204

2016

46.390

су

и

популације

предмет

су

као

је

Табела 6. Упоредни преглед броја
становника општине Инђија
Година
Бр.становнка
1971
40.530

Сланкамену.

Осим

неколико евидентираних, али на којима није било
до сада истраживања. (ОИ, 2006)
културно-историјско

Градско

настањено је у самој Инђији), а најмање насеље

наведених, постоји још око 10 мањих истражених

Богато

2017).

административни

шума” у Чортановцима, „Калакача” у Бешки и
„Акуминкум”

Демографскe карактеристике. У 11 насеља
живело је 47.204 становника (РЗС, 2012), док је

С.П.Ц. „СВ. НИКОЛЕ ” у
Старом Сланкамену
Споменик подигнут на
месту „битке код
Сланкамена”
Родна кућа Ђорђа
Натошевића
Остаци тврђаве у
Старом Сланкамену
Војнограничарска
зграда у Крчедину
Цркве (7)
Кућа Ђорђа Војновића
Турско купатило у
Старом Сланкамену
Млин на ваљке - Бешка
Споменик стрељаним
мештанима Бешке
Спомен обележја из
периода НОБ-а на више
локалитета на
територији Општине

11

2.6. СОЦИО-ЕКОНОМСКИ
ПОКАЗАТЕЉИ
општине Инђија према попису 2012. године

Табела 5. Преглед заштићених културних
добара на територији општине Инђија
Категорија Број
Назив заштићеног
зашт.
добра
добара

Споменик
културе од
изузетног
значаја

Понедељак 31. децембар 2018.

Извори: Подаци пописа РЗС и процене за 2017. Годину

Становништво у селима се између два последња
наслеђе

и

пописа смањило, међутим не умери у којој је то

разноликост етничких заједница допринели су да

тренд у многим другим руралним срединама у

се у насељима на територије Општине налази

Србији, док се становништво градског насеља

велики број различитих цркава (Православне,

Инђија од 60-их година 20. века до данас

Римокатоличке, Реформаторске, Евангелистичке...).

удвостручило.

(ОИ, 2006).
Просторним планом Општине Инђија ближе су
дефинисани су посебни услови заштите
непокретних културних добара и евидентираних
непокретности које уживају претходну заштиту.
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2500
2000
1500
1000
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0
1
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градска

5

6и
више

остала

Слика 12. Домаћинства према броју чланова,
по типу насеља
Извор података РЗС, Попис 2011

Анализирани подаци о образовању према полу и
врсти насеља су из пописних табела последњег
Слика 11. Густина насељености
Извор података РЗС, Попис 2011

пописа 2011. године.

Удео становништва без

школске

недовршеног

спреме

и

основног

образовања израженији је у руралним срединама
и израженији у женској популацији. (Табела 7).

30000

Табела 7. Удео становништва без образовања
и са непотпуним основним образовањем
Укупно
Врста
Пол
необразовани и
насеља
непотпуно (%)
мушки
13.13
Градска
насеља
женски
19.83
мушки
22.79
Рурална
насеља
женски
30.46

25000
20000
15000
10000
5000
0

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

Слика 12. Кретање броја становника у
периоду 1948–2011. године
Извор података РЗС, Попис 2011

Слични су показатељи и када је у питању средње
образовање, док се за високо и више
образовање бележи тренд већег учешћа жена.
(Графикон – Слика 13)
Пописом 2011. године обухваћена је и категорија
ИТ писмености становништва, а према светским
станардима
и
захтевима
функционалне
писмености становништва.

Насеља општине Инђија, осим урбаног језгра

Пема подацима пописа (Попис 2011. године у

административног центра Инђије, су руралног

Републици Србији). У Општини Инђија, веома је

карактера.

неповољна

У просеку општина Инђија има 3 члана по
домаћинству, међутим врло висок удео имају и
једночлана домаћинства.

писменог,

структура
односно

удела

информатички

функционално

писменог

становништва где такође се примећују разлике
између мушкараца и жена (Табела 8). Једно од
значајних

фактора

на

овако

висок

удео

нефункционалне писмености јесте и старење
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становништва и одлив млађе популације, али и
недовољно заступљена едукација у образовном
систему, а врло висок проценат коришћења

Понедељак 31. децембар 2018.

25000
20000

интернета од стране млађе популације само за

15000

друштвене мреже и он-лине компјутерске игре.

10000
5000

Нагласак је стављен на овај сегмент јер он

0

представља значајан фактор капацитета учешћа

Компјутерски
Лица са
Компјутерски
писмена лица лимитираном неписмена
ИТ
лица
писменошћу

популације у дефинисању, рангирњу проблема,
као и у каснијој фази иплементацији Акционог
плана.

Градска

8000

Остала

Слика 14. Компјутерски писмена лица изнад
15 година старости

7000
6000

Извор података РЗС, Попис 2011

5000
4000

Социјална инфраструктура. У општини Инђија

3000

заступљена је развијена мрежа јавних служби и

2000

то у области социјалне заштите, образовања,

1000

здравствене заштите, културе, информативне
делатности и комуникација и физичке културе.

0

Структура установа у области социјалне заштите
није задовољавајућа. С обзиром на повећање
контингента старог становништва недостаје дом
за

старе

(на

територији

општине)

као

и

капацитети за смештај социјалних услуга.
Градска насеља м

Градска насеља ж

Рурална насеља м

Рурална насеља ж

Слика 13. Структура образовања пема полу
и врсти насеља
Извор података: Пописне табеле Пописа 2011

Здравствена

заштита

задовољавајућем

је,

нивоу,

такође
уз

на

потребно

осавремењавање рада служби. У области дечије
заштите

обезбеђено

је

пружање

услуга

у

предшколским установама у Инђији и свим
насељеним

местима.

Овом

мрежом

су

обухваћена деца са територије целе општине.
Капацитети амбуланти, здравствених станица и
домова здравља су углавном задовољавајући;
међутим потребно је осавремењавање.

Дом

здравља у Инђији поред службе опште медицине
и хитне помоћи има специјалистичке службе,
диспанзере

и

физикалну

медицину

и

рехабилитацију. У насељу Стари Сланкамен је
центар за рехабилитацију и специјализовано
лечење.
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Народна библиотека са одељењима за одрасле

што је омогућило да се последице светске

и децу, поред Инђије има огранке у Марадику,

економске кризе минимално одразе на њихово

Бешкој, Крчедину, Новим Карловцима, Новом

пословање (СЛОРОИ, 2011).

Сланкамену, Сланкаменачким Виноградима са
значајним фондом књига.
Инђији

постоји

Према доступним подацима из 2013. године,
укупно регистрованих привредних друштава и

културни

центар,

изложбени

1.592 предузетника.

простори и галерија. Домови културе постоје у
свим насељеним местима осим у Чортановима и
Старом Сланкамену. Квалитет опремљености и
садржаја

домова

културе

и

спортских

центара/игралишта је свакако предмет за даља
разматрања, с обзиром да су грађани навели
недостатке садржаја и опремљености садржаја у
својим насељима.

Систем образовања. На територији општине

постоји:
- 12 објеката предшколског узраста у коме је
запослено 22 васпитача;
- 13 основних школа у оквиру који је у школској
2015/2016 било 156 одељења
- 3 средње школе у оквиру који је у школској
2015/2016 формирано 61 одељење
- Технички факултет – Смер: Иформационе
технологије.

Не постоје основне школе за образовање
одраслих, средње школе за ученика са
сметњама у развоју.

Привреда и економски развој. У процесу
транзиције

у

привреди

Инђије

значајно

је

измењена структура привредних субјеката како
по делатностима, тако и по броју и величини
привредних друштава.
Tекстилна индустрија, прерада коже, производња
намештаја, производња профила од гуме и др.индустријске делатности, које су биле носиоци
привредних активности у периоду до 2000.
године су у овом процесу практично престале да
постоје

или

су

опстале

само

у

области

предузетничког привређивања.
У привреди општине Инђија данас доминирају
мала и средња предузећа, која су знатно
флексибилнија на изазове тржишне привреде,
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Слика 15. Број регистрованих привредних
друштава
у
2013.
године
према
делатностима
Извор података: СОР, 2015
Легенда:
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом, гасом
и паром и климатизација
Снабдевање водом; управљање отпадним
водама, контролисање процеса уклањања
отпада и сличне активности
Грађевинарство
Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност
осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке
делатности
Административне и помоћне услужне
делатности
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност; забава и рекреација
Остале услужне делатности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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резервисане су две урбанистичке целине – зоне
у североисточном и југоисточном делу Инђије.

119

16

10

15

Чињеница да Инђија поседује две потпуно
функционалне, комунално опремљене радне
зоне, близину великих главних урбаних ценатара
Србије, и добру саобраћајну повезаност,
поставља Инђију у сам врх понуде у Србији у
смислу потенцијала
и
атрактивности
за
инвестирање.
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Слика 16. Број регистрованих предузетника
у 2013. године према делатностима
Извор података: СОР, 2015
Легенда:
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом, гасом
и паром и климатизација
Снабдевање водом; управљање отпадним
водама, контролисање процеса уклањања
отпада и сличне активности
Грађевинарство
Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност
осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке
делатности
Административне и помоћне услужне
делатности
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност; забава и рекреација
Остале услужне делатности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Основни носилац развоја привреде насеља
Инђија, уз пољопривреду су индустрија и мала
привреда (занатске радње, мала и средња
предузећа). У циљу обезбеђења простора за
развој индустрије и мале привреде Генералним
урбанистичким
планом
насеља
Инђија

За обе радне зоне израђени су Регулациони
планови у којима је дата даља разрада поставки
Генералног
урбанистичког
плана
Инђије.
Формирање радних зона омогућило је изградњу
нових капацитета као и могућност трајног
дислоцирања свих производних капацитета из
централног и стамбеног дела насеља што се пре
свега одражава на квалитет животне средине у
насељу, као и на квалитет услова рада и
производње.
Североисточна радна зона површине 281,42 ha
налази се на 2 km од центра Инђије, између
насеља и аутопута Е-75 Београд-Нови Сад. Ова
радна зона је почела да се уређује и гради пре
око 70 година, тако да је до данас у зони
изграђено и функционише око 30% капацитета.
Потпуно комунално опремљена, између осталог
изграђена је фекална канализација, челични
гасовод као и кишна канализација. Простире се
дуж регионалног пута Р109 (Рума-С.Сланкамен).
Западно у односу на радну зону пружа се
железничка пруга Београд-Нови Сад која се
налази
на
међународном
Kоридору
10.
Непосредна близина трасе ауто-пута Е-75
омогућава лаку доступност радној зони са
источне стране тј. правца града Београда и
Новог Сада.
У оквиру Североисточне радне зоне предвиђена
је површина за изградњу слободне, бесцаринске
зоне која ће у великој мери олакшати послове
увоза
и
извоза
готових
производа,
репроматеријала и сировина. Такође, у оквиру
ове радне зоне предвиђене су површине за малу
привреду и производно занатство, површине
резервисане за мање привредне комплексе,
површине за средње и веће комплексе,
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површине за складишта и стоваришта, површине
за комерцијалне садржаје и др.
Југоисточна радна зона површине од око 100 ха
налази се на 1,5 km од центра Инђије дуж
магистралног пута М22/1 према Београду, који
радну зону повезује са окружењем док у подручју
града исти магистрални пут има функцију главне
градске саобраћајнице. У простору радне зоне
предвиђене
су
обострано
сервисне
саобраћајнице које опслужују локације и повезују
их са магистралним путем М22/1: Београд-Нови
Сад. Ова радна зона је у ширем смислу потпуно
комунално опремљена и у зони постоји сва
комунална инфраструктура као и у граду Инђија,
између осталог и фекална канализација и
челични гасовод потребних капацитета. Њена
изградња и уређење су започети пре три
деценије, с тим да је данас у зони изграђено и
функционише 50% капацитета. Зона није
угрожена атмосферским и подземним водама
тако да је земљиште изузетно повољно за
изградњу и већих објеката. На подручју радне
зоне планирана је и градска обилазница која има
функцију измештања транзита из ужег градског
подручја. Површина у оквиру ове радне зоне
планирана је за развој и изградњу капацитета
„чисте“ индустрије и складишта.

Према

Понедељак 31. децембар 2018.

подацима

спровођење

Програма

подршке

за

пољопривредне

политике

и

политике руралног развоја за општину Инђија,
2018,

2.260

активних

газдинства користе

пољопривредних

30.751 ha пољопривредног

земљишта.
Узгој

домаћих

животиња

приказан

је

на

графикону испод. (Слика 17).
2733
12754
27325
2095
Говеда

Свиње

Овце

Живина

Слика 17. Број гајених животиња
Извор података: РЗС, 2017

Према подацима за 2016. годину укупно је
запослен 11.631 становник. Највећи проценат
запослености
прерађивачкој

становништва
индустрији,

док

припада
је

најмање

запослених у области пословања некретнинама.

Италијанска индустријска зона се простире на 98

(Табела 8). Број запослених на 1.000 становника

хектара

износио је 251 запослених.

индустријске

земље,
2.000m2

доступно
до 200.000

земљиште за изградњу од
m2. Сво земљиште за изградњу је опремљено са
транспортном инфраструктуром, канализацијом,
електро-енергетском

и

телекомуникационом

423

Запослени у правним
лицима (привредна
друштва, предузећа,
установе, задруге и
др.
Приватни
предузетници и
запослени код њих

2006

инфраструктуром
Према попису пољопривреде из 2012. године на
територији

општине

Инђија

укупно

је

Регистровани
индивидуални
пољопривредници

регистровано 1.521 пољопривредно газдинство,

9202

а према подацима из Програма заштите уређења
и коришћења пољопривредног земљишта за
2017.

годину

регистрованих

за

општину

Инђија

укупно

индивидуалних газдинстава је

Слика 18. Број запослених према врсти
правних субјеката
Извор података: РЗС, 2017

2.041, од чега активних 1.786. Користи се укупно
30.343 ha пољопривредног земљишта (Општине

Према

и региони у Србији, 2017).

запошљавање (децембар 2017.г.), у општини

подацима

Националне

службе

за

Инђија незапосленост у 2017. години, у односу на
2012. годину опала је за око 51% (Слика 19),
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чему највише доприноси раст запошљавања код

3.327.556.000,00 РСД, што је за 25% више у

нових инвеститора.

односу нпр. 2014. годину (2.494.200.000,00 РСД).

Просечне нето зараде по запосленом су испод
републичког просека (Слика 20). Од 2012. до
2016. године нето зараде су порасле за просечно
19%, међутим и цене на мало су расле, па је, као
и у целој Србији, и у општини Инђија стандард
квалитета

живота

већине

становништва

на

незадовољавајућем нивоу.
Табела 8. Запослени у правним лицима
(привредна друштва, предузећа, установе,
задруге и друге организације) у 2016. години
Сектор
Запослени
(%)
Пољопривреда, шумарство и
2,4
рибарство
Прерађивачка индустрија
38,8
Снабдевање електричном
0,7
енергијом, гасом и паром
Снабдевање водоми управљање
2,1
отпадним водама
Грађевинарство
2,6
Трговина на велико и мало и
17,7
поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
5,0
Услуге смештаја и исхране
2,9
Информисање и комуникације
0,8
Финансијске делатностии
1,2
делатности осигурања
Пословање некретнинама
0,1
Стручне, научне иновационе и
2,7
техничке делатности
Административне и помоћне
1,8
услужне делатности
Државна управа и обавезно
3,2
социјално осигурање
Образовање
5,2
Здравствена и социјална
6,7
заштита
Уметност, забава и рекреација
0,7
Остале услужне делатности
1,6
Регистровани индивидуални
3,6
пољопривредници
Укупно

остварене

реконструкције,
опреме

и

др.)

инвестиције

модернизације,
у

2016.

(изградње,
проширења,

години

износе

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

4.111

3.904

3.560

3.350
2.543

2.020 1.891

2012

1.708 1.647

2013

2014

2015

укупно

2.010
1.196

2016

987

2017

жене

Слика 19. Кретање броја незапослених
лица за период 2012. - 2017. година
Извор података: НСЗ, јануар 2018. године
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Слика 20. Просечне нето зараде 2012-2016
Извор података: РЗС, 2017

Туризам

представља

привредну

грану

у

значајном опадању: број туриста и ноћења је у
односу на нпр. 2010. годину значајно опао
(Табела 9).
Табела 9. Број туриста и ноћења за период
2010-206
Година

Број туриста

Број ноћења

2010

5.796

22.432

2012

2.826

3.968

2014

1883

9415

2016

2503

4762
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Поглавље 3

Улога локалне самоуправе у
заштити животне средине
Устав РС утврђује да су јединице локалне

свој

самоуправе надлежне у питањима која се, на

општине, стара се о јавном информи-сању итд.

сврсисходан начин, могу остваривати унутар
јединице локалне самоуправе (члан 177), а која
су питања од локалног значаја одређује се
законом (исто као и када се ради о питањима од
републичког, односно покрајинског значаја).
Јединице

локалне

самоуправе

су

општине,

градови и град Београд (члан 188. Устава РС).

урбанистички

план

и

програм

развоја

Да би се на прави начин разумеле, надлежности
локалне самоуправе у области животне средине
се

морају

посматрати

у

контексту

укупних

решења која садрже прописи којима се регулише
положај и улога локалне самоуправе, а нарочито
у контексту решења садржаних у Закону о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,

Надлежност општина у области животне средине

бр. 129/07 и 83/14). Истовремено, треба имати у

дефинисана је чланом 190. Устава РС којим је

виду да су „концепт од којег се полазило при

прописано да општина, преко својих органа, у

уређивању

складу са законом обавља различите послове,

Законом,

између осталог, стара се о заштити животне

операционализација и разрада, у свему у складу

средине, заштити од елементарних и других

са Европском повељом о локалној самоуправи“.

непогода; заштити културних добара од значаја
за општину; заштити, унапређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта.
Одељак 1.
У Србији, јединице локалне самоуправе су
општине, градови и град Београд, према
Уставу РС из 2006. године који одређује
положај

јединица

локалне

самоуправе,

надлежност општина, правне акте које доноси,
органе, надзор над њеним радом и заштиту.
Закон о локалној самоуправи разрађује ове
категорије, тако и обавезу Републике односно
територијалне

аутономије

да

обезбеде

средства јединици локалне самоуправе када
извршава права и дужности из круга поверених
послова.
Ово поред тога што уређује и обезбеђује
обављање бројних других делатности, доноси

система
као

и

локалне
његова

самоуправе
конкретна

У делу Закона о локалној самоуправи којим се
регулише надлежност општине предвиђено је да
се општина, преко својих органа, у складу с
Уставом и законом, између осталог: „стара о
заштити животне средине, доноси програме
коришћења и заштите природних вредности и
програме заштите животне средине, односно
локалне акционе и санационе планове, у складу
са стратешким документима и својим интересима
и специфичностима и утврђује посебну накнаду
за заштиту и унапређење животне средине“
(члан 20).
Једна од кључних надлежности јединица локалне
самоуправе, која је у индиректној вези са
заштитом животне средине, прописана је и
тачком 5. члана 20. где је предвиђено да
„општина, преко својих органа, у складу са
Уставом и законом, уређује и обезбеђује
обављање и развој комуналних делатности
(пречишћавање
и
дистри-буција
воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских и
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отпадних вода - одржавање чистоће у градовима
и насељима, одржавање депонија), као и
организационе, материјалне и друге услове за
њихово обављање”.
Као поверене општина обавља „поједине
послове инспекцијског надзора из области,
просвете, здравства, заштите животне средине,
рударства,
промета
робе
и
услуга,
пољопривреде, водопривреде и шумарства и
друге инспекцијске послове у складу са законом“
(члан 22).
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Одељак 2. Комуналне делатности
Комуналне делатности су делатности
пружања комуналних услуга од значаја за
остварење животних потреба физичких и
правних лица код којих је јединица локалне
самоуправе дужна да створи услове за
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима,
доступности и континуитета, као и надзор над
њиховим вршењем.
Комуналне делатности су делатности од
општег интереса.

Осим тога, Република Србија може законом
поверити јединицама локалне самоуправе
поједина питања из своје надлежности, као што
су извршавање закона и других прописа, а
јединице локалне самоуправе су дужне и
одговорне да извршавају ове послове као
поверене и то квалитетно и ефикасно (Члан 52.
тачка 5. и члан 6). Органи Републике врше
надзор над законитошћу рада и аката органа
јединица локалне самоуправе, у складу с
Уставом и законом (Чл.78. ст. 2).

Ради коришћења, чувања и одржвања средстава

Законом о комуналним делатностима ("Сл.
гласник РС", бр. 88/11, 46/14-Одлука УС и
104/16) дефинисано је да комуналне делатности
обухватају:

обављање комуналне делатности.

1. Снабдевање водом за пиће;
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода;
3. Производња и дистрибуција топлотне
енергије;
4. Управљање комуналним отпадом;
5. Градски и приградски превоз путника;
6. Управљање гробљима и погребне услуге;
7. Управљање јавним паркиралиштима;
8. Обезбеђивање јавног осветљења;
9. Управљање пијацама;
10. Одржавање улица и путева;
11. Одржавање чистоће на површинама јавне
намене;
12. Одржавање јавних зелених површина;
13. Димничарске услуге;
14. Делатност зоохигијене.

за

обављање

комуналних

делатности,

одржавања чистоће и заштите животне средине
јединица локалне самоуправе може да пропише
опште услове одржавања комуналног реда и
мере за њихово спровођење (члан 4. став 2).
Влада изузетно може одлучити да на подручјима
која су законом стављена под посебну заштиту,
туристичком простору и другим подручјима од
посебног

значаја,

управљач

обезбеђује

Влада прописује услове обављања комуналне
делатности на овим подручјима, ради одрживог
коришћења и управљања природним ресурсима
као и спречавања, отклањања и смањења
негативних
Јединица

утицаја
локалне

по

животну

самоуправе

средину.

може

својом

одлуком, у складу са статутом, предвидети да
градска општина, месна заједница или други
облик

месне

самоуправе

обавља

одређене

послове у вези са обезбеђивањем услова за
обављање

комуналних

делатности.

Према

одредбама члана 6. Закона јединица локалне
самоуправе

је

дужна

да

се

у

поступку

поверавања обављања комуналних делатности
руководи начелима конкуренције, економичности,
ефикасности и заштите животне средине.
Национални
средине

програм

јасно

се

заштите

одређује

према

животне
питању

надлежности локалне самоуправе тако што се
констатује да је:
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„Свака јединица локалне самоуправе одговорна

Могло би се рећи да је овај процес започет

за квалитетно

како

доношењем четири системска закона у области

изворних, тако и поверених послова. Изворни

животне средине из 2004. године, а настављен

послови

доношењем сета закона из 2009. године као и

су

и ефикасно обављање
они

које

јединица

локалне

самоуправе, на основу Устава и закона обавља у
функцији

остваривања

локалне

самоуправе.

Другим речима, то су послови који су од
непосредног интереса за грађане, и као такви су

изменама и допунама 2016.године.

Закон о заштити животне средине. Значајан
део одредби Закона о заштити животне средине

законом утврђени као изворни послови.

се односи на јединице локалне самоуправе. Неке

Према законима којима се уређује локална

имају општи карактер и односе се и на јединице

самоуправа и комуналне делатности, општина се

локалне самоуправе, док се једним

стара

одредаба експлицитно прописују овлашћења и

о

заштити

програме

животне

коришћења

и

одредбе Закона о заштити животне средине

средине,

заштите

доноси

природних

делом

обавезе јединице локалне самоуправе.

вредности и заштите животне средине, односно
локалне акционе и санационе планове, у складу

Одељак 3. Закон о заштити животне

са стратешким документима и својим интересима

средине
Закон о заштити животне средине уређује
интегрални систем заштите животне средине
којим се обезбеђује остваривање права
човека на живот и развој у здравој животној
средини и уравнотежен однос привредног
развоја и животне средине у Републици
Србији.

и

специфичностима,

обавља

послове

пречишћавања и одвођења атмосферских и
отпадних вода, одржавање чистоће у градовима
и насељима, одржавање депонија, и утврђује
посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине.”

3.1. ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
НАДЛЕЖНОСТ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Систем заштите животне средине
мере, услови и инструменти за:

1) одрживо управљање, очување природне
равнотеже, целовитости, разноврсности и
квалитета природних вредности и услова за
опстанак свих живих бића;

Као што је напред наведено, Законом о локалној
самоуправи се утврђују послови из надлежности
градова и општина, али те надлежности нису
регулисане овим законима већ тзв, секторским
законима,

односно

законима

из

прописују надлежности локалне самоуправе је и
област животне средине.
Већина важећих закона у области заштите
животне средине садржи одредбе које се односе
на надлежности локалне самоуправе. То је
и

уједно

карактеристика

једна

прописа

он
у

најзначајнијих

области

2) спречавање, контролу, смањивање и
санацију свих облика загађивања животне
средине.

појединих

области. Једна од таквих области у којој се

општа

чине

животне

средине усвојених у РС у последњих неколико
година, а који су донети, између осталог, у циљу
усаглашавања са релевантним прописима ЕУ.

Према одредбама члана 5. Закона о заштити
животне средине („Сл. гласник РС” број 135/04,
36/09 72/2009 и 43/11-Одлука УС и 14/16) у
остваривању система заштите животне средине
и јединице локалне самоуправе, поред осталих
субјеката, одговорна је за сваку активност којом
се мења или се може променити стање и услови
у животној средини, односно за не предузимање
мера заштите животне средине, у складу са
законом.
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Обавеза је јединице локалне самоуправе да
обезбеђују интеграцију заштите и унапређивања
животне средине у све секторске политике
спровођењем међусобно усаглашених планова и
програма и применом прописа кроз систем
дозвола, техничких и других стандарда и
норматива, финансирањем, подстицајним и
другим мерама заштите животне средине (члан
9. тачка 1. Закона о заштити животне средине).
На основу члана 109. Закона о заштити животне
средине, јединицама
локалне самоуправе
поверени су, између осталог, и послови вршења
инспекцијског
надзора
над
извршавањем
послова поверених овим законом и прописима
донетих на основу овог закона.
Осим тога, јединице локалне самоуправе имају и
бројне друге надлежности (овлашћења и
обавезе) по основу Закона о заштити животне
средине. Јединице локалне самоуправе у оквиру
надлежности утврђених овим и посебним
законом, доносе своје планове и програме
управљања природним ресурсима и добрима, у
складу са стратешким документима из члана 12.
овог закона и својим специфичностима (чл.13). У
делу који се односи на превентивне мере
јединице локалне самоуправе учествује у
поступку припреме и доношења планова
(просторни и урбанистички планови и други
планови, планови уређења и основе коришћења
пољопривредног
земљишта,
шумске,
водопривредне, ловнопривредне основе и
програми унапређења рибарства на рибарским
подручјима и други планови), на начин одређен
законом (члан 33).
Јединица локалне самоуправе даје услове за
обезбеђење мера и услова заштите животне
средине на захтев органа надлежног за припрему
и доношење плана, а на основу услова и
мишљења надлежних стручних организација (чл.
34). Јединица локалне самоуправе дужна је да
прибави претходну сагласност надлежног органа
аутономне покрајине на предлог акта којим се
одређује статус угрожене животне средине и
приоритети за санацију и ремедијацију за
подручја од локалног значаја на територији
аутономне покрајине (Чл. 43). Јединица локалне
самоуправе, као и државни органи и органи
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аутономне покрајине, доносе програм заштите
животне средине на својој територији, односно
локалне акционе и санационе планове, у складу
са Националним програмом и плановима из чл.
65. и 66. овога закона и својим интересима и
специфичностима (члан 68). Јединица локалне
самоуправе доноси програм мониторинга на
својој територији који мора бити у складу са
програмом мониторинга који доноси Влада, на
основу посебних закона (члан 69). Локални
регистар извора загађивања животне средине
води надлежни орган јединице
локалне
самоуправе (члан 75 став 3) а надлежни орган
јединице локалне самоуправе (исто као и
надлежни орган аутономне покрајине) дужан је
да Агенцији за заштиту животне средине
тромесечно доставља податке за израду
извештаја о стању животне средине у Републици,
који Влада једанпут годишње подноси Народној
скупштини, и то за прво, друго и треће
тромесечје најкасније у року од два месеца по
истеку тромесечја, а за последње тромесечје до
31. јануара (чл.76).
Јединица
локалне
самоуправе
објављује
Извештај о стању животне средине у службеним
гласилима јединице локалне самоуправе (члан
76. став 4),16 и има одређене обавезе у вези са
„редовним,
благовременим,
потпуним
и
објективним, обавештавањем јавности о стању
животне средине, односно о појавама које се
прате у оквиру мониторинга нивоа загађујућих
материја и емисије, као и мерама упозорења или
развоју загађења која могу представљати
опасност за живот и здравље људи“ (члан 78).
Јединица локалне самоуправе има обавезу да
„обезбеди финансирање и остваривање циљева
заштите животне средине, у складу са овим
законом и у оквиру својих овлашћења“ (члан 83),
док се један део права и обавеза односи на
накнаде прописане ЗЗЖС (члан 84, 85, 85а, 87).
Осим тога, јединице локалне самоуправе су
обавези да отворе буџетски фонд у складу са
законом којим се уређује буџетски систем
(чл.100).
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Одељак 4. Буџетски фонд
Законом
о
заштити
животне
средине
предвиђено
је
да
јединице
локалне
самоуправе могу основати буџетске фондове.
Кроз процес децентрализације јединицама
локалне самоуправе су, у области животне
средине, поред изворних послова, законима
поверени бројни послови из надлежности
Републике, стога су јединице локалне
смоуправе, у већинском броју, искористиле
законску могућност и отвориле буџетске
фондове. Средства буџетског фонда користе
се за финансирање заштите и унапређивање
животне средине, на основу утврђеног
програма коришћења средстава буџетског
фонда који доноси надлежни орган аутономне
покрајине,
односно
јединице
локалне
самоуправе у складу са акционим и
санационим
плановима,
по
претходно
прибављеној сагласности Министарства о
намени
коришћења
средстава.Решавање
еколошких проблема захтева финансирање
пројеката из ове области, стратешки приступ,
добру и континуирану сарадњу у локалној
заједници, али и сарадњу са надлежним
републичким органима. Извештај о коришћењу
средстава
буџетског
фонда,
аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе
достављају Министарству најкасније до 31.
марта текуће године за претходну годину,
односно на захтев Министарства.

Закон о процени утицаја на животну средину.
Један део активности јединица локалне
самоуправе односи се на послове у вези са
проценом утицаја на животну средину. Закон о
процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС”, број 135/04 и 36/09) прописује да се
одређени послови спровођења поступка процене
утицаја на животну средину за одређене пројекте
поверавају јединицама локалне самоуправе. То
су пројекти за чије одобрење за изградњу издаје
орган јединице локалне самоуправе и то:
- Одлучивање и издавање решења о потреби
процене утицаја пројекта на животну средину
и о одређивању обима и садржаја студије о

-

-

-
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процени утицаја пројеката на животну
средину;
Издавање решења о давању сагласности на
студију о процени утицаја пројеката на
животну средину;
Учешће у поступку техничког прегледа
(пријема) објеката за које је издата сагласност
на студију о процени утицаја на животну
средину;
Вршење инспекцијског надзора.

Одељак 5. Закон о процени утицаја на
животну средину
Закон о процени утицаја на животну средину
уређује поступак процене утицаја за пројекте
који могу имати значајне утицаје на животну
средину, садржај студије о процени утицаја на
животну средину, учешће заинтересованих
органа и организација и јавности,
прекогранично обавештавање за пројекте који
могу имати значајне утицаје на животну
средину друге државе, надзор и друга питања
од значаја за процену утицаја на животну
средину.

Закон о стратешкој процени утицаја на
животну средину. У вези са спровођењем
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. Гласник РС”, број 135/04 и 88/10)
један део послова поверава се јединицама
локалне самоуправе (и АП). Према одредбама
овог закона поверавају се послови спровођења
поступка стратешке процене утицаја на животну
средину, планова и програма које доноси
јединица локалне самоуправе, и то:
- припрема плана и програма извршене
стратешке процене,
- израда стратешке процене која је усклађена
са другим стратешким проценама и
проценама утицаја пројеката на животну
средину,
- давање мишљења на одлуке о потреби
израде стратешке процене утицаја и плана и
програма на животну средину,
- спровођење поступка стратешке процене уз
учешће
заинтересованих
органа
и
организација или уз учешће јавности,
- оцена извештаја о стратешкој процени са
применом прописаних критеријума,
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давање
сагласности
на
извештај
о
стратешкој процени утицаја на животну
средину.

Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине. Надлежност,
односно права и дужности органа јединица
локалне самоуправе у вези са поступком
издавања интегрисане дозволе регулисани су
Законом о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања
животне
средине
(„Службени
гласник РС", број 135/04 и 25/15). Орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове
заштите животне средине издаје дозволу у
складу са овим законом за постројења и
активности за која дозволу или одобрење за
изградњу и почетак рада, односно извођење или
обављање активности, издаје други надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе.
Министарство надлежно за послове заштите
животне средине издаје дозволу у складу са
овим законом за постројења и активности за коју
дозволу или одобрење за изградњу и почетак
рада, односно извођење или обављање
активности,
издаје
друго
надлежно
министарство.
Покрајински орган надлежан за послове заштите
животне средине издаје дозволу у складу са
овим законом за постројења и активности за које
дозволу или одобрење за изградњу и почетак
рада, односно извођење или обављање
активности, издаје други надлежни покрајински
орган.
Поверава
се
јединици
локалне
самоуправе вршење инспекцијског надзора над
постројењима и активностима за које дозволу у
складу са овим законом издаје надлежни орган
локалне самоуправе.
Одељак 6. Закон о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања
животне средине
Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине уређује услове и
поступак издавања интегрисане дозволе за
постројења и активности која могу имати
негативне утицаје на здравље људи, животну
средину или материјална добра, врсте
активности и постројења, надзор и друга
питања од значаја за спречавање и контролу
загађивања животне средине.
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Закон о управљању отпадом. У складу са
чланом 20. Закона о управљању отпадом („Сл.
гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 14/16) јединица
локалне самоуправе обавља следеће послове:
- доноси локални план управљања отпадом (у
складу са чланом 13. и 14), обезбеђује
услове и стара се о његовом спровођењу,
- уређује, обезбеђује, организује и спроводи
управљање комуналним отпадом (члан 43,
став 5. и 7. и члан 55, став 6. - управљање
отпадним возилима), односно инертним и
неопасним отпадом на својој територији, у
складу са законом,
- уређује поступак наплате услуга у области
управљања комуналним, односно инертним
и неопасним отпадом, у складу са законом,
- издаје дозволе у складу са чланом 60, став
4. (за град), односно 5. (за општину),
одобрења и друге акте у складу са овим
законом, води евиденцију и податке
доставља министарству,
- на захтев министарства или надлежног
органа аутономне покрајине даје мишљење
у поступку издавања дозвола у складу са
овим законом;
- врши надзор и контролу мера поступања са
отпадом у складу са овим законом.
Одељак 7. Закон о управљању отпадом
Закон о управљању отпадом уређује:
 врсте и класификација отпада;
 планирање управљања отпадом;
 субјекте управљања отпадом;
 одговорности и обавезе у управљању
отпадом;
 организовање управљања отпадом;
 управљање посебним токовима отпада;
 услове и поступак издавања дозвола;
 прекогранично кретање отпада;
 извештавање о отпаду и база података;
 финансирање управљања отпадом;
 надзор, као и друга питања од значаја за
управљање отпадом.
Управљање отпадом је делатност од општег
интереса.
На основу чл. 83. Закона о управљању отпадом
министарство врши надзор над радом јединица
локалне самоуправе у вршењу поверених
послова.
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Једна или више јединица локалне самоуправе

законом

одређују локацију за изградњу и рад постројења

загађујуће материје опасне по здравље

концентрација

поједине

људи (члан 23),

за складиштење, третман или одлагање отпада
на својој територији, под условима утврђеним

или

-

инспекцијски надзор над спровођењем мера

законом, као и споразумом из члана 21. став 2.

заштите ваздуха од загађивања у објектима

овог

јединица

за које надлежни орган јединице локалне

локалне самоуправе заједно одлучују о локацији

самоуправе (и/или АП) издаје одобрење за

постројења за управљање отпадом (Члан 34). У

градњу, односно употребну дозволу (члан

случају изградње постројења за третман или

74).

закона

ако

више

скупштина

одлагање опасног отпада, министарство доноси
одлуку о локацији у складу са законом и по
претходно прибављеном мишљењу јединице
локалне

самоуправе,

односно

и

аутономне

покрајине за постројења која се граде на њеној
територији. У случају несагласности јединица
локалне самоуправе

у погледу одређивања

локације постројења за управљање отпадом,

Одељак 8. Закон о заштити ваздуха
Закон о заштити ваздуха уређује управљање
квалитетом ваздуха и одређују мере, начин
организовања и контрола спровођења заштите
и побољшања квалитета ваздуха као природне
вредности од општег интереса која ужива
посебну заштиту.

одлуку о локацији на предлог министарства,
односно надлежног органа аутономне покрајине,
доноси Влада.

Закон о заштити ваздуха. Закон о заштити
ваздуха у члану 4. прописује да „заштиту и
побољшање

квалитета

ваздуха”

обезбеђује

јединица локалне самоуправе, поред, Републике
Србије,

Аутономне

покрајине,

привредна

друштава, предузетника, као и других правних и
физичких лица.
На основу Закона о заштити ваздуха („Сл.
гласник РС”, број 36/09 и 10/13) јединицама
локалне

самоуправе

(и

АП)

поверавају

се

следећи послови:
-

доношење Планова квалитета ваздуха и
Краткорочних акционих планова (члан 31,
33, 36),

-

мониторинг квалитета ваздуха у локалној
мрежи

(за

праћење

квалитета

ваздуха

успостављају се локалне мреже мерних
станица и/или мерних места) (члан 10, 15,
16),
-

јавно објављивање и достављање података
о

резултатима

мониторинга

квалитета

ваздуха Агенцији (члан 17, 65, 67, 68, 69),
-

обавештавање

јавности

у

случају

прекорачења концентрација утврђених овим

Закон о заштити од буке у животној средини.
Општина, град, односно град Београд (јединица
локалне самоуправе) су „субјекти заштите
животне средине од буке на територији
Републике Србије, у оквиру својих овлашћења“,
поред РС, АП, привредних друштава, правних и
физичких лица, научних и стручних организација
и других јавних служби, удружења и грађана.
(члан 4).
У области заштите од буке у животној средини
одређени послови се поверавају јединицама
локалне самоуправе (као и АП). Према
одредбама члана 8. Закона о заштити од буке у
животној средини („Сл. гласник РС”, број 36/09,
88/10) јединица локалне самоуправе обавља
следеће послове:
1) утврђује мере и услове заштите од буке,
односно звучне заштите у плановима,
програмима и пројектима, укључујући и оне
на које даје сагласност у поступку стратешке
процене утицаја, процене утицаја пројеката
на животну средину, односно у поступку
издавања интегрисане дозволе за рад
постројења и активности,
2) врши акустичко зонирање на својој
територији, одређује мере забране и
ограничења у складу са овим законом,
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3) доноси локални акциони план заштите од
буке у животној средини, односно обезбеђује
услове и стара се о његовом спровођењу,
4) обезбеђује финансирање мониторинга буке
у животној средини на територији јединице
локалне самоуправе,
5) врши надзор и контролу примене мера
заштите од буке у животној средини.
Осим тога, јединица локалне самоуправе обавља
и послове везане за спровођење акустичког
зонирања и одређивање мера забране и
ограничења у складу са овим законом (члан 17);
одређује мере заштите од буке приодржавању
јавних скупова и активности (члан 18), припрема
и доноси Акциони план за агломерације на
територији јединице локалне самоуправе, као и
за постројења и активности за које интегрисану
дозволу издаје јединица локалне самоуправе
(члан
21),
обезбеђивање
финансирања
мониторинга буке у животној средини на
територији јединица локалне самоуправе (члан
23), врши надзор и контролу примене мера
заштите од буке у животној средини (члан 30),
својим актом одређују органе и службе надлежне
за обављање послова (члан 8. ст. 2).
Одељак 9. Закон о заштити од буке у
животној средини
Закон о заштити од буке у животној средини
уређује:
 субјекте заштите животне средине од буке;
 мере и услове заштите од буке у животној
средини;
 мерење буке у животној средини;
 приступ информацијама о буци;
 надзор и друга питања од значаја за
заштиту животне средине и здравље људи

Закон о заштити природе. Слично као што то
чине Закон о заштити ваздуха и Закон о заштити
од буке у животној средини и Закон о заштити
природе („Сл. гласник РС”, број 36/09, 88/10,
91/10 и 14/16) општину, односно град (јединицу
локалне самоуправе) проглашава за „субјекта
заштите природе”, поред РС, АП, управљача
заштићеног
подручја,
правних
лица,
предузетника и физичких лица који у обављању
привредних и других делатности користе
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природне ресурсе и заштићена природна добра,
стручних и научних организација и других јавних
служби, и грађана, група грађана, њихових
удружења,
професио-налних
или
других
организација (члан 6).
Одељак 10. Закон о заштити природе
Законом о заштити природе се уређује
заштита и очување природе, биолошка,
геолошка и предеона разноврсност.
Законом о заштити природе јединицама локалне
самоуправе се поверавају одређени послови.
Јединица локалне самоуправе:
- доноси програм заштите природе (члан 113),
- усваја извештај о стању природе на свом
подручју (члан 114),
- покреће иницијативу за проглашење и
проглашава заштићеним подручјем III
категорије (члан 41а),
- врши инспекцијски надзор над применом
одредаба овог закона на заштићеним
подручјима која проглашава надлежни орган
јединице локалне самоуправе (члан 119).
Строги и специјални резерват, станиште,
природно добро које се штити на основу
међународних аката или има међународни
значај, предео изузетних одлика у коме се
налази културно добро од изузетног значаја, као
и парк природе који се целом површином налази
на територији двеју или више јединица локалне
самоуправе, Влада проглашава заштићеним на
предлог
Министарства,
а
по
претходно
прибављеном
мишљењу
надлежних
министарстава и надлежног органа АП, ако се
добро налази на територији АП.
Осим тога, јединица локалне самоуправе пружа
податке у вези са стањем и заштитом природе
(члан 115), обезбеђује средства за заштиту
природних подручја које она проглашава, за мере
и активности предвиђене актом о заштити, за
новчане и друге подстицајне мере прописане
овим законом, као и за остваривање права прече
куповине и накнаде власницима и корисницима
права на некретнине за ограничења којима су
подвргнути у тим заштићеним подручјима (члан
107), обавља управне послове заштите природе

Број 30, страна број 2146

Службени лист општине Инђија

(члан 101), обезбеђује финансирање заштићеног
подручја (члан 69), итд.

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења.
Неколико обавеза (и права) локалне самоуправе
проистиче из Закона о заштити од нејонизујућих
зрачења.

Према

одредбама

члана

12.

„привредно друштво, предузеће, друго правно
лице и предузетник, односно оператер или
руковалац, дужан је да одмах, а најкасније у року
од 24 часа, обавести министарство о ванредном
догађају, а за територију аутономне покрајине и
надлежни орган аутономне покрајине, односно
орган јединице локалне самоуправе надлежан за
послове заштите животне средине“.
Одељак 11. Закон о заштити од
нејонизујућих зрачења
Законом о заштити од нејонизујућих зрачења
уређује услове и мере заштите здравља људи
и заштиту животне средине од штетног дејства
нејонизујућих зрачења у коришћењу извора
нејонизујућих зрачења.
На основу чл. 14. ст. 4. Закона о заштити од
нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, број
36/09) јединица локалне самоуправе се поверава
вршење инспекцијског надзора над изворима
зрачења за које одобрење за изградњу и почетак
рада издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе.

Закон о водама. Закон о водама („Сл. гласник
РС”, број 30/10, 93/12 и 101/16) предвиђа да
управљање водама Република Србија остварује
преко Министарства и других надлежних
министарстава, органа аутономне покрајине,
органа јединице локалне самоуправе и јавног
водопривредног предузећа (члан 24).
Одељак 12. Закон о водама
Закон о водама уређује правни статус вода,
интегрално управљање водама, управљање
водним објектима и водним земљиштем,
изворе
и
начин
финансирања
водне
делатности, надзор над спровођењем овог
закона, као и друга питања значајна за
управљање водама.
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Законом су приписане надлежности јединица
локалне

самоуправе,

града,

Јединица

локалне

Београда.

односно

града

самоуправе

је

надлежна, између осталог, за следеће послове:
- управљање водним објектима (чл. 23),
- обезбеђење заштите од штетног дејства вода
и управљање ризицима (члан 45),
- организовање и спровођење одбране од
поплава на водама II реда (члан 53),
- доноси Оперативни план за одбрану од
поплава (члан 55),
- одређује ерозионо подручје, услове за његово
коришћење и радове и мере за заштиту од
ерозије и бујица (члан 61),
- спроводи

превентивне

мере

и

заштитне

радове (члан 62, 63),
- одређује место и начин општег коришћења
воде (члан 67),
- подноси

захтев

за

одређивање

зона

санитарне заштите (члан 77),
- доноси акт о испуштању отпадних вода у јавну
канализацију (члан 98),
- доноси водна аката (члан 114),
- издаје водне услове (члан 118), издаје водни
налог (члан 128),
- води водне књиге (члан 130),
- издаје одобрења за прикључење на јавни
водовод у сеоском насељу (члан 138), итд.

Закон о заштити земљишта. Закон о заштити
земљишта

(„Сл.

гласник

РС”,

број

112/15)

предвиђа да су субјекти заштите земљишта, у
оквиру

својих

овлашћења

и

обавеза,

су Република, Аутономна покрајина, јединица
локалне самоуправе, правна лица, предузетници,
односно власници и корисници земљишта који у
обављању активности угрожавају, деградирају
или

загађују

остваривању

земљиште,
система

при

чему

заштите

су,

у

земљишта,

субјекти заштите одговорни за сваку активност
којом се нарушава или може да се наруши
природно стање и квалитет земљишта и за
непредузимање мера

заштите

у складу са

законом и другим прописима (члан 6).
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претходну годину, при чему садржај
извештаја прописује министар (члан 17).

Одељак 13. Закон о заштити земљишта
Законом о заштити земљишта уређује се:
заштита земљишта, систематско праћење
стања и квалитета земљишта (мониторинг),
мере санације, ремедијације, рекултивације,
инспекцијски надзор и друга питања од
значаја за заштиту и очување земљишта као
природног ресурса од националног интереса.
Одредбе закона примењују на све типове
земљишта без обзира на облик својине,
његову намену и коришћење.
Превентивне
мере
заштите
земљишта
обухватају: планирање и интегрисање заштите
земљишта у секторске политике и планове,
утврђивање
испуњености
услова
заштите
земљишта, доношење планских и програмских
докумената за заштиту земљишта (члан 8).

овог

Према Закону органи јединице локалне
самоуправе дужни су да потпуно и објективно,
обавештавају јавност о квалитету и стању
земљишта
и променама које могу да
представљају опасност за живот и здравље
људи, биљног и животињског света. Јавност има
право приступа прописаним регистрима или
евиденцијама које садрже информације и
податке у складу са закона (члан 35).
Програм мониторинга земљишта на нивоу
локалне мреже, надлежни орган јединице
локалне самоуправе подноси Министарству на
сагласност у року од шест месеци од дана
доношења Програма мониторинга земљишта на
нивоу државне мреже (члан 51, став 2).

3.2. НАДЛЕЖНОСТ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Заштита земљишта се обезбеђује и остварује
спровођењем
стратешких,
планских
и
документата
за
заштиту
земљишта,
те
спровођењем мера које се примењују у
поступцима планирања, управљања, коришћења
и заштити од загађења и деградације земљишта
ради очувања његових природних особина и
функција (члан 12).

Јединице локалне самоуправе

у Републици

Прописана
су документа
за
заштиту
земљишта: План заштите земљишта (члан 15),
Годишњи програм заштите земљишта (члан 16) и
Програм мониторинга земљишта (члан 28),
период на који се доносе, државне органе који их
предлажу и њихов садржај.

применом

Уређено је и извештавање о спровођењу
Годишњег програма заштите земљишта, при
чему су јединице локалне самоуправе дужне да
поднесу
министарству,
а
на
територији
Аутономне
покрајине,
Покрајинском
секретаријату надлежном за послове заштите
животне средине, Извештај о спровођењу мера и
активности утврђених у Годишњем програму,
најкасније до 31. марта текуће године за

самоуправе, предвиђено је да се оне, преко

Србији сматрају се субјектима система заштите
животне средине, сагласно одредбама Закона о
заштити животне средине. Обавеза јединице
локалне

самоуправе

јесте

да

обезбеђује

интеграцију заштите и унапређивања животне
средине у све секторске политике спровођењем
међусобно усаглашених планова и програма и
прописа

кроз

систем

дозвола,

техничких и других стандарда и норматива,
финансирањем, подстицајним и другим мерама
заштите животне средине.
Такође, у делу Закона о локалној самоуправи,
којим се регулише надлежност јединица локалне
својих органа, а у складу са Уставом и законом,
између осталог старају и о заштити животне
средине, да доносе програме коришћења и
заштите

природних

вредности

и

програме

заштите животне средине, односно локалне
акционе и санационе планове, у складу са
стратешким документима и својим интересима и
специфичностима, и утврђују посебну накнаду за
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6. Одлука

о

сакупљању

одвођењу

јединица локалне самоуправе обавља и послове

атмосферских

инспекцијског

(„Службени лист општине Инђија“ број

надзора

у

области

заштите

животне средине као поверене послове.

општине

Инђија

(„Службени

лист

општине Инђија“ број 23/2017), дефинисан је
рад и надлежност одељења за

урбанизам,

комунално стамбене послове и заштиту животне
средине

је рад и надлежност Одељења за инспекцијске
послове.

7. Одлука

о

димничарским

услугама

(„Службени лист општина Срема“ број
8/1999)
8. Одлука о обезбеђивању јавног осветљења
(„Службени лист општине Инђија“ број
3/2015, 21/2016 и 26/2016)
зоохигијене

(„Службени

лист

општине

Инђија“ број 4/2014 и 21/2016)
10. Одлука

о

јавном

превозу

путника

на

територији општине Инђија („Службени лист

У складу са чланом 4. Законом о комуналним
делатностима

(„Службени

гласник

РС“

број

88/2011 и 104/2016), локална самоуправа уређује
и обезбеђује обављање и развој комуналних
делатности, међу којима и оне које се односе на
одвођења и пречишћавања атмосферских и
отпадних вода, одржавање чистоће и управљање
комуналним отпадом, проблем комуналне буке
као и одржавање зелених површина.

Одлуке које су донете у складу са Законом о
комуналним делатностима:
1. Одлука

о

пијацама

(„Службени

лист

општине Инђија“ број 11/2014 и 21/2016)
2. Одлука

о

површина

одржавању
(„Службени

јавних
лист

зелених
општине

Инђија“ број 13/2014 и 21/2016)
3. Одлука о јавној канализацији („Службени
општина

Срема“

број

„Службени лист општине

6/11

и

Инђија“ број

14/2014 и 21/2016)
4. Одлука о обављању комуналне делатности
управљање гробљима и погребне услуге
(„Службени лист општине Инђија“ број
2/2014 и 21/2016)
5. Одлука о управљању комуналним отпадом и
одржавању чистоће на површинама јавне
на

територији

општине

Инђија

(„Службени лист општине Инђија“ број
16/2013, 7/2014, 21/2016 и 22/2016)

општине Инђија“ број 22/16)
11. Одлука о јавном водоводу („Службени лист
општина Срема“ број 6/2011 и „Службени
лист општине Инђија“ број 26/2017)
12. Одлука о јавним просторима за паркирање
(„Службени лист општине Инђија“ број
22/16)
13. Одлука о општинским путевима и улицама
на територији општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број 21/2016)

На територији општине Инђија постоје следеће

намене

вода

9. Одлука о обављању комуналне делатности

Чланом 21. Напред наведене одлуке дефинисан

лист

површинских

3/2015, 21/2016 и 22/2016)

Чланом 18. Одлуке о организацији Општинске
управе

и

и

14. Одлука

о

некатегорисаним

путевима

путевима на територији општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ 21/2016)

Локалне

накнаде.

Јединице

локалне

самоуправе могу, у оквиру својих права и
дужности, да прописују накнаду за заштиту и
унапређење животне средине. Ове накнаде
прописује

скупштина

јединице

локалне

самоуправе, а остварена средства се, преко
буџетског фонда, користе наменски за заштиту и
унапређење животне средине према програмима
коришћења средстава буџетског фонда, односно
локалним акционим и санационим плановима, у
складу са стратешким документима који се
доносе на основу овог закона и посебних закона.
Накнаде се прописују по основу коришћења
стамбених

и

пословних

пословних

просторија

обављање

пословне

зграда,
за

станова

становање

делатности,

као

у

или
и

за

коришћење земљишта за обављање редовне
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делатности. Обвезници плаћања накнаде по

производа и полупроизвода хемијских и других

овом

на

опасних материја из индустрије или за индустрију

основу су имаоци

непокретности,

односно

права
закупци

својине

се

на територији јединице локалне самоуправе са

непокретности користе по основу права закупа, а

ако

статусом угрожене животне средине на подручју

висина накнаде се одређује према површини

од значаја за Републику Србију. Обвезници

непокретности и плаћа се месечно до износа који

плаћања ове накнаде су власници теретних

не може бити већи од износа прописаног у

возила, односно правна и физичка лица која

складу са овим законом. Накнаде се прописују и

обављају транспорт нафте и нафтних деривата,

по основу обављања одређене активности која

као и сировина, производа и полупроизвода

утиче на животну средину.

хемијских

Активности које могу бити основа за утврђивање
накнаде прописује Влада, а обвезници плаћања
накнаде по овом основу су правна лица и
предузетници, који такве активности обављају.
Накнаде се прописују и по основу транспорта
нафте и нафтних деривата, као и сировина,

и

других

опасних

материја

из

индустрије или за индустрију на територији
јединице

локалне

самоуправе

са

статусом

угрожене животне средине на подручју од значаја
за Републику Србију.
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Поглавље 4

Процена стања животне средине и
дефинисање еколошких приоритета
4.2. ПРОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

4.1. МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ
СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
ИНЂИЈИ

4.2.1. Анкета грађана

Извештај процене стања животне средине се
добија пресеком стања животне средине у
тренутку процене, односно садашњег стања.
Примењена

методологија

израде

ЛЕАП-а

да процена стања може бити учесничка, стручна
и комбинована. У учесничкој процени стања,
подаци и информације о проблемима у животној
средини се добијају од грађана (анкетирање
грађана), док се код стручне процене стања
очекује знање и искуство, анализа релевантних
података, па се ангажују стручњаци за поједине
области.

приликом

процене.

Процес

израде

процене стања почео је анкетирањем грађана,
извођењем

прегледа

мишљења

јавности

и

израдом визије којима је утврђено на које
проблеме

животне

усресредити,
коришћене

средине

се

треба

а

затим

су

те

као

основа

за

израду стручних

стања

и

еколошких приоритета.

информације

дефинисање

локалних

о процени квалитета

животне средине, загађивачима, предлозима за
унапређење и њиховој спремности да се укључе
и процес имплементације ЛЕАП-а.
Анкета је спроведена у периоду 01-08. јуна 2018.
године, када су анкетирани грађани из свих
месних заједница и урбаног насеља Инђија, као и
представници јавног и приватног сектора.

Сврха

и

анкетирања

Тим за израду ЛЕАП-а је користо комбиновану

процена

процес израде ЛЕАП-а остварује се (осим јавним
трибинама) анкетирњем

предвиђа неколико метода процене стања, тако

методу

Укључивање грађана и заинтересованих страна у

циљеви
јесте

анкетирања.

прикупљање

Сврха

ставова

и

мишљења грађана о стању животне средине у
општини

Инђија,

њихове

процене

и

оцене

квалитета животне средине, прироритета, визији
и њиховој спремности да се укључе у еколошке
програме, пројекте и акције.
Циљеви

истраживања

ставова

грађана

о

животној средини и еколошким страховима јесу:
- да се утврди ниво информисаности грађана о
стању животне средине, и
- да се утврди ниво, садржај и карактер
еколошке свести.
Циљ анкете јесте и партиципативан приступ
израде

Локалног

еколошког

акционог

плана

Општине Инђија (ЛЕАП-а), односно укључивање
грађана

у

фазе

идентификације

стања

и
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стања

Основне претпоставке које би требало утврдити

рангирањем приоритетних области, које према

испитивањем ставова грађана односе се на

мишљењу грађана представљају највеће претње

препознатљивост

за њихово здравље и благостање.

информисаности, образовања и др., односно на

планирање

мера

за

унапређење

Методологија. Истраживање ставова грађана
спроведено

је

на

бази

интервјуа

грађана

анкетним упитником отвореног и затвореног типа.
Грађани су информисани путем информативног
флајера,

а

у

циљу

мотивације

грађана

и

промоције партиципативног учешћа дизајниране
су мајце, качкети и платнене торбе које су
дељене током анкетирања.
Коришћен

је

еколошке

проблематике,

ниво изражене еколошке свести
проблемима

у

животној

грађана о

средини

животне

средине, а да ће се као најважнији проблеми
сагледавати пре свега они који су грађанима
највидљивији.

Претпоставка

је

да

грађани

увиђају улогу еколошке едукације и да желе да
се укључе у решавање проблема.
Резултати анкете обједињени су у

Access-у, а

стастистичка обрада података урађена је у

метод

случајног

узорка

Microsoft Excelu.

анкетирањем грађана на 2 пункта у урбаној зони
општине

Инђија

(Слика

21),

анкетирањем

грађана у месним заједницама које су спровели
координатори

техничких

тимова,

као

и

анкетирање циљних група, представника месних
заједница и локалних стејкхолдера. План да се у
анкетирању

тј.

давању

мишљења

о

стању

животне средине у местима где живе, укључе
становници свих месних заједница је остварен.
Анкетирано је укупно 435 испитаника које чине
становници

градске

и

приградских

месних
месних

заједница,

председници

и

заједница,

запослени

Јавним

у

чланови

комуналним

предузећима и локалној самоуправи.
Коришћен

је анкетни

упитник

Слика 21. Анкетирање грађана на
пунктовима у градском насељу Инђија
Фото: јун 2018

Резултати анкете. Од укупно 435 испитаника

са следећим

52,2% чине мушкарци, а 47,8% чине жене

групама питања:

(Tабела 10). Остварен је веома добар проценат

-

оцене и мишљења о најважнијим еколошким

учешћа жена у анкетирању, односно укључивању

проблемима

концепта родне равноправности.

узроци,
-

-

животне

извори

и

средине,

последице,

њихови

утицај

на

квалитет живота;

Иако резултати анкете показују да становништво

сет питања о еколошком проблему, да ли га

има веома различите погледе, односно визију на

осећају, одакле долази, докле досеже, како

то шта су потребе, од еколошких проблема и

утиче на њих и да ли би му се лично

потребних акција за њихово решавање, до

супроставили;

социоекономских и културолошких, веома висок

оцене и мишљења о томе које еколошке

проценат

проблеме препознају, како их решавати и ко

становништво, што даје јасну слику, да су сви

треба да буде носилац решавања.

једнако заинтересовани за учешће у процесу, у

учешћа

у

анкети

има

рурално

фундусу у ком постоји воља и начин њиховог
укључивања.
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Табела 10. Укупан број анкетираних према
полу
Број
анкетираних

%

Мушки

227

52,2

Женски

208

47,8

Укупно

435

100

Пол

Табела 11. Укупан број анкетираних према
полу
Број
анкетираних
227
208
435

Пол
Мушки
Женски
Укупно

%

Табела 12. Укупан број анкетираних према
Тип насеља
Градско
Рурално
Укупно

%
34,7
65,3
100

анкетирању: само 12,1% испитаника представља
од

15-25

година,

док

највећи

проценат испитаника припада категорији изнад
55 година (графикон - слика 22).
образовања

и

радни

статус

Запослен

219

50,3

Пензионер

91

20,9

Земљорадник

35

8,0

Остало

41

9,4

Непознато

15

3,4

Укупно

235

100

животне

средине,

односно

активности

које

доприносе загађењима и смањењу вредности
ресурса, одговорима на питања:
1. Да ли мислите да су проблеми животне
средине у нашем окружењу: а) веома опасни, б)
опасни, ц) уобичајени, д) безначајни, е) не знам;
2. Који су по вашем мишљењу најзначајнији

Забележен је низак проценат учешћа младих у
популацију

Табела 13. Радни статус испитаника
Статус
Број
%
испитаника
Ученик/Студент
34
7,8

Колико грађани препознају опасност деградиране

52,2
47,8
100

типу насеља
Број
анкетираних
151
284
435

Понедељак 31. децембар 2018.

Степен

испитаника

приказани су у табели 13.

проблеми
одговорима

животне
и

средине?

рангирањем

Са
од

понуђеним
највећег

ка

најмање, при чему оцена 1 представља највећи
проблем према њиховом мишљењу, а оцена 15
најмањи, и
3.

Ко вас највише загађује? Са понуђеним

одговорима: а) индустрија, б) саобраћај, ц)
отпадне воде, д) грађани, е) остали.
Чак 37,2% испитаника сматра да су проблеми у
животној средини уобичајени што представља
алармантан податак да локално становништво
или нема довољно капацитета да препозна

1%
4%
32%

16%

8%
20%

19%

15-18
19 до 25

проблем, или са друге стране су навикнути на
проблеме и на споро решавање проблема.

26 до 35

С друге стране 34,9% испитаника сматра да су

36 до 45

проблеми опасни, 19,3% испитаника сматра да

46 до 55

су

55 и више

Слика 22. Удео старосних група у укупном
узорку испитаника

веома

опасни,

1,6%

да

су

проблеми

безначајни, док 6,9% испитаника не зна или није
дало одговор. (Графикон - Слика 23)
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Слика 23. Рангирање нивоа опасности
проблема животне средине од стране
испитаника

14.
15.

Рангирање приоритетних проблема од стране
грађана омогућено је питањем 2 у коме су
понуђени одговори, али и остављена могућност
да допишу проблем који није наведен. Грађанима
је сугерисано да наводе проблеме према скали 1
– најзначајнији до 15 – најмање значајни (Tабела
14).
Табела 14. Број одговора испитаника на
питање о најзначајнијим проблемима
Р.
Проблеми у животној
Бој
бр. средини
одгов.
1.
Загађење ваздуха
344
2.
Комунални отпад
386
3.
Загађење пореклом из
321
индустрије
4.
Опасан отпад и опасне
317
материје
5.
Загађење површинских и
316

16.

Понедељак 31. децембар 2018.

подземних вода
Загађење земљишта и
ерозија
Урбанистичко планирање
Стање зелених површина
Саобраћајна бука
Уништавање и
неконтролисана сеча шума
Уништавање биљног и
животињског света
Јонизујуће и нејонизујуће
зраћење
Саобраћајна
инфраструктура
Неадекватно еколошко
информисање и образовање
Квалитет животних
намирница
Остало - навести

260
233
266
243
254
260
213
272
240
279
19

Под осталим проблемима грађани су навели
хигијену

улица,

између

осталог

недовољно

развијену културу сакупљања измета кућних
љубимаца,

недовољна

пошумљеност,

нераздвајење секундарног смећа, лоше навике у
културу викендаша у контексту бацања смећа по
улицама, дивља сметлишта и нарочито депонију
на

циглани.

Што

се

тиче

пољопривредне

делатности и индустрије, грађани наводе Фарму
Кнез Аграр и загађење ваздуха од сушара
дувана.

Табела 15. Став учесника анкете о најзначајнијим проблемима животне средине у општини
Инђија – број одговора за првих пет рангираних свих понуђених одговора
Р.
Проблеми у животној средини
1
2
3
4
5
бр.
1.
Загађење ваздуха
112
78
50
26
19
2.
Комунални отпад
163
78
42
26
26
3.
Загађење пореклом из индустрије
59
69
56
35
26
4.
Опасан отпад и опасне материје
39
70
35
51
33
5.
Загађење површинских и подземних
65
43
45
47
37
вода
6.
Загађење земљишта и ерозија
24
37
23
25
24
7.
Урбанистичко планирање
5
27
19
17
10
8.
Стање зелених површина
25
19
19
17
32
9.
Саобраћајна бука
16
19
18
17
12
10.
Уништавање и неконтролисана сеча
22
21
11
13
23
шума
11.
Уништавање биљног и животињског
29
10
14
13
14
света
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Јонизујуће и нејонизујуће зраћење
Саобраћајна инфраструктура
Неадекватно еколошко
информисање и образовање
Квалитет животних намирница
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15
9
20

12
29
16

8
30
8

9
14
8

2
11
11

24

28

20

13

17

Табела 16. Став учесника анкете о најзначајнијим проблемима животне средине у општини
Инђија – процентуално за првих пет рангираних свих понуђених одговора
Р.
Проблеми у животној
Укупно
1
2
3
4
5
бр. средини
(%)
Комунални отпад
42.2
20.2
10.9
6.7
6.7
86.8
1.
2.

Загађење ваздуха

32.6
20.6

22.7
13.6

14.5

7.6

5.5

82.8

3.

Загађење површинских и
подземних вода
Загађење пореклом из
индустрије
Опасан отпад и опасне
материје
Уништавање биљног и
животињског света
Стање зелених површина

14.2

14.9

11.7

75.0

18.4

21.5

17.4

10.9

8.1

76.3

12.1

21.8

10.9

15.9

10.3

71.0

11.2

3.8

5.4

5.0

5.4

30.8

9.4

7.1

7.1

6.4

12.0

42.1

Загађење земљишта и
ерозија
Уништавање и
9.
неконтролисана сеча шума
10. Квалитет животних
намирница
11. Неадекватно еколошко
информисање и образовање
12. Саобраћајна бука

9.2

14.2

8.8

9.6

9.2

51.2

8.7

8.3

4.3

5.1

9.1

35.4

8.6

10.0

7.2

4.7

6.1

36.6

8.3

6.7

3.3

3.3

4.6

26.3

6.6

7.8

7.4

7.0

4.9

33.7

13. Јонизујуће и нејонизујуће
зраћење
14. Саобраћајна
инфраструктура
15. Урбанистичко планирање

7.0

5.6

3.8

4.2

0.9

21.6

3.3

10.7

11.0

5.1

4.0

34.2

2.1

11.6

8.2

7.3

4.3

33.5

4.
5.
6.
7.
8.

Табела 17. Став испитаника о томе којих је 5 назнајачнијих проблема у њиховом окружењу
Р.
Проблеми у животној
Укупно
1
2
3
4
5
бр.
средини
%
1.
Комунални отпад
42.2
20.2
10.9
6.7
6.7
86.8
2.
Загађење ваздуха
32.6
22.7
14.5
7.6
5.5
82.8
3.
Загађење површинских и
20.6
13.6
14.2
14.9
11.7
75.0
подземних вода
4.
Загађење пореклом из
18.4
21.5
17.4
10.9
8.1
76.3
индустрије
5.
Опасан отпад и опасне
12.1
21.8
10.9
15.9
10.3
71.0
материје
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Опасан отпад и опасне материје

Загађење пореклом из индустрије

Загађење површинских и подземних вода

Загађење ваздуха

Комунални отпад

0

50
1

100
2

3

150
4

200

250

300

350

400

5

Слика 24. Рангирање најприоритетнијих проблема (првих 5) од стране испитаника

Испитаници су у највећем проценту одговорили
да их највише загађује индустрија и сами

5%

грађани, потом отпадне воде и саобраћај, 1%
испитаника је навело да све наведено загађује а
2% испитаника није дало договор на ово питање

Индустрија

142

Саобраћај

47

Отпадне воде

78

Грађани

172

Остали

22

Укупно одговора

30%

Отпадне воде
Грађани
Остали

10%
16%

Табела 18. Ставови испитаника о томе ко/шта
највише загађује
Загађивач
Бр.одговора

Без одговора

Саобраћај

1%

36%

(Табела 10, графикон - Слика 25).

Све

Индустрија

2%

6
11
478

Све
Без одговора

Слика 25. Главни загађивачи према
мишљењу становништва
Како се могу решити еколошки проблеми? На ово
питање
заокруже

дата
два

је

могућност

одговора.

245

да

испитаници

испитаника

је

одговорило да се овим проблеми решавају
казненом политиком,

191 испитаник сматра

важну улогу информисања и подизања нивоа
свести, 224 улогу едукације, 154 испаника сматра
да образовање и васпитање има исто тако важну
улогу у решавању еколошких проблема, 88
сматра да је такође важно решити и проблем
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недостајуће комуналне инфраструктуре. 3,5%
6%

одговора се односи на јачање медицинских
служби.

У

опцији

„Остало“,

1,3%

одговора

19%

испитаника се односи на то да треба користити
најбоље

доступне

одређених

технике

проблема,

за

јачање

решавање

25%

инспекцијских

36%

14%

служби и надзора.
Табела 19. Ставови испитаника на питање
како се најефикасније могу решити
еколошки проблеми
Тип понуђеног
Бр. одгов.
%
одговора
испитаника
Образовањем и
154
21.4
васпитањем
Јачањем медицински
25
3.5
служби
Казненом политиком
245
34.0
Информисањем и
подизањем нивоа
свести
Изградњом
инфраструктуре
Остало - шта
Без одговора
Укупно

Изградњом
инфраструктуре
12%
Информис
ањем и
подизање
м нивоа
свести
27%

Остало
1%

191

26.5

88

12.2

9
8

1.3
1.1

720

100

Образова
њем и
васпитање
м
22%
Јачањем
медицински
служби
4%
Казненом
политиком
34%

Слика 26. Одговори испитаника на питање
како се најефикасније могу решити
еколошки проблеми
Половина испитаника види своју партиципативну
улогу у процесу решавања проблема у животној
средини (54,7% одговорима да и понекад), 20%
не види уопште своју улогу (одговорима не и без
одговора), док се код осталих испитаника (25,3%)
назире

жеља

у

зависности

од

њиховог

капацитета и мотивације (графикон - Слика 27).

Да

Не

Можда

Понекад

Без одговора

Слика 27. Одговори испитаника на питање
да ли би волонтерски учествовали на
решавању еколошких проблема
У оквиру анкете остављено је и питање
отвореног типа, којим је дата опција грађанима и
анкетираним зинтересованим странама да дају
одговоре на то: шта треба променити, шта
сачувати и шта изградити, како би се добила
јаснија слика потреба становништва.
1. Шта треба променити?
Већина грађана на ово питање одговорила је да
је потребна снажнија казнена политика, бољи
рад комуналних служби, јачање колективне
свести, урбано планирање и повећање степена
шумовитости.
2. Шта треба сачувати?
Перцепција грађана шта то треба сачувати
указује да препознају да је здрава животна
средина важна за њихово благостање: квалитет
вадуха, воде и земљишта, унапредити паркове и
јавни простор зеленилом и мобилијарима,
комуналну и путну инфраструктуру и здравље
грађана. Наравно одговори су се односилии на
очување културног наслеђа. Око 15% испитаника
је својим одговорима дало индикацију да је
потребно сачувати младе у општини, односно
створити услове за њихов останак.
2. Шта треба изградити ново?
Изградња према мишљењу грађана треба да
задовољи потребе здравствене заштите, потребе
запошљавања, рекреативне и пејсажне садржаје
и
свакако
комуналну
инфраструктуру
у
насељима, регионалну депонију и успоставити
пољо-чуварске службе.
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4.2.2 Визија заједнице
Визија заједнице представља смерницу за рад на

окружење, коришћење земљишта и демографија,

изради ЛЕАП-а, оквир за решавање постојећих

образовање

проблема, заједнички концепт слике заједнице у

инфраструктура,

каквој би грађани желели да живе

програми, културно наслеђе.

Визија заједнице треба да буде реална слика

У

могућег и остварљивог у наредном периоду.

сагледавања мишљења заинтересоване јавности

ЛЕАП треба да понуди конкретне краткорочне и
дугорочне кораке у виду пројектних задатака ка
остварењу те визије.
Визија заједнице је обично сачињена од више
чинилаца као нпр. животна средина, здравље
заједнице, ефикасност привреде. Визија треба да
опише шта је могуће постићи у будућности у
одређеним областима као што су: природно

циљу

и

социјалне
специфични

дефинисања

визије

служба,
пројекти

и

заједнице

и

на територији Инђије о проблемима животне
средине, неопходно је било направити анкету
која ће помоћи у раду на изради ЛЕАП-а.
Грађани су одговрима на питање отвореног типа
шта треба променити, сачувати и изградити,
дали

своју

визију

у

каквим

еколошким,

амбијенталним и социо-културолошким условима
желе живе - Визија.
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4.2.3. Стручна процена стања
и одређивање тематских
области
Код израде процене стања за све проблеме
животне

средине,

обухваћена

је:

историја

проблема, извори и узроци загађивања, опис
утицаја везаних на људско здравље или животну
средину,

опис

како

људске

активности

непосредно узрокују или погоршавају одређени
утицај, опис величине и јачине утицаја и планови
активности.
Учесничка процена стања животне средине и
визије развоја, до којих се дошло у раду на
изради ЛЕАП-а, послужиле су као основ за
груписање свих поменутих питања у 15
тематских целина. У идеалним условима, за
сваку од ових тематских целина био би
формиран посебан технички тим, који би
извршио експертску процену стања и предложио
акционе планове који би се користили у даљој
изради ЛЕАП-а. Међутим, постојећа ограничења
у изворима финансирања захтевала су да се од
идентификованих тематских целина изврши
одабир оних које стручна радна тела сматрају
приоритетним, и да се у овој фази рада технички
тимови образују само за те области. Преостале
тематске целине остају да буду обрађене до
потребног нивоа детаљности, како би у
зависности од финансијских средстава, у
будућности ушле у разматрање при изради
наредног ЛЕАП-а или ажурирања акционог
плана.
Одређивање еколошких приоритета је веома
сложена активност у изради ЛЕАП-а.
Том приликом се утврђују најтежи еколошки
проблеми на локалном нивоу и неопходно је да
одговарају мишљењу широке јавности о
приоритетним проблемима и да то мишљење
деле стручне институције или појединци.
Утврђивањем
еколошких
приоритета
се
усмеравају ограничени општински људски и
финансијски ресурси.

Понедељак 31. децембар 2018.

Фазе у дефинисању локалних еколошких
приоритета су: рангирање проблема животне
средине
и
утврђивање
приоритета
за
предузимање акција.

РАНГИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА
Рангирање проблема се најчешће заснива на
озбиљности
или
интензитету
еколошких
проблема. На основу одређених критеријума као
што су утицај на људско здравље, утицај на
екосистеме или утицај на квалитет живота,
рангирају се најозбиљнији еколошки проблеми
животне средине.
Приликом рангирања проблема, користи се
табеларно бодовање еколошких проблема при
чему се сваки од препознатих еколошких
проблема бодује у сагласности са наведеним
критеријумима. На тај начин се добија ранг –
листа еколошких проблема која усмерава на
дефинисање приоритета.
Рангирање проблема је израђено према следећој
методологији:
1. наведени еколошки проблеми од стране
испитаника су обједињени у тематске
области и то:
а)
стање
зелених
површинаи
неконтролисана сеча шума
б) загађивање ваздуха и саобраћајна бука
ц) загађење земљишта и ерозија и квалитет
животних намирница
д) Комуналан оптад и опасан оптад и опасне
материје
е) загађење површинских и подземних вода
2. рангирани одговори од 1 до 3, (1 предствља
највећи проблем према мишљењу грађана),
су
сабрани
према
горе
наведеним
обједињеним областима
3. узети су додатни критеријуми: проценат
погођености
становништва
наведеним
проблемима,
надлежност
локалне
самоуправе и инвестициона улагања.
На графикону (Слика 28) приказан је резултат
рангирања проблема, на основу чега су у даљој
фази одређене приоритетне области.
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Уништавање биљног и животињског света
Стање зелених површина и
неконтролисана сеча чума
Загађење земљишта и ерозија и квалитет
животних намирница
Загађење површинских и подземних вода
Загађење ваздуха и саобраћајна бука
Комунални и опасан отпад
0

3

50

2

100

150

200

250

1

Слика 28. Рангиране приоритетне области за анализу и предлог мера

4.2.4 Утврђени приоритети за
акцију
На основу става учесника анкете о најзначајнијим
проблемима животне средине у општини Инђија
– а према напред наведеној методи рангирања
приоритета, дефинисане су приоритетне области
(Слика 29): отпад (комунални, опасан), вода
(загађење подземних и површинских вода),
ваздух (загађење од саобраћајница и из
индустријских
постројења),
земљиште
(деградација/загађење) и област зеленила
(недовољно шумских површина и јавног
зеленила). На основу тога формирани су
технички тимови за дефинисане приоритетне
области, и то:
1. Технички тим за ОТПАД (Комунални отпад и
депоније, загађења од индустрије и опасан
отпад;
2. Технички
тим
за
ВОДЕ
(Загађење
површинских и подземних вода);
3. Технички тим за ВАЗДУХ;
4. Технички тим за ЗЕМЉИШТЕ (загађење
земљишта и ерозија);

5. Технички тим за ЗЕЛЕНИЛО (стање шумских
и јавних зелених површина).
чији је задатак био да:
- изврше процену стања животне средине у
Инђији и израде приказ процене тренутне
ситуације,
- идентификују најважније проблеме у оквиру
својих области припреме предлоге акционих
планова,
- дају техничку подршку координатору и
изабраном консултанту.
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отпадом на нивоу Републике Србије. Стратегија
разматра потребе за институционалним јачањем,
развојем

законодавства,

едукацијом

и

развијањем јавне свести.
Третман отпада обухвата операције поновног
искоришћења

или

одлагања,

укључујући

претходну припрему за поновно искоришћење
или одлагање;
Рециклажа

јесте

искоришћења

свака

којом

операција

се

отпад

поновног

прерађује

у

производ, материјале или супстанце без обзира
да ли се користе за првобитну или другу намену,

Слика 29. Шематски приказ опредељења
главних приоритетних области

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ОТПАД
Већина отпада по свом саставу и особинама
спада у групу материјала који могу бити корисно
употребљени у различитим гранама производње,
па тако постају економски и технички корисне
секундарне сировине.

РС’’, бр. 36/09, 88/10 и 14/2016) уређују се: врсте
и класификација отпада; планирање управљања
субјекти

управљања

отпадом;

одговорности и обавезе у управљању отпадом;
организовање управљања отпадом; управљање
посебним токовима отпада; услови и поступак
издавања

дозвола;

прекогранично

кретање

отпада; извештавање о отпаду и база података;
финансирање управљања отпадом; надзор, као и
друга питања од значаја за управљање отпадом.
Управљање

поновну

материјала,

осим

енергетске

сврхе

производњу

поновног
и

органских

искоришћења

поновне

прераде

у
у

материјале који су намењени за коришћење као
гориво или за прекривање депонија;
Одлагање отпада јесте било која операција која
није поновно искоришћење отпада, чак и када та

Законом о управљању отпадом, (’’Сл. гласник

отпадом;

укључујући

отпадом

јесте

спровођење

прописаних мера за поступање са отпадом у
оквиру сакупљања, транспорта, складиштења,

операција

има

за

секундарну

последицу

настајање супстанце или енергије (Д листа
представља

неисцрпну

листу

операција

одлагања);
Правилник

о

методологији

за

прикупљање

података о саставу и количинама комуналног
отпада

на

територији

јединице

локалне

самоуправе, (’’Службени гласник РС’’, бр. 61/10) обавезе

локалне

самоуправе

према

овом

Правилнику су дефинисане чланом 2. - Јединица
локалне самоуправе, преко јавних комуналних
предузећа обезбеђује прикупљање података о
саставу и количини комуналног отпада на својој
територији):

третмана, односно поновног искоришћења и

1)

одлагања отпада, укључујући и надзор над тим

становања (насеља са кућама која поседују

активностима

двориште/башту, а налазе се у градској зони);

управљање

и

бригу

отпадом

о

постројењима

после

за

затварања

и

активности које предузима трговац и посредник.
Стратегија управљања отпадом за период 2010. 2019. године (''Сл. гласник РС”, бр. 29/2010)
представља основни документ који обезбеђује
услове за рационално и одрживо управљање

градске

зоне

–

сектора

индивидуалног

2) градске зоне – сектора колективног становања
и комерцијална зона (насеља са блоковима
стамбених зграда);
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Прикупљање података о количинама генерисаног

рециклабилног

комуналног отпада врши се мерењем укупне

компостирање/МБТ и трансфер станицама.

масе генерисаног комуналног отпада.

отпада,

постројењем

за

Да би остварила циљ из Оквирне Директиве о

Правилник о условима и начину разврставања,

отпаду, Србија планира да до 2030. године

паковања и чувања секундарних сировина ("Сл.

оствари степен од 50% рециклаже укупног

гласник РС", бр. 55/2001, 72/2009 - др. правилник

комуналног отпада. Потребно је више пажње

и 56/2010 - др. правилник) - прописује услове и

посветити даљем развијању рециклаже отпада,

начин разврставања, паковања и чувања отпада

посебно сепарације отпада на извору. То је

- секундарних сировина које се могу користити

неопходно да би се остварили зацртани циљеви

непосредно или дорадом, односно прерадом, а

смањења одлагања биоразградивог отпада и

потичу из технолошких процеса производње,

повећање

рециклаже, прераде или регенерације отпадних

укупног комуналног отпада.

материја,

услуга,

потрошње

или

других

рециклаже

амбалажног

отпада

и

делатности.

Општине/градови треба да се фокусирају на

Члан 5. Паковање секундарних сировина врши се

организовано сакупљање рециклабилног отпада

посебно према категорији на начин утврђен

већ у самим домаћинствима. На овај начин се

прописаним стандардима. Спаковане секундарне

добијају квалитетне секундарне сировине које

сировине обележавају се стављањем натписа

лако налазе место на тржишту.

организовање

који садржи: назив и седиште или регистровани
знак

генератора

секундарне

отпада,

назив

сировине

номенклатури,
контролни

садржај

број,

и

према

усвојеној

нечистоћа,

датум

ознаку

количину,

отпреме

и

Каталогу

општински

отпада

отпад

ознака

(кућни

20

отпад

и

укључујући

одвојено

Отпад сепарисан на извору треба даље да буде
сортиран тј. треба уклонити загађујуће материје и
рангирати рециклабилне материјале у складу са

означава

Потребно је формирати и промовисати ширење

слични

сакупљене

на тржишту рециклабилних материјала.

центара за одвојено сакупљање рециклабилног
отпада

–

рециклажних

дворишта

кабасти отпад

Смернице за управљање отпадом

треба да обезбеди и опреми ове центре.

отпадом

је

у

надлежности општина и градова. На основу
Закона о управљању отпадом сви региони и
локалне

самоуправе

локалне

планове

просторним
локације

регионалне

и

отпадом.

У

управљања

плановима
за

доносе
морају

постројења

за

се

утврдити

управљање

комуналним отпадом.
Предвиђено

је

затварање

итд.), где ће грађани сами

доносити отпад. Јединица локалне самоуправе

Циљеви управљања комуналним отпадом.
комуналним

(папира,

лименки, стакла, пластике, електрични апарати,

фракције.

Управљање

кроз

спецификацијама тржишта, пре његове продаје

комерцијални, индустријски и институционални
отпади),

селекције,

потпис

одговорног лица.
По

примарне

Планирано је формирање регионалних центара
за управљање отпадом. Неопходно је извршити
затварање (престанак коришћења) постојећих
сметлишта до 2028. године. Планира се и
изградња постројења за искоришћење енергије
из отпада.
Најважнији

циљ

је

финансијски

одржива

делатност управљања отпадом заснована на
и

рекултивација

постојећих сметлишта и изградња регионалних
санитарних депонија, са центрима за сепарацију

принципу

„загађивач

плаћа“.

Потребно

је

применити принцип пуне надокнаде трошкова за
услуге сакупљања и одлагања отпада и увођење
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подстицајних инструмената за поновну употребу
и рециклажу отпада.

Управљање биоразградивим отпадом. На
основу Закона о управљању отпадом („Службени
гласник РС“, 36/09, 88/10 и 14/16), као и на
основу дефиниције која се користи у Директиви
ЕУ
о
депонијама,
под
биоразградивом
комуналним отпадом се подразумева: „отпад који
је погодан за анаеробну или аеробну разградњу,
као што су храна, баштенски отпад, папир и
картон“.

биоразградивог отпада, где ће бити постављени
циљеви за смањење удела биоразградивог
отпада на депоније и на тај начин, смањење
емисије гасова са ефектом стаклене баште, а у
складу са ЕУ Директивом о депонијама. Након
тога локалне самоуправе треба да донесу своје
планове смањења биоразградивог отпада.
Потребно је смањити количине биоразградивог
комуналног отпада који се одлаже на депоније у
складу са следећом шемом:
-

до краја 2022. године удео биоразградивог
комуналног отпада који се одлаже на
депоније смањити на 75% укупне количине
(по тежини) био-разградивог комуналног
отпада насталог 2008. године;
до краја 2026. године удео биоразградивог
комуналног отпада који се одлаже на
депоније смањити на 50% укупне количине
(по тежини) биоразградивог комуналног
отпада насталог 2008. године;
до краја 2030. године удео биоразградивог
комуналног отпада који се одлаже на
депоније смањити на 35% укупне количине
(по тежини) биоразградивог комуналног
отпада насталог 2008. године.

Биоразградиви комунални отпад обухвата:
-

-

баштенски отпад и отпад од хране (100% од
укупне количине баштенског отпада и отпада
од хране),
папир и картон (90% од укупне количине
папира и картона који се генерише),
остале биоразградиве категорије, као што су
текстил, дрво, кожа, фине фракције итд.
(35% од укупне количине ових фракција).

Тренутно, у Србији је уобичајено сакупљање
отпада из домаћинстава у истом контејнеру, а
основна делатност управљања отпадом је
одлагање
на
депоније.
То
доводи
до
контаминације биоразградивог отпада (органски
део), који онда није погодан за компостирање.
Сакупљање комуналног отпада у надлежности је
локалних власти, и оне морају успостављати
системе за одвојено сакупљање биоотпада.
Дакле, нису успостављени механизми за
спровођење
плана
смањења
количине
биоразградивог комуналног отпада који се
одлаже на депоније успостављањем рециклаже,
компостирања,
производње
биогаса
или
енергије, иако су циљеви утврђени у Уредби о
одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“,
бр.92/2010), а тако да постављене рокове није
могуће достићи.
Постројења за третман биоразградивог отпада,
као што су постројења за компостирање,
анаеробну
дигестију,
механичко-биолошки
третман или постројења за сагоревање отпада са
искоришћењем енергије, и даље недостају.
Према Закону о управљању отпадом, Влада
доноси
Национални
план
смањења
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-

-

Предложена је 2008. година као референтна.
Мере за постизање циљева ће бити интегрисане
у национални, регионални и локални приступ
управљању комуналним отпадом. Управљање
биоразградивим отпадом ће бити организовано
кроз регионалне структуре и инвестиције.
За достизање утврђених циљева потребно је
спровести читав низ мера. То обухвата изградњу
комплетне инфраструктуре, што захтева високе
трошкове, па се може поделити у две фазе.
Прва фаза даје делимичну усаглашеност са
Директивама ЕУ.
Друга фаза обезбеђује потпуну усаглашеност.
У односу на биоразградиви отпад, у првој фази
инфраструктура ће обухватити следеће:


проширење покривености сакупљањем
отпада на 100% становништва;
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примарна селекција, одвојено сакупљање
рециклабилног отпада – папир, пластика,
стакло и метал;
постројење за секундарну сепарација
рециклабилног отпада – „чиста“ линија за
раздвајање претходно сортираног отпада;
центри
за
одвојено
сакупљање
рециклабилног отпада: кабасти отпад,
отпад од електричних и електронских
производа, опасан отпад из домаћинства;
регионална санитарна депонија у складу са
стандардима ЕУ;
компостирање одвојено сакупљеног биоотпада (најмање зеленог отпада из паркова
и са јавних површина);
затварање постојећих депонија-сметлишта.
Мере које ће допринети успостављању и
унапређењу управљања биоразградивим
отпадом и достизању утврђених циљева у
Србији су следеће:
подстицање
смањења
настајања
биоразградивог отпада;
одвојено
сакупљање
биоразградивог
отпада;
подстицање кућног компостирања - у
деловима где је заступљено индивидуално
становање, односно руралним областима,
потребно је информисати грађане у циљу
изградње
система
индивидуалног
компостирања за кућно коришћење. Овај
корак
ће
нарочито
бити
подржан
дугорочним усмерењем ка изградњи
система наплате према количинама отпада
који се генерише и сакупља;
изградња
постројења
за
третман
биоразградивог отпада;
кампања
и
едукација
грађана
о
могућностима и потребама селекције
отпада и смањења настајања отпада, као и
о могућностима кућног компостирања.

Грађевински

отпад.

Грађевински
отпад
укључује отпад који настаје приликом градње
грађевина, реконструкције, одржавања или
рушења постојећих грађевина, као и отпад
настао од ископаног материјала, који се не може
без претходне обраде користити. У просеку
садржи: земљу од ископа 75%, отпад од рушења
и грађења (отпад од керамике, бетона, гвожђа,
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челика, пластика и др.) 15–25%, као и отпадни
асфалт и бетон 5–10%.
Грађевински отпад завршава на депонијама
комуналног отпада, а користи се и као инертан
материјал за прекривање отпада на депонији.
Рециклажа грађевинског отпада је неразвијена,
иако се поново може употребити око 80%
грађевинског отпада.
Отпад од бетона чини главни извор грађевинског
отпада, а учествује са 40% до 70% у укупно
насталом грађевинском отпаду.
Многе грађевинске фирме су уочиле предности
поновне употребе грађевинског отпада и других
отпадних материјала који се могу искористити у
грађевинској индустрији. предности су како
еколошке, тако и економске.
Од крупних агрегата може се правити слој
основне подлоге приликом градње путева, када
се овај материјал користи као замена за кречњак.
Крупни агрегати могу се искористити и као
материјал за примарни, односно завршни слој
неасфалтираних путева нижих редова, типичних
за руралне области, а може се практиковати и
употреба за израду путних стаза у оквиру
приватних поседа ради њиховог повезивања са
јавном путном мрежом и сл. Фини агрегати се
такође могу добити од бетонског отпада а могу
се искористити уместо природног песка у
малтеру. Коришћењем ових материјала не
долази до заузимања простора на депонијама за
одлагање грађевинског отпада.

Анимални отпад. Уместо у кафилеријама,
велики део отпада анималног порекла, заврши у
природи, на дивљим сточним гробљима и то
представља велику опасност по животну средину
и здравље људи.
Неопходно је да локалне самоуправе покрену
активности за решавање проблема управљања
анималног отпада.
У
регионалним
и
локалним
плановима
управљања отпадом, општине имају углавном
идентификоване неусловне гробне јаме где
одлажу угинуле животиње. Због тога постоји
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велика опасност од загађења
површинских вода и земљишта.

подземних,

Делокруг рада ЈКП „Комуналац" обухвата низ
комуналних

Да би све то успешно функционисало неопходно
је да се у појединим локалним самоуправама
изграде објекти или претоварне станице опрема
за привремено чување сакупљеног анималног
отпада.
Објекте
је
потребно
опремити
(хладњача), одакле би се анимални отпад
превозио до кафилерија.
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делатности:

одржавање

чистоће

одношењем смећа и чишћење јавних површина,
сахрањивање и одржавање гробља, подизање и
одржавање

зелених

пијаце,

хватање

смећа

на

површина,

паса

месту

одржавање

луталица,

настанка

сепарација

и

црпљење

атмосферских и фекалних вода.
Циљ предузећа је да се увећа ефикасност

Управљање отпадом у општини Инђија

обављања послова у комуналним делатностима,

Управљање отпадом уређено је великим бројем

комуналних услуга, као и да сви расположиви

закона и прописа. Ови закони и прописи за
управљање

отпадом

парцијално

се

уређују

да се побољша квалитет и повећа обим понуде
ресурси дају оптималне економске ефекте.

(зависно од врсте и својства отпада) и прописују

Унутар Јавног комуналног предузећа Комуналац

мере заштите животне средине од штетног

постоје две радне јединице (за одношење смећа

дејства отпада и опасног отпада. Надлежност у

и

области

су

инфраструктуре, која послује делом на тржишту

локалне

тј. пружа услуге трећим лицима), као и четири

управљања

између

отпадом

републичке,

подељене

покрајинске

и

самоуправе.
На

нивоу

за

одржавање

и

изградњу

комуналне

обрачунске јединице (одржавање гробаља и
општине

Инђија,

управљање

комуналним отпадом је регулисано одлукама и

пружање погребних услуга, промет погребне
опреме и одржавање и уређивање пијаце).

У

Поступање са комуналним отпадом у
општини Инђија. Процес сакупљања отпада је

општини Инђија, управљање отпадом дефинишу

поверен ЈКП „Комуналац“. У урбаним деловима

неколико докумената и одлука и то: Генерални

општине Инђија, услуге које се односе на

урбанистички план општине Инђија и Одлука о

уклањање чврстог отпада су исте каои у другим

обављању комуналне делатности. Одлуком о

насељеним

обављању комуналне делатности се уређује

домаћинства,

обављање

комерцијални отпад. Привредни објекти углавном

документима који су у складу са овлашћењима
које

доноси

Скупштина

и

делатности,

општине

спровођење

услови

и

начини

Инђија.

комуналних
организовања

послова у вршењу комуналних делатности и
услови за коришћење комуналних производа,
односно

комуналних

општине

Инђија.

услова

на

Изношење,

територији

сакупљање

и

транспотовање комуналног отпада поверено је
ЈКП „Комуналац“, док је депоновање-одлагање

областима.

Поред

највише

је

отпада

из

заступљен

одлажу отпад у контејнере 1/1m³.
Што се тиче руралних области, оне су покривене
услугом сакупљања отпада. Општа претпоставка
је да највећа количина отпада која настаје у
руралним деловима општине Инђија, поред
отпада из домаћинства је пољопривредни отпад.

отпада поверено ЈП „Ингрин“ Инђија.

Највећи део органског отпада се користи у

Јавно

„Комуналац".

органског отпада, као и папир и ПЕТ амбалажа,

Јавно предузеће „Комуналац" у Инђији је по свом

заврши као гориво за грејање као и на неку од

статусу

оближњих сметлишта.

комунално
јавно

предузеће

предузеће

основано

домаћинствима за исхрану стоке, а остали део

ради

обављања комуналне делатности од општег
интереса за све грађане и привреду.

Успостављање

система

управљања

подразумева постизање пуне

отпадом

контроле

над
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1. проблем одношења отпада са места

настајања,

раздвајања, сакупљања, одвоза, третмана па до

настајања,

коначног одлагања или депоновања.

општинском

2. кориснике

због

викенд

насеља

општинска

одлука не препознаје, тј. не могу се

становника. Густина насељености је мања у

сврстати ни у једну постојећу категорију

сеоским насељима, а најмања је у селима

корисника комуналних услуга.

Сланкаменачки

3. викенд насеља се не користе током целе

Виногради, и Чортановци.

године. Најпосећенија су од пролећа до
јесени (шест месеци у току године).

ЈКП „Комуналац“ својом услугом, изношењем
комуналним отпадом покрива целу територију
општине Инђија, што укупно даје 47.433 грађана
или 100% покривености, рачунато по броју
становника.

Ако

се

узме

у

обзир

да

један

корисник

комуналних услуга за недељу дана напуни канту
од 120 литара, онда посетиоци викенд насеља на
територији Инђије дневно генеришу око 85 м3

ЈКП "Комуналац" организовано односи смеће са
целе

јесте

терена;

Инђија 26.025 што чини 55% укупног броја

попут

одлуком,

предвиђено

возила викендицама, због неприступачног

општина Инђија има 47.433 становника, а сама

типа,

је

немогућности приласка специјализованих

Обухваћеност
системом
сакупљања
отпадом. Према попису из 2011. године

разбијеног

како

територије

Општине

Инђија.

Радна

јединица изношење смећа из појединачног и
колективног

становања

располаже

са

6

специјалних комуналних возила (ауто смећара).
Укупан број корисника ове сулуге је 14.052 са
тенденцијом повећања броја корисника. Смеће

отпада услед чега долази до неконтролисаног
одлагања отпада, што проузрокује настајање
дивљих депонија у околини викенд насеља.
Решавањем овог проблема смањио би се број
дивљих

депонија,

а

повећали

приходи

предузећа.

се организовано и редовно односи са целе

Неопходно је променити општинску одлуку о

територије општине Инђија свакога дана према

одвожењу отпада, тј. кориснике викенд насеља

годишњем плану и програму.

убацити

Међутим,

ови

подаци

се

односе

само

на

кориснике који су укључени у систем наплате
комуналних
одвожења

услуга.
и

представља
гравитирају
Толики

број

Проблем

наплате
најмање

на

комуналних
5000

територији

власника

сакупљања,
услуга

викендица
Општине

викендица

које

Инђија.

који

нису

укључени у систем наплате комуналних услуга,
чини

скоро

трећину

садашњих

корисника.

Решавање проблема одвожења отпада из викенд
насеља

на

територији

Општине

Инђија

у

одређену

категорију

корисника

комуналних услуга. Након тога, веома је битно да
се изради план (пројекат, студија, програм) за
решавање проблема одвожења отпада из викенд
насеља. У зависности од величине викенд
насеља,

пројектом

најпвољнијља

или

места

за

планом
одлагање

одредити
отпада,

опремити их опремом у зависности од отпада
који се генерише а за кориснике викенд насеља
одредити категорију (нпр.паушалну) за наплату
одвожења отпада.
За општину Инђија анализа и сортирање отпада

представља приоритетан проблем који треба

извршено је

решити.

морфолошког састава отпада по секторима је

До сада се тај проблем није решавао из најмање
три разлога:

у више

наврата.

Одређивање

рађено у више наврата. Оно што се још разликује
код општине Инђије, јесте да се узорак узимао из
унапред одређених улица, а канте и контејнери
који су послужили за узорак били су лоцирани и
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обележени уз помоћ ГПС уређаја. На тај начин,

производа, спречавају одлагање потенцијално

свака следећа анализа, може да се изврши над

корисних отпадних материјала на депонију.

тачно истом узорку (иста канта/контејнер) што ће
омогућити

знатно

прецизније

сагледавање

промена у саставу отпада за сваки сектор.
Посебну погодност оваквог начина меморисања
места са којих је узет узорак, представља
чињеница да се све локације узорака могу
видети

на

електронским

мапама.

На

овим

мапама, јасно се види распоред и списак улица,
а такође, видљивим тачкама су представљене
све локације где се узимао узорак и које су
забележене уз помоћ ГПС уређаја.

пластике који чини комунални отпад, не заврши
на депонији, што представља велики проблем
због запремине и њиховог дуготрајног процеса
разградње и тиме директно утиче на краћи век
експлоатације депоније (несанитарне у овом
тренутку), ЈКП „Комуналац“, у жељи да у оквиру
активно

учествује

у

заштити

природних ресурса, редовно снабдева грађане
врећама у којима ће они правилно раздвајати
отпада:
-

Вреће

плаве

новине,

боје у

часописе,

којима

се

компјутерски

одлажу:
папир,

проспекте, књиге, каталоге, канцеларијски
папир, писма, папирне вреће, писаћи папир,
телефонске именике, картон и вреће од
папира.
-

Вреће жуте боје у којима се одваја: празне
пластичне боце од освежавајућих пића,
празне боце прехрамбених производа (уља
и сл.)

-

Зелене канте намењене за одлагање Био
отпада - остаци од оброка, поврће и воће,
цвеће итд.

рециклажа имају суштинску улогу у свобухватном
систему управљања отпадом. Ове активности
могу значајно да смање тежину и запремину
отпадних материјала који захтевају коначно
одлагање, што смањује трошкове транспорта и
депоновања.

Центар је намењен и грађанима који ће у
рециклажни центар доносити пластику, папир,
стакло

као

и

различите

врсте

метала

и

алуминијумске амбалаже. Када је реч о опасном
кућном отпаду, пре свега се мисли на батерије,
електронски и електрични отпад, акумулаторе,
гуме,

отпадна

уља,

средства

за

чишћење,

рерни, средства за чишћење санитарија, боје,
лакови, разређивачи боја, скидачи боја, лепкови
итд,

досадашње

одлагање

на

депонијама

доводило је до њиховог ширења и загађења
животне средине.
Изградњом рециклажног центра грађани ће бити
у могућности да и опасни кућни отпад одложе на
сигуран начин, а самим тим ће се смањити
количине отпада за депоновање и загађење
животне средине. Уговором између општине
Инђија и тада Фонда за заштиту животне средине
који је финансирао израђени пројекат, одређена
је

локација,

ограђена

и

припрењена

за

бетонирање. Због гашења ФЗЖС, изостало је
финансирање
Бетонирање

за

завршетак

терена

и

набавка

пројекта
опреме

тј.
за

сакупљање и складиштење отпада. Неопходно је
да општина Инђија пронађе начин финансирања
завршетка изградње Рециклажног центра.
Локални план управљања отпадом представљао
је

документ

управљања

којим

се

отпадом

на

организује

процес

нивоу

локалне

самоуправе за период од 2010. до 2020. године.

Смањивање настајања отпада на извору и

трошкове

изградња „Рециклажног центра“.

средства за полирање намештаја, за чишћење

Да би се спречило да велика количина папира и

делатности

Стратегијом одрживог развоја предвиђена је

Рециклажа,

као

и

сакупљање, процесирање, и производња нових

Међутим, мере и активности Акционг плана као
саставног дела
управљања

поменутог Локалног плана

отпадом

су

предвиђене

да

се

већински реализују до 2014. године. С обзиром
да се многе мере и планови нису реализовале до
2014. године, нарочито се односи на изградњу
регионалне депоније и активности везане за
коначну изградњу депоније као и санацију и
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рекултивацију несанитарне депоније, а као што је

Инђија

речено, акције које би се реализовале након

оснивачког акта ЈКП „Комуналац“, као једну од

2014. године нису ни предвиђене.

делатности

Важећи Локални план управљања отпадом није

ће

посебном
тог

одлуком

јавног

и

предузећа

изменом
брисати

делатност за коју је основано Јавно предузеће.

ни предвидео капацитет и количине грађевиског

Регионална депонија

отпада у општини, као ни даље поступање са

У складу са Законом о управљању отпадом,

грађевинским

отпадом

(рециклажу,

примере

добре праксе и сл.) тако да је неопходно да нови,
ажурирани ЛПУО отклони наведене недостатке.
Општина Инђија је једна од ретких општина која
има

оператера

који

обавља

третман

према којем су општине обавезне да депонују
свој отпад на регионалну депонију, оформљен је
регион

за

управљање

чврстим

комуналним

отпадом са регионалним центром у Инђији.

грађевинског отпада, па је неопходно да општина

Пројекат

Инђија и оператер израде план решавања

депоније

проблема нагомиланог грађевинског отпада.

комуналним отпадом обухвата седам општина:

Неопходно

је

ажурирати

тј.

израдити

нови

Локални план управљања отпадом без обзира
што му важност истиче 2020. године.

бројем имплементацијских планова из области
отпадом

тј.

за

прикупљање,

транспорт, третман и одлагање контролисаног
отпада.

општинама Ириг, Рума, Сремски Карловци, Шид,
Стара Пазова и Пећинци, формира регион, овај
локални план биће сагласан са Регионалним
планом управљања отпадом који је такође
потребно ажурирати и прилагодити садашЊем
стањем и будућим реалним плановима.

основано Одлуком о оснивању Јавног предузећа
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
„ИНГРИН“

Инђија,

коју

је

донела

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
фебруара

2010.

године,

а

у

Регистар

привредних субјеката уписано 08. априла2010.
године. Након добијања употребне дозволе за
депонију
обављање

и

управљања

чврстим

Инђију, Стару Пазову, Руму, Шид, Ириг, Пећинце
и Сремске Карловце. Регион за управљање
чврстим комуналним отпадом обухвата шест
Шид, Ириг и Пећинце) и једну општину са
територије

Јужно-бачког

округа

(општину

Сремски Карловци, која је географски лоцирана у
Срему). Укупан број становника региона је око
250 хиљада (Инђија 49.000 становника, Стара

и

испуњења

осталих

претежне

делатности

11.100, Пећинци 20.300 и Сремски Карловци
9.500 становника). Са 7 општина које чине регион
склопљени су одговарајући уговори о одлагању
чврстог

комуналног

отпада

на

регионалној

депонији у Инђији.
Скупштина Општине Инђија је, уз сагласност
осталих шест општина које су формирале регион

Јавно предузеће „Ингрин". Јавно предузеће је

05.

Инђији

санитарне

Пазова 67.800, Рума 55.754, Шид 35.500, Ириг

Како је општина Инђија сагласана да заједно са

депонија

у

регионалне

општина Срема (Инђију, Стару Пазову, Руму,

План у наредној фази мора бити подржан већим
управљања

изградње

услова

за

Јавног

предузећа, која је у тренутку оснивања ЈП
„ИНГРИН“ једна од делатности из надлежности
ЈКП „Комуналац“ из Инђије, Скупштина општине

за управљање чврстим комуналним отпадом, 8.
априла 2010. године основала Јавно предузеће
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија "Ингрин", Инђија, са циљем да управља
изградњом

и

радом

регионалне

депоније.

Општина Инђија има 100% учешће у капиталу ЈП
„Ингрин“.
Укупна површина земљишта која је планирана за
изградњу регионалне депоније износи 26,75 ha.
Удаљеност преосталих 6 општина од регионалне
депоније износи: Стара Пазова 18 km, Рума 32
km, Ириг 27 km, Шид 94 km, Сремски Карловци
26 km и Пећинци 31 km.
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Земљиште за изградњу депоније је обезбедила

•

Процена укупних иницијалних инвестиција које су
потребне за реализацију И фазе изградње и
опремања

регионалне

депоније

у

пречистач

отпадних

вода

(објекат

и

постројење),

општина Инђија (парцела у власништву општине
Инђија 100%).

Понедељак 31. децембар 2018.

•

објекте улазне зоне,

•

механизацију (булдозер, компактор,

•

утоваривач, телехендлер, мини утоваривач,
камион кипер).

Инђији,

укључујући и линију за сепарацију и постројење

Проблем депоновања комуналног отпада на

за компостирање, износи 11,74 милиона ЕУР-а

територији Инђије

(1,45 милиона ЕУР-а за прву фазу тела депоније,

регионалне

7,01

регионалне депоније комуналног отпада биће од

милиона

ЕУР-a

за

инфраструктуру,

би био решен изградњом

депоније.

Изградња

будуће

2,94

интереса и за становнике околних општина, а на

милиона ЕУР-a вредност земљишта, 340 хиљада

тај начин ће се успоставити потребан систем и

ЕУР-a за управљање пројектом, пројектовање,

примерен европским стандардима.

инсталације,

непокретности

и

опрему,

надзор и непредвиђене трошкове).

Градска (несанитарна) депонија

За реализацију наредних 5 фаза изградње тела
депоније и затварање депоније, као и за улагање
у

замену

возила

и

занављање

линије

за

сепарацију, потребне су додатне инвестиције од
12,9 милиона ЕУР које би биле реализоване
током

двадесетогодишњег

периода

након

попуњавања I фазе тела депоније.
На

изградњи

и

опремању

Регионалне

урађено следеће:

платое, паркинге и саобраћајнице у оквиру
трафо станицу МБТС 630 kVa, електро

комплетну инфраструктуру на комплексу
депоније,
постављање заштитне жичане ограде око
комплекса депоније,
постављање заштитног зеленог појаса –
засађено око 1.000 садница.

Недостајућа средства за изградњу регионалне
депоније:
•

године

(36

година)).

Тренутнa

укупна

расположива површина за депоновање износи
9,5 ha, од чега је 6,5 ha већ потпуно или
депоније је променљива и креће се од 5,0 – 10,0

биотрновима,

400В,

•

документација за уређење терена. Депоновање

m.

изолацијом,

енергетске инсталације и дизел агрегат

•

општинских органа и за који је урађена планска

I фазу тела депоније (2 касете на 4 ha са

комплекса депоније,

•

„Промиx“, који је за ову намену одређен одлуком

комплетном
итд.),

•

Инђија, на локацији позајмишта глине ИГМ

делимично попуњено отпадом. Дебљина тела

сабирним бунарима, туцаничким путевима
•

удаљеном око 4 km северно од центра насеља

на овој локацији врши се од 1981. године. ((2017.

санитарне депоније у Инђији до сада је
•

Градска депонија, налази се на локалитету

хала за сепарацију отпада са постројењем,

Отпад је депонован у вештачки формираном
делу терена. Има ограничени положај. Дебљина
комуналног отпада је неуједначена и креће се у
границама око 5-10 m. Отпад је неконсолидован
и неповољних инжењерскогеолошких својстава.
Према

подацима

ЈКП

„Комуналац“,

укупна

количина сакупљеног смећа у растреситом стању
у 2005. години износила 36.000 m3 (од 2005.
године од 2017. године (12. година x 36.000 m³ =
432.000 m³)).
Сметлиште је смештено на широком простору
правоугаоног облика. Дужина сметлишта износи
око 460 m, а ширина од 200-250 m. У северозападној и југо-источној зони постоје депресије
(површине

0,82,

односно

0,95

ha)

које

су
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постојећој

људи јесте чињеница да сметлишта својим

површини отпад је плански насипан у правцу

садражајем и делатношћу угрожавају животну

запад – исток. Формиране су широке унутрашње

средину по разним аспектима и на разне начине,

саобраћајнице за пролаз возила.

а који се односе на:

За постојећу несанитарну градску депонију,
постојао је пројекат санације и рекултивације који
никада није реализован. Урађена је комплетна
пројектно-техничка документација и на исту су
прибављене
сагласности
свих
надлежних
институција према тада важећим прописима.

Утицај на ваздух – услед издвајања депонијског
метана и угљен диоксида до 90%, ширења

„Дивље“ депоније

сметлишта.

Нелегалне „дивље“ депоније се налазе већином

Утицај на земљиште – ако пре почетка рада

делимично

насуте

отпадом.

На

на територији сеоских месних заједница, где не
постоји организовано сакупљање и одлагање
отпада као што су викенд насеља.
Дивље

депоније

магистралних

се

и

налазе

сеоских

и

у

близини

путева.

Неке

су

неке и у самим водотоковима, који су на тај начин
директно угрожени. Њихове површине такође
од

неколико

прашине и непријатног мириса и у периодима без
ветра, може доћи до повећане концентрације
загађујућих материја у ваздуху и у околини

сметлишта

нису

предузете

адекватне

мере

заштите подтла, доћи ће до загађења земљишта
услед продирања процедног филтрата из тела

лоциране у непосредној близини водотокова, а

варирају,

гаса - смеша гаса са запреминским садржајем

десетина

квадратних

метара, до неколико хектара. Нека села имају
одређена места за одлагање отпада, тзв. сеоске
депоније, али начин на који се отпад на њих

сметлишта и загађења услед проди-рања метана
и

угљен-диоксида.

угрожавања

Такође,

околине

од

доћи

отпада

ће

до

разнесеног

ветром.
Утицај на подземне и површинске воде –
загађењем

процедним

филтратом

из

тела

сметлишта и загађење фекалним и технишким
водама са манипулативно-опслужног платоа.

одлаже је свакако несанитаран и не разликује се

Утицај на здравље људи – не постоји могућност

од осталих дивљих депонија.

директних и тренутних утицаја на здравље

Морфолошки

састав

отпада

на

дивљим

депонијама је углавном сличан. Отпад који се
може

наћи

на

овим

депонијама

углавном

представља одбачен отпад из домаћинстава,
биоотпад,

разне

врсте

инертног

отпада

(грађевинског материјала), амбалажни отпад,
али и опасну фракцију кућног отпада који

становништва било да се ради о сметлишту или
депонији осим на људе који у континуитету
долазе у додир са отпадом тј. радници који раде
на сакупљању, транспорту или селекцији отпада,
без заштитних одела и опреме. Такође, угрожени
су

и

индивидуални

сакупљачи

секундарних

сировина који раде на сметлиштима.

представљају разне хемикалије, акумулатори,

Међутим,

батерије, фармацеутски отпад и електронски и

здравља

електрични

отпад.

сметлишта

најближу околину од разношења отпада од

примећене

су

одбачене

стране животиња и разношења лаких отпадака

амбалаже која се користи у пољопривреди а која

путем ветра, затим ширење непријатног мириса и

представља опасан отпад.

појава

Утицај
животну

На

знатне

сметлишта
средину.

на
Оно

већини
количине

здравље
што

је

људи
битно

и
са

становишта заштите животне средине и здравља

постоји

индиректно

становништва

дима

услед

преко

паљења

угрожавање
утицаја

отпада,

на

неко-

нтролисана инфилтрација загађених отпадних
вода у земљиште, испод и око сметлишта, при
чему може доћи до деградације и загађења
извора питке воде и водотока.
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Утицај на стандард живота – с обзиром да

здравља „Милорад Мика Павловић" у Инђији.

заштита животне средине кошта, па и заштита од

Медицински отпад се не сме одлагати на

штетних утицаја одлагања комуналног отпада,

депоније.

може се са сигурношћу рећи да ће потреба за
већим степеном заштите животне средине кроз
увођење систематског управљања комуна-лним
отпадом,

захтеви

становништва.

и

Ово

повећана

се

улагања

краткорочно

може

тумачити као утицај у правцу пада стандарда
живота становника који улажу средства у заштиту

Дом здравља Инђија је обезбедио одговарајуће
(жуте) контејнера од 240 литара за транспорт
инфективног медицинског отпада. Обезбеђене су
и одговарајуће (жуте) кесе са ознаком биохазард,
затим

одговарајуће

(жуте)

кутије

за

оштре

предмете и возило са обученим лицима за

животне средине.

прикупљање инфективног отпада. Специјална

Индустријски и опасан отпад

свој отпад такође раздваја на месту настанка и

Отпадом

из

генератори

индустрије

отпада.

Болница „Др Боривоје Гњатић" Стари Сланкамен

управљају

Законом

о

сами

управљању

отпадом, правни субјекти, самим тим и Јавна
предузећа у Инђији, имају обавезу да управљају
отпадом који се генерише током обављања своје
основне делатности. То подразумева да отпад
који настаје, одвојено сакупљају, складиште,
врше анализе у акредитованим лабораторијама,
предају настали отпад оператерима који имају
дозволу надлежног органа (комунални отпад
предају

комуналним

предузећима),

воде

евиденцију о количинама и врстама насталог и
предатог

отпада

и

о

свему

обавештавају

надлежне органе. Такође су у обавези да израде
Планове управљања отпадом на начин како је
прописано законом.

сав медицински отпад настао у овој установи се
танспортује у Сремску Митровицу. Медицински
отпад се транспортује наменским возилом које
припада заводу у Сремској Митровици где се
уједно и налази централно место (аутоклав) за
рециклажу инфективног отпада сремског округа.

Приказ главних проблема
Како стратегија Републике Србије у области
заштите

индустријских
одвози

постројења.

отпад

из

готово

и очувањем природе засноване на одрживом
управљању животном средином, природно је да
се морају предузети кључни кораци укључујући:

отпадом

у привредним субјектима,

интегралног

система

управљања отпадом;
-

даљу интеграцију политике животне средине
у остале секторске политике;

привредних субјеката. За контролу управљања
опасним

јачање постојећих и развој нових мера за
успостављање

ЈКП
свих

подразумева

осигуравањем жељених услова животне средине

На територији општине, постоји велики број
„Комуналац“

средине

побољшање квалитета живота становништва

-

различитих

животне

-

активније учешће јавности у процесима
доношења одлука.

надлежна је републичка инспекција.

Медицински отпад

На основу свега наведеног у овој тематској

За управљање медицинским отпадом, одговорне

области,

су медицинске установе.
У

општини

не

постоје

велике

здравствене

установе јер је цео Регион окренут ка великим
здравственим

центрима

у

Новом

Саду

и

Београду. У општини Инђија од здравствених
установа

постоје

Специјална

Болница

„Др

Боривоје Гњатић" у Старом Сланкамену и Дом

могу

се

констатовати

два

главна

проблема која се тичу управљања отпадом:
-

завршетак изградње регионалне депоније,

-

санација,

рекултивација

и

затварање

постојеће несанитарне депоније.
Осим ова два велика проблема (Завршетак
изградње

регионалне

депоније

и

Санација,
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Опасан отпад се у индустријским објектима, који

несанитарне депоније) за чију реализацију је

га

потребно

имају,

привремено

одлаже

у

посебним

много финансијских средстава, а

складиштима, а затим га преузимају предузећа

детаљним сагледавањем и анализом постојећег

овлашћена за рад са опасним отпадом. Један

стања у области поступања са отпадом на

део овог отпада се одлаже на градску депонију, а

територији Инђије, може се извести закључак да

претпоставка је да део завршава на разним

постојеће стање није задовољавајуће

дивљим депонијама или у рекама.

и из

следећих разлога:
-

није

завршена

изградња

рециклажног

центра;
-

На основу горе наведеног неопходно је да
локална самоуправа:
1.

насељима.

Израда

пројекат

2.

покрене

3.

ажурира

насеља

на

територији

Општине

нема

селективног

раздвајања

отпадног

4.

-

–

картон);

проблема

сакупљања

-

има

грађевинског

недовољна

ефикасност

комуналне

решавање

Локални

план

управљања

Општина Инђија је једна од ретких општина која

стакла, алу-лименки, биоразградивог отпада

заједнички проблем свих грађана,

за

ажурира или изради пројекат санације и

није решен у потпуности;
недовољно развијена јавна свест да је отпад

активности

рекултивације несанитарне депоније.

материјала (деле се кесе али само за ПЕТ и
папир

смањења

отпадом - отклони недостатке;

Инђија“ и након тога Реализовати пројекат,
-

планове

проблема управљања анималног отпада;

„Решавање проблема одвожења отпада из
викенд

своје

биоразградивог отпада,

није решено питање отпада који настаје у
викенд

донесе

оператера

који

отпада,

па

обавља
је

третман

неопходно

општина Инђија и оператер израде и спроводе
план

решавања

проблема

нагомиланог

грађевинског отпада.

инспекције;
-

није ажуриран Локални план управљања
отпадом;

-

велики број дивљих депонија;

-

недовољна уређеност градске депоније;

-

непостојање одговарајуће едукације грађана
по питањима везаним одрживо управљање
отпадом и рециклажом;

-

законска регулатива која се тиче управљања
отпада се не примењује;

-

нема

довољно

података

о

комуналном

отпаду из индустријских постројења (састав
комуналног

отпада

у

индустријским

постројењима);
-

нема довољно података о отпаду са фарми
и кланичном отпаду;

-

проблем грађевинског отпада се не решава.

да

Слика 30. Дивље сметлиште у насељу
Сланкаменачки виногради

Након што је решен проблем на сметлишту
“Бресквик”, где су викендаши смеће одлагали на
местима која нису за то предвиђена, појавио се
нови проблем са дивљом депонијом код самог
насељеног места Сланкаменачки Виногради. На
тој локацији, несавесни грађани, поред отпада из
домаћинстава, одлажу и стари намештај, али и
шут.
Извор: Сремска телевизија, октобар 2017.
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВОДЕ

индивидуалних септичких јама и упојних бунара,

Алармантни подаци светске научне јавности јесу
да доступност пијаће воде представља велики
изазов за многе регионе.

чиме се директно угрожава прва издан.
Одвођење атмосферских вода у насељима се
одвија преко каналске мреже која се улива у

Према пројекцијама промена климатских услова
и обрасца падавина, иако се у Војводини
примећује повећање падавина у износу од 5-15%
у односу на средњу вредност базног периода
(1961-1990) (Лалић, 2011), генерално према
најблажем сценарију A1B 2001-2030, очекује се
смањење количине падавина на годишњем нивоу
од 5-10% (Ђорђевић и сар., 2013).
Проблематика

Понедељак 31. децембар 2018.

смањења

резерви

подземних

најближе

водотоке,

канале,

депресије по ободима насеља. Канали су често
обрасли вегетацијом, запуштени су и не врше
своју функцију.
Осим

важеће

националном

законске

нивоу,

за

регулативена

област

управљања

водама примењују се и следеће Општинске
Одлуке:
-

Одлука о јавном водоводу („Службени лист
општина Срема“, бр. 6/2011), и Одлука о

вода, тесно је везана како са данашњим, тако и

измени и допуни Одлуке о јавном водоводу

са будућим проблемима недостатка пијаће воде

(Службени
14/2014),

и неравномерне дистрибуције. Око 60% пијаће
воде на глобалном нивоу добија се из подземних
резерви, а у сушним подручјима и до 100%. Иако

реципијенте,

-

лист

општина

Срема“,

бр.

Одлука о јавној канализацији („Службени

овај ресурс у извесној мери има своју природну

лист општина Срема“, бр. 6/2011), Одлука

заштиту, загађивање подземних вода налази се у

о

фокусу шире светске јавности, како са аспекта

канализацији (Службени
Срема“, бр. 14/2014).

превенције загађивања, тако и са аспекта мера

измени

и

допуни

Одлуке
лист

о

јавној

општина

ремедијације. (Ђорђевић & Цветковић, 2014)
Сва насеља општина Инђије, осим насеља
Сланкаменачки
водоводну

Виногради, поседују изграђену

мрежу.

Основни

проблем

у

водоснабдевању представља слаба издашност
бунара

избушених

на

целкупном

простору

општине Инђије.
Што се отпадних вода тиче, за решавање ове
проблематике је у протеклих неколико година
доста тога урађено: повезивањем Инђије на
регионални канализациони систем трајно је
решено питање одвођења отпадних вода из
општинског центра. Међутим, остаје проблем
решавања њиховог пречишћавања јер се њихово
упуштање у реку Дунав, на подручју општине
Старе

Пазове,

врши

без

претходног

пречишћавања.
У

остали

отпадних

Главни површински ток јесте река Дунав који у
овом делу има особине типичне равничарске
реке

са

обиљем

карактеристичних

геоморфолошких облика, као што су: меандри,
мртваје, речне терасе, аде и др.
Један део земљишта (терена) непосредно уз
леву обалу Дунава са ниским котама око 75,0
м.н.в (Велика Ада, Лочка Ада, Крчединска Ада и
Козјак)

представљају алувијалну раван реке

Дунав која је под непосредним утицајем нивоа
воде у Дунаву и најчешће су плављена подручја
при високим водама.
Десну обалу Дунава на територији општине чине
падине Фрушке горе, које су знатно више са
котама од леве обале. Практична опасност од

насељима
вода

Постојеће стање површинских токова

се

и

општине,
даље

евакуација
врши

преко

поплава високих вода Дунава, на територији
општине не постоји.
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Испитивања

биолошког

елемента

карактеристика терена је битно због података о

Макроинвертебрате за оцену еколошког статуса/

прихрањивању водоносних хоризоната. Услед

потенцијала рађена су 2012. и

добре хидрауличке повезаности, пре свега са

(Табела 22).

2013. године

збијеном издани са слободним нивоом, повећани

Табела 22. Испитивања биолошког елемента
Макроинвертебрате (2012. и 2013. година)
повећање резерви подземних вода, самим тим и
Макроинвертебрате
Јул
Октобар
на повољније хидрогеолошке карактеристике.
2012
2013
сапробни индекс
1.78
2.08
Мерно место на реци Дунав у оквиру мреже
(метода Zelinka &
станица надзорног и оперативног мониторинга
Marvan)
на водотоковима се налази у Сланкамену.
BMWP скор
30
36
АSPT скор
5.00
5.00
Мерења биолошких елемената квалитета реке
индекс диверзитета
1.80
2.09
(метода
Дунав на станици Сланкамен дата су у наредним
ShannonWeaver)
табелама.
учешће Oligochaeta16.22
23
Tubificidae (%)
Табела 20. Биолошки елементи квалитета у
број врста шкољки
1
4
2016. години - мерно место Сланкамен
број врста Gastropoda
4
3
Месец
Фитопланктон
број осетљивих таксона
2
1
Април
Јун
Јул
Септ.
укупан
број
таксона
8
1
Cyanobacteria
1.39
4.74
3.23
9.63
Извор: МПЗЖС-АЗЖС, 2017
Chrysophyta
1.01
0
0
0
водостај и протицај Дунава повољно утичу на

Bacillariophyta
Xanthophyta

8.62

77.55

57.26

80.18

0

0

0

0

Резултати анализа физичко-хемијских, хемијских

Euglenophyta
Chlorophyta

0

2.85

4.03

0.11

и микробиолошких параметара квалитета воде

9.54

14.86

35.48

9.97

реке Дунав на мерном месту Сланкамен према

7117

1265

3472

883

подацима Агенције за заштиту животне средине

29.6

2.4

4.7

1.2

Абунданца (ћелија
ml-1)
Биомаса
фитопланктона,
хлорофила (μg/l)

сарадњи на заштити и одрживом коришћењу

Табела 21. Биолошки елементи квалитета у
2012. години - мерно место Сланкамен
Април

Месец
Јун
Јул

Септ.

Cyanobacteria
Chrysophyta

0.07

2.13

0.11

0.06

1

0

0

0.02

Bacillariophyta
Xanthophyta

84.38

62.27

67.85

88.6

0

0

0

0

Euglenophyta
Chlorophyta

0.04

2.13

0.02

0.04

10.66

33.48

31.91

11.28

2364

1612

1

0

Абунданца
(ћелија ml-1)
Биомаса
фитопланкт.,
хлорофила (μg/l)

21620

добар хемијски статус. (МПЗЖС-АЗЖС, 2018)
Република Србија је потписница Конвенције о

Извор: МПЗЖС-АЗЖС, 2017

Фитопланктон

указују да је у 2015. и 2016. години постигнут

19.516

реке Дунав. Ова конвенција има циљ да омогући
одрживо и праведно управљање водом у сливу
Дунава

и

количине

обухвата
воде,

заштиту

водених

квалитета
површина

и
и

биодиверзитета у сливу реке Дунав.
Поток Патка бара – Будовар се заједно са
Голубиначким каналом код Старих Бановаца
улива у Дунав. У средњем и доњем делу тока
овај водоток има карактер периодичне реке (која
се на целој дужини јавља само у пролеће), док
снег копни и падају кише и ређе у јесен. Широка

36.7

130.3

Извор: МПЗЖС-АЗЖС, 2017

33.66

36.7

долина

потока

просторном

Патка

алувијалном

баре
равни,

одликује
са

се

честим

котлинастим проширењима и малим падом на
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уздужном профилу, па се због тога на више

Већи део терена јесте са дубоким нивоом воде

места јављају забарене површине.

прве издани која је оскудна са резервама воде.

Подаци о еколошком стању, односно квалитету
водотока не постоје, јер се не врше испитивања
нити мерења квалитета воде, иако овај поток
представља највећи и најзначајнији водоток како
на територији општине тако и на том ширем делу
Срема.

дуж

првенствено

реке

Дунав

простор

левој

обали,

Крчединске

на

аде,

представља значајан ресурс воде из прве
издани за потребе снабдевања водом. За
потребе експлоатације, потребно је обавити
претходне

истражне

радове

у

смислу

утврђивања квалитета воде и количине.

Део територије општине југоисточно од пута
Инђија - Нови Карловци је без потока и канала.
Терен

Терен

гравитира-пада,

према

Голубиначком

каналу који је реципијент сувишних вода са
већег дела територије општине.

Инђија

постоје

две

микроакумулације: Љуковачка и Шеловренац
која једним делом припада територији општине
Ириг, и формирано мало језеро код спортског
центра које се напаја водом из „инђиског
потока“.

првенствено

за

потребе

снабдевања

становништва за пиће. Њихова количина је
почев са дубинама од 80,0 m па све до 300 m.

Како је већ наведено у поглављу 2.4. на
општине

и артеске) на територије општине користи се

мања, то су слабо издашни водоносни слојеви,

Стање површинских водоакумулација
територији

Дубоке подземне воде – друга издан (субартеске

Инђијски поток извире непосредно

поред градске депоније и тече каналом до

Њихов квалитет је добар, с тим да код већих
дубина имамо појаву гасова (метан) изнад
дозвољене границе.

Квалитет подземних вода на извориштима. На
изворишту

водовода

у

Инђији

мониторинг

квалитета подземних вода се врши од периода
формирања до данас.

формираног градског језера које је у сфери

На основу испитивања квалитета подземних

интересовања

вода на изворишту водовода у Инђији – I

грађана

општине

Инђија

у

контексту рекреативног рибилова и купалишта.
Не

постоје

подаци

о

квалитету

воде

водоносни хоризонт, може се рећи да се ради о
у

акумулацијама и језеру код спортског центра,
нити стању приобаља и приобалне вегетације
који утиче на квалитет воде.

водама са квалитетом који варира у осматраном
периоду

у

зависности

од

хидродинамичких

услова на изворишту.
Имајући у виду распоред и регионални развој
водоносника, као и резултате хемијских анализа

Подземне воде и изворишта
Што се тиче подземних вода могу се издвојити
подземне воде из прве (фреатске) издани и из
друге субатерске односно артерске издани.
Прва издан је са слободном површином нивоа
воде где се иста хоризонтално креће са виших

и на основу доминације јона хидрокарбоната и
магнезијума у води, може се тврдити да се ради
о водама хидрокарбонатне класе, магнезијумско
- калцијумско - натријумског типа.
На основу испитивања квалитета подземних

терена према нижим. Фреатске воде користе се

вода на изворишту водовода у Инђији – II

где је то могуће, за потребе становништва,

водоносни хоризонт, може се рећи да се ради о

индустрије, пољопривреде (наводњавање) и др.

водама са стабилним квалитетом у осматраном

Прва издан има битан непосредни утицај на
стварање

и

на

измену

периоду.

педолошких

Имајући у виду распоред и регионални развој

карактеристика појединих типова земљишта.

водоносника, као и резултате хемијских анализа
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и на основу доминације јона хидрокарбоната и

3.потрошња КМнО4: од 5,6 mg/l до 12,9 mg/l -

магнезијума у води, може се тврдити да се ради

просечно око 9,1 mg/l;

о водама хидрокарбонатне класе, натријумско -

4.мутноћа: од 0,9 NTU до 7.0 NTU - просечно око

магнезијумско - калцијумског типа.

3 NTU;

Прву водоносну средину, у којој је формирана
плића

издан, чине

песковити седименти на

дубинама од 48.0 до 98.0 m.
Обрадом

резултата

издани

испитивања

утврђена

квалитета

су

одступања

од,

важећим Правилником дефинисаних вредности
максимално дозвољених концентрација (МДК) по
следећим параметрима:
око 0,4 mg/l;
2. амонијум јон: од 0,00 mg/l до 1,40

mg/l;

просечно око 0,3 mg/l;
3. мутноћа: од 0.8 NTU до 9 NTU; просечно око 4
NTU;
4. арсен је мерен у неколико наврата и утврђено
је да не прекорачује МДК и да је забележена
коцентрација испод 10 g/l.
наведених,

повећана

Овај

је

утврђена

параметар

није

лимитиран важећим Правилником али може
изазвати примедбе корисника водовода.
На

локалитету

изворишта

Инђија,

другу

издан, чине песковити седименти на дубинама од
161,0 до 193,0 m.
резултата

издани

испитивања

квалитета

утврђена

су

одступања

од,

важећим Правилником дефинисаних вредности
максимално дозвољених концентрација (МДК) по
следећим параметрима:
1. гвожђе: од 0,12 mg/l до 0,49

водопривреду

„ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“, Београд, 2006.) у приоду
март-новембар

2005.

године

експлоатација

изворишта у Инђији је вршена са укупним
капацитетом од 75,7 l/s, од чега око 45% се

Обрадом

резултата

испитивања

квалитета

мешане сирове воде која се допрема у постојећи
резервоар (при односу 45% из плиће и 55% из
дубље издани)

утврђена су одступања од,

важећим Правилником дефинисаних вредности
максимално дозвољених концентрација (МДК) по
следећим параметрима:
mg/l -просечно

око 0,4 mg/l
2.амонијум јон:од 0,0 mg/l до 2,2 mg/l - просечно
око 1,5 mg/l
3. мутноћа: око 0,7 NTU
је да не прекорачује МДК али да је забележена
коцентрација око 10 г/ l.
Наведеном Студијом се препоручује да се
сличном принципу као и до сада (парови,
односно

батерије

бунара)

и

да

се

комплетирањем водозахвата успостави однос
50% воде из плиће и 50% воде из дубље издани.

Водоснабдевање и водоводна мрежа
Јавно снабдевање водом насеља у општини

mg/l - просечно

око 0.2 mg/l;
2. амонијум јон:

за

настави захватање воде из обе издани по

сирове воде из бунара који захватају воду из
дубље

(Институт

4. арсен је мерен у неколико наврата и утврђено

водоносну средину, у којој је формирана дубља

Обрадом

изворишта

1. гвожђе: од 0,20 mg/l до 0,51

анализама

тврдоћа.

за пиће територије општине Инђија са постојећих

захватало из плиће а 55% из дубље издани.

1. Гвожђе: од 0,02 mg/l до 0,84 mg/l; просечно

Поред

g/l.
Према Студији о могућности обезбеђења водом

сирове воде из бунара који захватају воду из
плиће

5. арсен: 15 г/l: до 40 g/l - просечно око 20

Инђија обавља се искључиво из

акумулација

подземних вода, формираних у водоносним
од 1,0 mg/l до 4,2

просечно око 2.3 mg/l;

mg/l -

срединама пакета палудина и горњег понта до
дубине око 300 m.
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На подручју општине Инђија за обезбеђење

Марадик. Тренутно се у експлоатацији налазе

јавног водоснабдевања 70-тих година прошлог

три бунара укупног капацитета 500 l/min = 8,3 l/s.

века формирана су изворишта подземних вода у

Вода се из бунара (утопним пумпама) директно

насељима Инђија, Бешка, Марадик, Крчедин,

потискује у дистрибутивну мрежу. У оквиру

Нови Карловци, Нови и Стари Сланкамен. Сва

изворишта

изворишта су и данас у функцији, али су

инсталиран је хидрофор од 5.000 l, хлоринатор

временом у складу са потребама проширивана

капацитета 300 литара и комплетна аутоматика

изградњом нових бушених цевастих бунара.

за континуирани рад изворишта. Притисак у

Генерално систем за јавно снабдевање водом
обухвата цевасте бушене бунаре на изворишту,
хидрофорско

постројење,

резервоар

изграђени

су

пропратни

објекти,

мрежи се одржава на константној вредности од
3,5 бара.

и/или

Цеви у мрежи су претежно урађене од азбест-

водоторањ и дистрибутивну мрежу. Вода се у

цемента и ПВЦ-а. Највећи пречник цеви, који

горе наведеним насељима, осим насеља Инђије

води

која има изграђено ППВ,

пречника DN 100 mm.

користи за пиће

директно, без икаквог додатног пречишћавања,
само уз дезинфекцију хлорисањем. Насеља
Љуково и Јарковци се снабдевају водом са
изворишта у Инђији, а насеље Чортановци се од
прошле године снабдевају водом са изворишта у
Бешки. Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација″ Инђија данас је надлежно за
одржавање
наведених

јавних
насеља.

водоводних
Насеље

система

Сланкаменачки

виногради немају изграђени јавни водоводни
систем.

систем износи 17.769, од тога:
објекти

индивидуалног

и

колективног

становања – кућни прикључци: 17.282,
-

изворишта

до

центра

насеља

је

Крчедин. Укупан капацитет 4 бунара износи
10,6 l/s. Овај капацитет обезбеђује довољне
количине

воде

за

водоснабдевање

насеља

Крчедин с обзиром да капацитет резервоара од
250 m3 омогућује обезбеђењe резерви воде у
периоду смањене потрошње.
Из резервоара се пумпама вода потискује у
дистрибутивну

мрежу.

Мрежа

водовода

је

прстенастог типа са највећим пречником цеви од
DN 110 mm. Ова цев пролази дуж центра насеља

Укупан број прикључених субјеката на водоводни
-

од

индустрија,

самосталне

занатске

радње,

самосталне угоститељске радње и др.: 487.

Бешка. Извориште се састоји од шест бунара
укупног капацитета 15,2 l/s.
Насеље има изграђену водоводну мрежу, а
снабдевање водом се врши из бушених цевастих
бунара. Изграђен је ниски резервоар запремине
100 m3 који прикупља воду из три бунара (Б1, Б2
и Б3) и преко црпне станице вода се даље
дистрибуира потрошачима. Бунари Б6, Б7 и Б7/2
директно потискују воду у водоводну мрежу и
лоцирани су у близини водоторња.

спајајући извориште са центром потрошње, док
су остале цеви углавном пречника DN 90 mm и
мање. Водоводна мрежа је од ПВЦ материјала.

Нови Карловци.

У Новим Карловцима, пре

изградње повезног цевовода Инђија – Нови
Карловци, подземна вода из два бунара се
захватала

пумпама

и

преко

хидрофорског

постројења дистрибуирала потрошачима.
Данас се насеље Нови Карловци снабдева водом
из Инђије, а бунари у Новим Карловцима

се

користе као резервна варијанта у случају да се
прекине снабдевање водом из Инђије или да
дође до пада притиска у мрежи.
Цеви у мрежи су претежно од азбест-цемента.
Највећи пречник цеви, који води од изворишта до
центра насеља је пречника DN 90 mm.
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Нови Сланкамен. Данас се насеље Нови

Као што је већ описано, сва насеља општине

Сланкамен снабдева водом из Инђије, а бунари

Инђија

на изворишту се користе као резервна варијанта

водоснабдевања захватају подземну воду из

у случају да се прекине водоснабдевање из

водоносних средина пакета горњег понта (дубља

Инђије или да дође до пада притиска у мрежи.

издан)

Извориште се састоји од 2 бунара.

палудина (плића издан), или из оба пакета.

која

или

из

имају

извориште

водоносних

средина

јавног

пакета

Локални водовод је решен по концепту у коме се
вода захвата из бунара пумпама и преко
хидрофорског постројења запремине V=2 x 5.000
литара,

након

хлорисања

шаље

конзумном

подручју.
На супротној страни од изворишта налази се
контра резервоар запремине 100 m3 са основном
првобитном

наменом

изравнања

протицаја.

Притисак у мрежи у центру насеља је око 4,3
бара, а на крајевима око 3 бара.
Највећи пречник цеви у мрежи је DN 160 mm и та
цев води од хидрофорског постројења до центра
насеља, улицом у којој је груписан већи број
потрошача.
Преостале цеви су пречника DN110 mm и мање.

Стари Сланкамен. Садашње потребе за водом
житељи Старог Сланкамена са околним викенд
насељима, обезбеђују са изворишта у Инђији
преко

повезног

Сланкамен

и

цевовода
четири

Инђија

бунара

–

у

Нови
Старом

Сланкамену укупног капацитета 12,4 l/s.
Опште

карактеристике

водоводне

мреже

У насељеним местима општине Инђија одржава
су

разуђеност по основи и висини, уграђене цеви су
углавном

азбестцементне

са

максималним

пречником DN 110.

Јарковци и Љуково. У насељима Јарковци и
Љуково 2006. године изграђена је водоводна
мрежа и повезни цевовод Инђија – Јарковци –
Љуково, тако да се становници ових насељених
места снабдевају водом са Инђијског изворишта.
Укупна дужина повезних цевовода и водоводних
мрежа у насељима Љуково и Јарковци износи
око 18 километара.

Слика 31. Хидрогеолошки профил
изворишта Инђије

се укупно око 239 km основне водоводне мреже и
око 150 km мреже која се односи на кућне
прикључке.
Основна мрежа је старости од 37 до 42 године
што представља основни проблем у повећаном
броју хаварија, створеном талогу и отежаном
систему одржавања.
Због старости цеви су изгубиле на механичким
својствима материјала, постале су крте и долази
до њиховог лакшег механичког лома. Потпуно
чишћење талога мреже може се извести са
механичким поступком што би захтевало велика
финансијска улагања.
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Водоводне мреже су израђене од азбестцемента,

стварају аеробни услови и под тим условима

ПВЦ-а и полиетилена.

анаеробни

Због предности које пластичне цеви

имају у

односу на азбестцементе као сто су неупоредиво

реконструкције

истих

азбестцементне

филтрације

случају

недовољан

неисправност

постојећих

нерационалне

хаваријске

број

чворишта
већих

●

у

случају

редовног

Постројења за припрему воде за пиће.

●

пројектовано

да

са

-

 гвожђе: од 0.2 mg/l до 0.5 mg/l - усвојено
0.5 mg/l;
 потрошња KMnO4: од 4.0 mg/l до 8.0 mg/l
усвојено 8.0 mg/l;
µg/l до 20 µg/l - усвојено

20 µg/l.

он обухвата:
аерација воде ињектирањем струје чистог
кисеоника, који оксидује водоник сулфид
двовалентно

гвожђе

и

тровалентни арсен. Истовремено, у води се

начин

биолошких

се

обезбеђује

(нитрификација)

и

делимичну

по потреби, дозирање амонијум соли (у

по

потреби,

дозирање
раста

нутријената

бактерија

у

за

испуни

филтрација на биолошким филтерима за
воде;
дезинфекција

воде

гасним

хлором

пре

уласка воде у резервоар чисте воде хлором
задржава

се

постојеће

решење

дезинфекције воде која постаје корективна
дезинфекција

воде

гасним

хлором

пре

дистрибуције корисницима;
●

таложење

воде

од

прања

минералних

филтера;
●

одвод талога у регионалну канализацију;

●

УВ дезинфекција избистрене воде од прања
минералних филтера;

●

поврат

избистрене

воде

од

прања

минералних филтера на поновну прераду;
●

Процес пречишћавања је у затвореном систему и

овај

испред

биолошко уклањање амонијачног азота из

пречисти

усвојено 2.0 mg/l;

има),

заједно

биолошких филтера;
●

●

 амонијум јон: од 0.3 mg/l до 1.4 mg/l

на

подстицање

пројектом одређени:

га

гвожђе,

постројења са смањеним оптерећењем);

полутанти за уклањање из сирове воде су

(кад

филтрима

рециркулациону струју у условима рада

максимално 150 l/s сирове воде, а као меродавни

●

минералним

оксидацију органских материја;

исправности воде за пиће, приступило се изради

од 10

на

кисеоника

амонијака

●

није у складу са Правилником о хигијенској

 арсен:

филтрима

довољно кисеоника за биолошко уклањање

испирања

Постројење за припрему воде насеља
Инђија. Обзиром да квалитет воде у бунарима

је

пре

поновна аерација воде ињектирањем струје
филтера;

дужина

водоводне мреже.

Постројење

минералним

оксидовано

чистог

које

потребно. Проблем недовољног броја чворишта
и

филтрацију
издваја

узрокује

интервенције

затварање

и

већег броја потрошача без воде него што је
се

на

арсена

(мултимедијални филтри) на којима се

се

цевовода од неопходних, а тиме и остављање

јавља

издвајања

арсеном и уклања се настала мутноћа;

хаварија,

подразумевају

да

(првостепена филтрација);
●

замењују пластичним.
У

могу

дозирање ферисулфата (по потреби) за
поспешивање

једноставније одржавање, значајно су јефтиније
приликом проширења водоводних мрежа или

не

опстану (вода се „проветрава’’);
●

боље механичке особине, лакше се уграђују,
као и могућег утицаја азбеста на здравље,

микроорганизми

одвод преостале воде од прања биолошких
филтера у регионалну канализацију.

Обзиром да се у летњим месецима, услед
недовољног капцитета Изворишта, ППВ морало
искључивати из погона, у овој години палнира се
завршетак

радова

на

ванредном

сервису,
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реконструкцији и пуштању у рад ППВ-а који се

Узроци

налази

Инђија.

узорака воде за пиће из водоводне мреже ЈКП

Водозахват водовода Инђија је ограниченог

„Водовод и канализација“ Инђија током 2017.

капацитета, те су изградњом 4 нова бунара у

године у односу на укупан број микробиолошких

току прошле године створени услови да се

анализа (606) је у већини контролисаних узорака

подмире потребе насеља за водом у летњем

налаз повећаног броја аеробних мезофилних

на

водозахвату

водовода

пероду, као и несметано функционисање ППВ-а.

која

је

претходно

уграђена

као

и

дезинфекцију целог постројења.

опреме за дозирање хлора која ће омогућити
алтернативни поступак са хлорисањем изнад
тачке.

Применом

7,1%

неисправности 7,58% узорака воде за пиће из
водоводне мреже ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија током 2017. године, у односу на укупан
број физичко-хемијских анализа су повећана боја

Реконструкција обухвата набавку и инсталирање

превојне

неисправности

бактерија. Најчешћи узроци физичко-хемијске

Сервис ППВ-а обухвата сервисирање целокупне
опреме

микробиолошке

овог

поступка

-

хлорисање изнад превојне тачке, систем се
веома брзо може пустити у рад (у случају
настанка проблема у функционисању опреме за

и концентрација амонијака и гвожђа у контролисаним узорцима.
Повећана концентрација амонијака у води за
пиће у насељу Инђија се и током 2017. године
успешно

уклањала

хемијском

оксидацијом

методом „хлорисања преко превојне тачке“.

биолошко уклањање амонијака) и на тај начин
обезбедити микробиолошка и физичко-хемијска
исправност

воде

у

складу

са

важећим

Правилником о хигијенској исправности воде за

Миробиолошки
исправна вода
за пиће

7%

пиће.

Квалитет воде за пиће. Хигијенска исправност

Миробиолошки
неисправна
вода за пиће

93%

воде за пиће у насељима општине Инђија током
2017. године је вршена од стране стручних лица
Завода за јавно здравље Сремска Митровица.
Стручна лица Завода за јавно здравље Сремска
Митровица вршила су узорковање и анализу
воде за пиће, израду извештаја о испитивању и
израду специјалистичких мишљења о хигијенској
исправности

узорака

дистрибуционе

воде

мреже

ЈКП

за

пиће

„Водовод

Слика 32. Приказ микробиолошке
исправности воде за пиће у насељима
Општине Инђија (у %)

из
и

канализација“ Инђија у насељима: Инђија, Нови
Карловци, Љуково, Јарковци, Марадик, Крчедин,

1,56

Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Бешка.
У Општини Инђија, током 2017. године извршено

98,42

је укупно 606 анализа воде за пиће различитог
обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у
92,9% контролисаних узорака (слика 32), а
физичко-хемијска
узорака (слика 33).

у

98,42%

контролисаних

Физичко-хемијска исправна вода за пиће
Физичко-хемијска неисправна вода за пиће
Слика 33. Приказ физичко-хемијске исправности
воде за пиће у насељима Општине Инђија (у %)
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Oдвођење употребљених вода

отворене каналске мреже која се улива у

ЈКП „Водовод и канализација“ на основу Одлуке

најближе

о јавној канализацији коју је донела Скупштина

депресије по ободима насеља. Канали су често

општине Инђија обавља комуналну делатност

обрасли вегетацијом, запуштени су и не врше

сакупљања

вода

своју функцију. Из тог разлога потребно је да

канализационе

предузећа која су задужена за одржавање истих

и

уклањања

канализацијом,

отпадних

одржавање

мреже, као и сакупљање искоришћених вода од
прикључка

потрошача

на

уличну

мрежу

и

реципијенте,

водотоке,

канале,

више пажње посвете овој проблематици.
Површинске

воде,

пречишћавање и испуштање из мреже.

водотокови

изложени

Насељено

и насељских вода. Зато се ове воде морају

одвођење

канализационом

место

Инђија

мрежом

преко

и

природни

и

су

вештачки

перманентној

деградацији, упуштањем отпадних индустријских

регионалног

колектора за три насеља (Инђија - Стара ПазоваНова Пазова) укупне дужине 19.818 m испушта

прихватити и одвести до реципијента.

отпадне воде у реку Дунав.

Просторним планом општине Инђије из 2008.

Предузеће тренутно одржава 6 црпних станица и

развијају сепарациони канализациони системи,

69 километара канализационе мреже.

којима ће се посебно одводити фекалне отпадне

Укупан

број

године предвиђено је да се на простору Инђије

прикључених

субјеката

на

Основни задатак канализационог система је

канализациону мрежу износи 9.576 и то:
- објекти

индивидуалног

и

колективног

становања: 9.296,
- индустрија,

самосталне

занатске

радње,

самосталне угоститељске радње и др.: 280.

квартално, при чему се узорковање врши из
главног колектора којим се отпадне воде
транспортују до општине Старе пазове где се и
врши њихво упуштање у реку Дунав.

за заштиту на раду а.д. Нови Сад који је вршио
узорковање отпадних вода утврђено је да
испитивани параметри задовољавају вредности
о

јавној

канализацији

(„Службени лист општина Срема“, бр. 6/2011),
док су параметри HPK, BPK5, укупни азот и
укупни

фосфор

повишени

у

односу

на

вредности прописане Уредбом о граничним
води и роковима за њихово достизање.
је

већ

наведено

у

уводном

санитација

урбаних

да прикупе и одведу ван територије све отпадне
воде формиране при употреби и коришћењу.
водоснабдевањем и представљају функционалну
и органску целину са

њим.

Због

тога се

канализациони системи морају развијати упоредо
са развојем система водоснабдевања.

потреби, посебним системима. Зависно од врсте
и

воде

вршиће

се

њихово

са санитарном и атмосферском отпадном водом.
Услови предтретмана индустријских отпадних
вода треба да:
•

заштите

здравље

особља

које

ради

на

одржавању канализационих система
заштите канализациони систем и објекте на
њему;

делу

атмосферских вода у насељима се одвија преко

загађене

ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање

•

приоритенте области „ВОДЕ“ делу Одвођење

типа

претходно пречишћавање кроз предтретман, па

вредностима емисије загађујућих материја у

Како

хидротехничка

простора. Фекални канализациони системи треба

Индустријске отпадне воде решаваће се, по

У последња два Извештаја од стране Института

Одлуком

потпуна

Канализациони системи су у врло уској вези са

Провера квалитета отпадних вода се врши

порписане

воде, а посебно атмосферске отпадне воде.

•

заштите процес пречишћавања отпадних вода
на централном уређају;
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станице. На уређају нема покретних делова
(дуваљке и електро ормарић су смештени у

никако не одстрањују на централном уређају

посебну

за пречишћавање отпадних вода, а које могу

неограничена, а сви материјали су отпорни на

угрозити

агресивне медије.

захтевани

квалитет

вода

реципијента.
Пре

Где

упуштања

отпадни

вода

у

реципијент

просторију)

год

је

ради

могуће,

чега

користити

је

тзв.

трајност

групне

(регионалне) системе, којима се једним ППОВ

на

пречишћавају отпадне воде из више оближњих

пречишћавање

насеља, повезаних магистралним колекторима

отпадних вода (ППОВ). Карактер реципијента

са одговарајућим КЦС (канализационим црпним

предвиђа,

станицама).

предвиђа

се

централним

њихово

речишћавање

постројењима
односно

пречишћавања.

за

захтева

После

висок

степен

пречишћавања

на

уређајима за пречишћавање отпадних вода, пре
испуштања

у

реципијент,

концентрација

појединих загађујућих материја у ефлуенту мора
задовољавати услове које прописује надлежно
водопривредно предузеће.
усклађен

са

демографским растом и планираним повећањем
анализирати

капацитета,
и

што

документовати

је

неопходн

одговарајућом

студијом. Обзиром да у осталим насељима
општине

не

заштите урбанизованих површина унутар насеља
и

индустријских

атмосферским

погона

водама.

од

Кишну

плављења
канализацију

конципирати за меродавне услове (временски
пресек, урбанизованост простора, рачунска киша

Капацитет ППОВ-а мора бити
индустријских

Развој атмосферске канализације има задатак

постоји

изграђена

јавна

канализациона мрежа, иста ни не може да се
гради без започињања активности на изградњи
уређаја за пречишћавање отпадних вода, како је

итд.), а етапно реализовати тако да се изграђени
делови рационално уклапају у будуће решење.
У насељима општине Инђија, постојећа мрежа
отворених канала ће се ширити у складу са
потребама, са уливима у најближе потоке путем
уређених испуста који су осигурани од ерозије и
који не залазе у протицајни профил канала
(потока). За атмосферске отпадне воде са

дефинисано водопривредном основом.

зауљених и запрљаних површина (бензинске

Мања насеља, туристички локалитети и центри,

на сепаратору уља и таложнику. Садржај уља у

као и викенд зоне, проблем одвођења отпадних

тертираној води не сме бити већи од 0,1 mg/l, а

вода решаваће преко компактних мини уређаја за

суспендованих материја од 30 mg/l.

пумпе и сл.), предвидети одговарајући третман

биолошко пречишћавање - БИОТИП. Ова мала
постројења

служе

за

потпуно

биолошко

пречишћавање отпадних вода из мањих насеља,
хотела, одмаралишта и сл, а капацитета од 50 до
2000 ЕС (еквивалентних становника). Степан
пречишћавања је на таквим пречистачима је
већи од 95% разградње органске материје, а по
захтеву

се

може

извести

и

поступак

са

уклањањем азота и фосфора. Рад оваквих
уређаја је потпуно аутоматизован с минималним
трошковима погона и одржавања. Уређај се
изводи као укопани кружни базен прекривен
нагазном

решетком,

канализације

без

смештен

потребе

на

извођења

смеру
црпне

Приликом

израде

предвиђа

израду

плана

који

концепта

евентуално
атмосферске

канализације потребно је претходно дефинисати
укупне количине упуштених вода и сходно томе
уз консултацију надлежних органа водопривреде
проценити

могућност

прихвата

дефинисаних

количина. У случају да су процењене количине
упуштених вода веће од оних на које су
димензионисани делови каналске мреже у које се
предвиђа упуштање, потребно је предвидети
могућност реконструкције (повећање протицајног
профила и сл.). Без обзира на евентуалну
потребу

реконструкције,

са

надлежним
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предузећима

потребно

је

уговорно решити прихват прикупљених вода.
У случају да се у неки од канала у склопу
система за одводњавање предвиђа упуштање
атмосферских вода прикупљених са било које
површине, потребно је имати у виду да се могу
упуштати

само

чисте

воде

и

евентуално

технолошке које морају бити пречишћене, без
таложљивих или муљевитих материја (пливајући
предмети,

амбалажа,

делови

хране,

тешки

метали, разна уља, и течности за моторе и сл.)
ради обезбеђења II.б класе квалитета воде у
каналу односно крајњем реципијенту.
Атмосферске
постојећом

и

отпадне

већ

Велика је одговорност на сваком грађанину
понаособ,

али

нарочито

њиховим

запосленима.

на

компанијама

Фабрике

се

и

често

одлучују за испуштање отпадних материја у
оближње воде чиме се загађује животна средина
и нарушава квалитет воде, земљишта и читавог
екосистема.

Приказ главних проблема
Извориште водовода Инђија формирана је у
водоносним срединама палудина и понта са
субартеским нивоом. Статички нивои пре почетка
интезивне експлоатације (1977. године) био је на
дубини око 10-12 m за плитку (I водоносни

воде

изграђеном
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сакупљати

канализацијом

хоризонт) и око 16-18 m за дубоку (II водоносни
хоризонт).

Након

30

година

интезивне

мешовитог типа. Уколико на неким подручјима не

експлоатације ниво подземних вода је опао за

постоји изграђена канализација или она није

15-20 m кад је у питању плитка (I водоносни

сепаратног

хоризонт) и 20-25 m за дубоку (II водоносни

типа

потребно

је

предвидети

изградњу колектора у којем би се посебно
одводиле отпадне воде.

хоризонт).
Овакво

стање

указује

прецрпљивање

(расхладне и сл.), чији квалитет одговара II.б

прихрањивања не може у довољној мери да

класи квалитета воде могу се без пречишћавања

обезбеди

упуштати у природне токове, мелиорационе

изворишту.

атмосферских

и

пречишћених

вода

у

мелиорационе канале морају бити изведени на
одређен начин да би се спречило деградирање и

експлоатациони

јер

интезивно

Атмосферске и условно чисте технолошке воде

канале, ретензије по ободу насеља и сл. Изливи

издани,

на

биланс

капацитет

на

На дијаграму (Слика 34), приказан је тренд
опадања статичког нивоа на подручју изворишта
водовода у Инђији у периоду од 1970 – 2005.

нарушавање стабилности косина канала.

године. У зависности од локације осматрања

Тренутно већина градова у земљама у развоју

нивоу је од 0,7 до 1,3 m/год.

нивоа пад пијезометарског нивоа на годишњем

нема адекватну инфраструктуру и средства за
ефикасно

и

одрживо

управљање

отпадним

Јавно водоснабдевање насеља општине Инђија

водама.

данас се обавља на рачун захватања подземних

Трошкови управљања отпадним водама нису

м. Оне практично представљају једини ресурс

мали, али их увелико оправдава проистекла

који се са подручја општине може користити за

добробит за људско здравље, економски развој и

организовано водоснабдевање по насељима.

вода из водоносних средина са дубине 45 до 280

очување животне средине, а, поред тога, и
обезбеђење
превенствено
средине.

нових
у

пословних

области

могућности,

заштите

животне

На основу Закона о геолошким истраживањима
(Сл. гласник РС бр. 44/95) чл. 26, 28,2 9 и 30,
Закона о рударству (Сл. гласник РС бр. 44/95) чл.
17,18 и 19, Институт за водопривреду „Јарослав
Черни“

из

Београда

је

израдио

Студију
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обезбеђења
општине

водом

Инђија

са

за

пиће

експлоатације
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сирове

воде

и

проширења

постојећих

изворишта, као и потребан степен третмана

изворишта. Студија је имала за циљ да сагледа

сирове воде како би се обезбедио квалитет

постојеће стање снабдевања водом, потребне

прописан Правилником о хигијенској исправности

количине воде за јавно снабдевање за наредни

воде за пиће.

период од 30 година и могућности повећања

Слика 34. Тренд опадања пијезометарских нивоа на изворишту Инђија за период од 1977. до
2005. године,
Извор:. „Елаборат о резервама подземних вода на подручју Општине Инђија“, институт за
водопривреду „Јарослав Черни“,Београд, 2006. година
За

дугорочно

решење

проблема

водоснабдевања досадашње студије су показале
да је једини начин решавања овог проблема,
прикључење

општине

Инђија

на

систем

регионалног водоснабдевања Источни Срем који
обухвата општине:

Стара

Пазова, Пећинци,

Рума, Ириг и Инђију. Регионални систем би се
снабдевао водом са изворишта на подручју
Хртковачке драге, која се налази низводно од
насеља Хртковци. Постојећа изворишта и даље
би остала у систему јавног водоснабдевања са
капацитетом у складу са потребама.
Такође

у

ранијем

периоду

је

Источни Срем (Слика 35) јер су установљене
следеће чињенице:
- Геолошка средина на подручју општине
Инђија је веома неповољна са аспекта
могућности развоја изворишта подземних
вода за водоснабдевање. На испитиваном
подручју нема других значајних ресурса
подземних вода који се могу користити у
сврху водоснабдевања.
- Водоносне

средине

дебљине,
дефинисано

решење дугорочног снабдевања водом насеља у
општини Инђија од стране “Минералпројекта” из

су

слабијих

карактеристика

и

прихрањивањем.

Даља

унаредним

углавном

деценијама
издани

мале

филтрационих
са

слабим

експлоатација
ће
и

довести

до

Немачке.

прецрпљивања

немогућности

У обе студије је наведено да је потребно

резултатима хидрогеолошких истраживања

изградити

на простору Општине Инђија из 2011. године

њиховог даљег коришћења. Елаборат о
Регионални

водоводни

систем

који је израдио „Хидрозавод ДТД“ Нови Сад

Број 30, страна број 2186

Службени лист општине Инђија

за потребе ЈКП „Водовод и канализација“

Магистрални цевоводи су предвиђени у три

Инђија

правца:

је

такође

потврдио

наведене

чињенице.
- Пошто

-

на

својој

захватити

територији

потребне

не

количине

количине воде. Овај цевовод је изграђен у

воде

других локалитета.
сигурност

току 2007. године и пуштен у рад.
-

водоснабдевања

у

Нови Карловци, Нови Сланкамен и Стари
Сланкамен. Овај цевовод је изграђен током

је планирати изградњу повезног цевовода са

2007. године. Планирано је да се на овај

извориштем у Хртковцима.

правац прикључи и насеље Сланкаменачки
Виногради

На слици 37 је приказан планирани регионални
водоснабдевања

са

изворишта

у

1.565 метара.

3.150

пројекти

цевовода

заједно

са

представљају стратешке пројекте како

би се могло приступити реализацији пројекта
умреженог

система

водоснабдевања

свих

насељених места Општине Инђија са главним
чвориштем у граду Инђија и подчвориштем у
насељу

Бешка.

-

Планирани правац Бешка је правац којим ће
се вода за потребе Бешке, Чортановаца,

пројектом изградње још једног резервоара од
m3

цевовода

изградње овог повезног цевовода у дужини од

период јер се бушењем бунара на изворишту
наведених студија.

повезног

У току 2012. године је завршена прва фаза

потребан капацитет воде за дужи временски
Инђија не може решити проблем на основу горе

изградњом

Нови Сланкамен – Сланкаменачки Виногради.

Хртковцима. Са овим решењем ће се обезбедити

Наведени

Правац Стари Сланкамен је правац којим се
допремају потребне количине воде до насеља

наредним

годинама, на основу горе наведеног, неопходно

систем

Правац Јарковци је правац којим се до
Јарковаца и Љукова допремају потребне

може

општина Инђија мора воду допремати са

За
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Овај

умрежени

представља Подсистем Инђија (Слика 38).

систем

Марадика

и

Крчедина

са

локације

водозахвата у Инђији, транспортовати до
локације водозахвата Бешка. Са локације
водозахвата

Бешка

вода

се

даље

транспортује цевоводима до сваког насеља. У
Бешки, Чортановцима, Марадику и Крчедину
планирана је изградња резервоара за потребе
водоснабдевања ових насеља.
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Слика 36. Планирани регионални систем водоснабдевања – Сремска Магистрала
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Слика 38. Подсистем Инђија

На слици број 39 је приказан распоред објеката
водоснабдевања на водостаници у Инђији за
реализацију Подсистема Инђија.
Планирано је да подсистем Инђија воду из
регионалног система прихвата у резервоар који
треба да се изгради на водостаници. Тај
резервоар ће бити прихватни резервоар. Из
резервоара се вода потискује, црпном станицом,
у дистрибуциону водоводну мрежу Инђије и у
магистралне цевоводе. У овој варијанти
регионалног водоснабдевања планирано да се
задрже сва локална изворишта са бунарима тако
да би се вода са Инђијског изворишта прво
пречишћавала на Постројењу за припрему воде
(ППВ), а након третмана у ППВ-у вода се црпном
станицом захвата из резервоара и потискује у
дистрибуциону мрежу водовода Инђија и у
магистралне цевоводе подсистема.

Слика 39. Ситуациони приказ распореда
објеката
Подсистема
Инђија
на
водостаници у Инђији
Бешка као део подсистема Инђија у регионалном
систему

водоснабдевања

представљаће

локални центар у који ће се вода допремати из
правца

Инђије

и

из

којег

ће

се

вода
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транспортовати за потребе Бешке, Крчедина,

да

Марадика и Чортановаца.

филтерске конструкције, у току израде бунара,

Задовољење

потреба

за

водом

наведених

насеља у будућем периоду предвиђа се водом
из локалних изворишта и водом која се допрема
из правца Инђије. Из правца Инђије вода ће се
допремати до постојећег резервоара у Бешки.

У

међувремену,

док

се

не

реши

трајно

водоснабдевање општине Инђије, потребно је
постојеће

бунаре

код

којих

је

утврђено

смањивање издашности регенерисати. Сваки
новоизграђени

мора

бунар

има

свој

елаборат

филтерску

да

одговора

експлоатационим

конструкцију.

Избор

хидрохемијским

условима

јер

су

и

искуства

показала да до смањења издашности долази и
због

неадекватног

избора

карактеристика

филтера.
Под

Регенерација бунара

угрозе

регенерацијом

се

подразумева,

поред

осталог, чишћење филтерског подручја бунара
како би се обезбедио несметан доток воде у
бунарску колону. Ако се не врши регенерација
бунара скраћује се радни век црпљења воде из
датог бунара.

издашности тј. максимално дозвољене количине

Из горе наведених разлога неопходно је са

воде коју је могуће добити из датог бунара а да

аспекта

се тиме не наруши радни век експолатације

регенерацији бунара. Како се ради о објектима

датог бунара. Радни век црпљења воде из

чији је експлоатациони век око 10 година, а 85%

бунара износи у просеку око 10 година.

бунара су старији од 10 година неопходно их је

У

пракси

је

позната

појава

да

током

експлоатације опада издашност бунара, односно
да се временом повећавају паразитски губици у
бунару и у његовој прифилтерској зони.
То се може уочити смањењем протицања уз
константну депресију или повећањем депресије
за константан протицај бунара.
На

основу

досадашњег

искуства

могу

се

утичу на век трајања бунара у експлоатацији:
капацитет

којим

се

експлоатише

бунар

(количина, односно запремина исцрпљене воде),
2.

хидрогеолошки,

односно

приступити

испитати како би се одредило за које бунаре је
потребно извршити регенерацију бунара како би
се обезбедио несметан доток воде у бунарску
колону.

Рекапитулација проблема
1.

Замена

азбестних

цеви

и

њихово

збрињавање. Основна мрежа је старости од 37
до 42 године што представља основни проблем

издвојити три основна параметра који генерално
1.

водоснабдевања

хидрохемијски

услови,
3. конструкција бунарског филтера.
У условима црпења воде са већим капацитетом
скраћује се век трајања бунара и обратно, што је
логично обзиром на количину воде која протекне
кроз прифлтерску зону бунара и кроз саму
филтерску конструкцију. С друге стране, познато
је да воде веће тврдоће и повећаног садржаја
гвожђа утичу на “старење” бунара, као и воде
које садрже агресивне компоненте које би могле

у повећаном броју хаварија, створеном талогу и
отежаном систему одржавања.
2.

Постављање

већег

броја

чворишта.

Недовољан број и неисправност постојећих
чворишта

узрокује

интервенције

које

нерационалне

хаваријске

подразумевају

затварање

већих дужина цевовода од неопходних, а тиме и
остављање већег броја потрошача без воде него
што је потребно. Проблем недовољног броја
чворишта

јавља

се

и

у

случају

редовног

испирања водоводне мреже.
3. Редовно сервисирање ППБ-а koje обухвата
сервисирање

целокупне

опреме

која

је

претходно уграђена као и дезинфекцију целог
постројења.
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4. Изградња ППОВ-а у Старој Пазови. У

испитати постојеће бунаре код којих је утврђено

последња два Извештаја од стране ‘Институт за

смањивање издашности и регенерисати их уз

заштиту на раду’ а.д. Нови Сад који је вршио

чишћење филтерског подручја.

узорковање

отпадних

вода

утврђено је

да

испитивани параметри задовољавају вредности
порписане

Одлуком

о

јавној

канализацији

(„Службени лист општина Срема“, бр. 6/2011),
док су параметри HPK, BPK5, укупни азот и
укупни фосфор повишени у односу на вредности
прописане Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у води и роковима
за њихово достизање.
5. Развијање

9.

Као

могући

система којима ће се посебно одводити фекалне
отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне
воде. Просторним планом општине Инђије из
2008. године предвиђено је да се на простору
Инђије развијају сепарациони канализациони
системи, којима ће се посебно одводити фекалне
отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне
воде.

јаваљају

се

напуштени бунари и септичке јаме са упојним
бунарима преко којих се директно загађује
подземље.

Неопходно

је

евидентирати

све

овакве бунаре и спровести одговарајуће радове
конзервације.
10. Не постоје подаци о елошком стању
површинских

сепарационог канализационог

загађивачи,

токова

и

наведених

акумулација. Потребно је анализирати квалитет
воде, квалитет вегетације и стање акватичног
биодиверзитета на свим површинским текућим и
стајаћим водама на територији општине Инђија
(искључујући реку Дунав где се мерења врше на
описаним

станицама

од

джавних

институција),

стране

надлежних

брзопроименљивим

методама које могу дати одговор на постојеће
стање

и

потребе

даљег

физичко-хемијског

испитивања и/или мера ревитализације како би

Обзиром да у осталим насељима општине не

се воде довеле у еколошко прохватљиво стање.

постоји изграђена јавна канализациона мрежа,

Посебан акценат технички тим за воде је ставио

иста ни не може да се гради без започињања

на градско језерце и „инђијски поток“ који

активности

представљају оазу у градском језгру Инђије.

пречишћавање

на

изградњи
отпадних

уређаја

вода,

како

за
је

дефинисано водопривредном основом.
6. Неопходан је чешћи инспекцијски надзор у
фирмама које испуштају отпадну воду без
претходног пречишћавања.
7. Регионални систем (Регионални водоводни
систем Источни Срем) би се снабдевао водом
са изворишта на подручју Хртковачке драге, која
се налази низводно од насеља Хртковци.
8. Испитивање и регенерација постојећих
бунара. У међувремену, док се не реши трајно
водоснабдевање општине Инђије, потребно је
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ
Општина

Инђија

географски

има

положај.

изразито

Налази

у

Парарендзине су такође распрострањене у

повољан

југоисточном

Срему, на југоисточним обронцима Фрушке Горе
који се завршавају висом Кошевац код Старог
Сланкамена.

Већи

део

територије

општине

Инђија се налази на тзв. Фрушкогорској лесној
тераси са повољним струјањем ваздуха, ниским
нивоом подземних вода и повољним земљиштем
за пољопривреду и изградњу.

из две основне геоморфолошке целине: источних
огранака Фрушке Горе и фрушкогорске лесне
Највећи

фрушкогорска

лесна

простор

обухвата

зараван.

Северном

границом општине тече Дунав са својим широким
коритом и гради облике везане за речну ерозију и
акумулацију. У оквиру фрушкогорског побрђа
могу се

издвојити

Кошевац.

Основна

формација

на

две

целине:

Калакач

и

геолошко-стратиграфска

посматраном

подручју

јесте

дилувијални лес чије наслаге покривају цели
простор. То је компактна геолошка маса која је
под утицајем климе и вегетације на површини
изменила своје особине и постала површина са
особинама

чернозема

пољопривредну

који

делатност.

северозападном делу на прибрежју Фрушке горе.
Посматрано на основу производних вредности
черноземи
општини

су

најквалитетније

Инђија.

Формирани

земљиште
под

у

утицајем

повољне климе и њој својствене вегетације,
рељефа и геолошке подлоге – леса. Активни слој
земљишта дубок је око 1-1,5 m. Ово земљиште
распрострањено

је

у

јужном

делу

атара

Марадика, готово на целом подручју атара

Простор инђијске општине рељефно се састоји

заравни.

Понедељак 31. децембар 2018.

је

погодан

за

Геоморфолошке

Јарковца и Љукова, Инђије, Новог Сланкамена и
делови атара Крчедина и Нових Карловаца. Овај
подтип чернозем карбонатни (мицеларни) на
лесној

заравни

спада

у дубоке

педолошке

творевине, добре порозности и даје високе и
уједначене приносе. Гајњаче се углавном срећу у
атару Чортановаца (у пределу Краљев брег). Оне
спадају у најбоља шумска земљишта али у
ратарској производњи нису тако добра. Ипак,
гајњаче

се

сматрају

виноградским

одличним

земљиштем.

воћарско-

Парарендзине

су

распрострањене у истом северозападном делу
општине,

као

и

северозападном

гајњаче.
делу

Јављају

К.О.

се

у

Чортановци.

Производне особине овог земљишта су повољне
за воћњаке и винограде, а мање за њивске
културе. Алувијална земљишта се простиру у

карактеристике подручја.

приобаљу

Педлошке карактеристике. Како је већ

закључити

наведено у Поглављу 2 на територији општине

земљишним фондом изузетног квалитета, које

Инђија заступљено је 13 врста земљишта, које

пружа могућност врхунске производње, широког

могу да се сврстају у четири основна типа:

спектра производа.

и

Спадају

у

врхунска

производна земљишта за узгој поврћа. Може се

чернозем карбонатни (мицеларни) на лесној
тераси

Дунава.

лесном

платоу,

као

најраспрострањенији облик, затим парарендзине,

да

општина

Инђија

располаже

Пољопривреда
Пољопривреда у општини Инђија има велики

черноземи и гајњаче.

потенцијал, који се огледа првенствено у врло

Черноземи су најзаступљенији у средишњим,

благој клими и таласастом рељефу. Највише су

квалитетном земљишту (преко 85% је чернозем),

јужним и југоисточним деловима општине, на
лесној заравни и лесној тераси. Гајњача је
распрострањена
територије

у

200-250

северозападном
m

апсолутне

делу

надморске

висине у пределима фрушкогорских обронака.

заступљене

оранице

на

којима

се

узгаја

првенствено пшеница и кукуруз, затим шећерна
репа, соја, сунцокрет, повртарске културе и
дуван. Воћарство и виноградарство се налазе
одмах иза ораница, јер су клима и благе падине
Фрушке Горе изванредан спој који резултира
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приносом.

производња

Најзаступљенија

јабучастог

Виноградарство

и

воћа

винарство

је

и

шљива.

имају

велику

традицију. Традиција подизања винограда и
производње
местима

вина

позната

Стари

Сланкаменачки

и

је

у

насељеним

Нови

Виногради,

Сланкамен,

Kрчедин,

Бешка,

Чортановци и Марадик. У последње време је у
експанзији

воћарска

и

виноградарска

производња.

Сточарство

такође

има

дугу

традицију и релативно добро је развијено.
Заступљено

је

свињарство,

говедарство,

живинарство, а у мањој мери овчарство и
козарство. Kако се Инђија налази на Сремској
лесној тераси чија је подлога суво земљиште,
основна вегетација је степска, која је на већини
територије култивисана. Чернозем са својим
варијантама заузима 87% територије општине.

површинама, већа подручја под шумом се налазе
углавном уз обалу Дунава. Шумски комплекс у
припада

Националномпарку

Фрушка гора. У пољу Kрчевинама, Бешчанском
атару, Чортановачком атару близу Банстола
налазе се веће површине под виноградима.
Животињски свет је поред домаћих представљен
мањим бројем дивљих животиња. Јављају се
срне, зечеви, лисице, хрчкови, мишеви и пацови.
Од

орнитофауне

заступљени

су:

јаребице,

препелице, врапци, вране и фазани. Мере и
организација
земљишта,

заштите
у

општини

пољопривредног
Инђија,

уређени

су

Одлуком о мерама заштите пољопривредног
земљишта и организовању пољочуварске службе
(«Службени лист општина Срема» број 40/08),
чиме је знатно унапређена ова област заштите и
омогућено

ефикасно

спровођење

Законом

прописаних мера заштите. Мере из области
заштите пољопривредног земљишта подизањем
ветрозаштитних

појасева

и

пошумљавањем

неплодног пољопривредног земљишта утврђене
су

пројектима

подизања

за низијско шумарство, Универзитета у Новом
Саду.
Kао посебна еколошка целина, пољопривреда је
са врло сложеним, узајамно повезаним односима
између земљишта, као производног простора у
коме

делују

одређени

производни

чиниоци,

гајених биљака и домаћих животиња, као и самог
човека

као

планска

и

организатора
организована

производње.
људска

Kао

активност

усмерена је на производњу органске материја
која је неопходна за одржавање живота људи и
домаћих животина.
Носиоци

пољопривредне

производње

на

територији општине Инђија су регистрована
пољопривредна газдинства (физичка и правна
лица). Према последњем попису пољопривреде
на територији општине Инђија, постоји 3266

Територија Инђије је веома сиромашна шумским

Чортановцима
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шумских

ветрозаштитних појасева и пошумљавања у
општини Инђија, урађеним од стране Института

активна пољопривредна газдинства. У општини
Инђија активне су земљорадничке задруге а
формирају се и нове, које се баве производњом,
прометом

и

складиштењем

пољопривредних

производа и имају своје складишне капацитете.
Мало је запослених унутар задруга, приходи су
повећани

у

воћарским

задругама,

али

недовољно. У току је оснивању прве сложене
задруге у Србији,
Укупна површина пољопривредног земљишта у
општини Инђија износи 28.667,3971ха, од чега је
обрадиво

пољопривредно

земљиште

26.552,2128 ха, односно 92,62% . Присутни су и
интензивни и екстензивни начини производње,
прелазе један у други (на пример сточарство:
екстензивни начин је карактеристичан за мале
произвођаче, мала улагања, скромнији приноси ).
Пољопривредни произвођачи се одлучују за
регистрацију

својих

газдинстава,

ради

остваривања права на подршку, пре свега,
сточарској производњи, углавном говедарству.
Видови подршке огледају се у остваривању
права на премију за млеко, добијање регреса за
квалитетна

приплодна

грла

–

првотелке,

подстицајима за товну јунад. Треба рећи да је
регистрација пољопривредних газдинстава била
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израженија почев од 2006. године и да се јавила

Што се тиче нивоа

као последица логистичке подршке локалне

области пољопривредне производње 40% имају

самоуправе

само пољопривредно искуство стечено праксом,

и

промовисања

предности

њихове обучености из

регистрације. Један од разлога регистрације

док само 7%

јесте био и могућност аплицирања за подстицаје

стручно образовање из области пољопривреде.

Министартсва

пољопривреде,

шумарства

имају стечено средње и високо

и

водопривреде, Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство

и

подстицаје Општине Инђија из Буџетског фонда
за пољопривреду.

Програм

пољопривредне

подршке

политике

и

за

радне снаге. Овај проблем значајан је како са
аспекта социјалне структуре руралних средина,
тако и у погледу капацитета људских потенцијала
за

спровођење

политике

руралног

једног до два члана газдинства или стално
обављају

пољопривредну

делатност. Газдинства са три до четири члана
који

обављају

пољопривредну

делатност

у

укупном броју учествују са око 20%.
Укупан

број

чланова

газдинства

и

стално

Инђија износи 6.668, при чему се највећи део од
односи на породична пољопривредна

газдинства.

Пољопривредне

породичном

газдинству

чланови

породице

и

активности

обављају
рођаци

технологија,

промену

Неопходна је стандардизација и унапређење
извоза

као

и

примена

стандарда

заштите

Потребно

је

радити

пољопривредника у циљу

на

едукацији

смањења загађења,

нарочито од неправилно одложене амбалаже од
средстава за заштиту биља. Агенција за рурални
развој

општине

пројектима

Инђија,

SECPA

учествовала

,,Забринимо

је

у

амбалажу,

заштитимо околину'' међутим, био је слаб одзив.

запослених на газдинству на територији општине
99,5 %

нових

животне средине у пољопривредној производњи.

Највећи број пољопривредних газдинстава, има
који

усвајање

производне структуре и многе друге.

развоја за општину Инђија - Предлог, 2018

запосленог

сектора пољопривреде је изразито неповољна
старосна и образовна структура пољопривредне

Табела 24. Радна снага на газдинствима
Број носилаца газдинства
који обављају
Број
пољопривредну активност
газдинстава
укупно
женски
мушки
3.266
2.260
420
1840
Извор:

Једно од најделикатнијих питања будућег развоја

на

искључиво
док

стално

запослених у оквиру ове категорије газдинства
готово и да нема. Удео појединих категорија
ангажоване радне снаге на газдинствима са
територије града у укупном броју годишњих
радних јединица у пољопривреди износи: 42% од
стране носилаца газдинстава, 38% од стране
чланова породице и рођака носиоца, свега 8%:
од стране стално запослених на газдинствима и
12% сезонске радне снаге и лица ангажованих
на уговор.
Највећи број носилаца породичних газдинстава
уједно су управници - менаџери на газдинствима.

Планирани одлагачки
опасне

амбалаже

- сакупљачки центри
од

пестицида,

нису

формирани.

Подршка општине и других конкурса
развоју пољопривреде
- Оснивањем

буџетског

фонда

за

развој

пољопривреде, 2016. године, повећан број
инвестиција на постојећим газдинствима и
повећан је број нових газдинстава. Нису
отворена нова радна места у фонду, али јесу
у

оквиру

новонасталих

пољопривредних

газдинстава.
- Уз

помоћ

Покрајине,

конкурса

Министарства

формирана

је

и

противградна

заштита вишегодишњих засада. Постављене
су противградне мреже, наслони стубова у
вишегодишњим

засадима

на

територији

општине Инђија. Сваке године се одради око
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30 ha површина под воћем али сваке године

је у експанзији последње две године, самим

се

тим је повећан број пчеларских производа.

појављују нове

заштити

површине

мрежама

због

које

треба

подизања

нових

засада. Није одрађено 300 ha предвиђених
планом.

- Сваке године се повећавају површине под
воћем што подизањем нових засада

крчењем земљишта од старих засада и

- Израђен

је

план,

документација

и

пројектно

техничка

за успостављање система

наводњавања

пољопривредних

површина

постављање нових. На територији општине су
изграђене
због

из

постоји

Дунава

(МОРГ

пројекат).

Предстоји

Одређене акумулације су дате приватним
правним лицима на коришћење.

само на парцелама где је наводњавање

одрађено од сопствених средстава, уз помоћ
(Република,

процентуалном

Покрајина

и

износу

Општина

преко

расписаних Конкурса). Такође, повећан је број
инвестиција у развој пољопривредних грана
којима је императив наводњавање. Дакле,
повећан је број, али има још пуно површина
без наводњавања.

Ради се на повећању сточног фонда и
унапређење генетске основе, кроз општинске
конкурсе за регрес репродуктивног материјала
осемењавање),

повраћај

за

куповину квалитетних приплодних грла и за
набавку механизације за сточарство, као и
кроз Конкурсе Министарства и Покрајине.
Подршка

хладњаче,

измештању

грла

постоји

кроз

конкурсе за опремање фарми, новом одлуком

површина

потреба

за

под

још

Међутим,

пласман

производа

није

пољопривредних

побољшан,

слаба

за

је

маркетинг

пољопривредних производа а самим тим и за
стварање локалних брендова. Постојала је
идеја

да

се

заштити

јабука

из

Новог

Сланкамена као бренд, али све је остало на
идеји. Неопходна

је стандардизација и

унапређење извоза.

Земљиште
Земљиште је један од најважнијих природних
ресурса. То је сложен биохемијски комплекс
добро

читавог

човечанства

(никако

Споро се образује, а процесима деградације брзо
уништава.

Земљиште

се

због

у

развоју

мора

практично, необновљивим ресурсом.
Земљиште, као средина на којој се одвија
целокупна људска делатност, провлачи се кроз
различите законске и подзаконске акте.

закона и подзаконских аката су да:

пружена

тога,

сматрати ограниченим, критичним, стратешким и

грла са подручја где постоји забрана.
је

једне

генерације, једне нације, групе или појединца).

Обавезе

подршка

засадима

складишних

је померен тј продужен рок за измештање

- Такође,

укупних

органских и минералних једињења, непроцењиво

- Није изостала ни подршка развоју сточарства.

(вештачко

повећања

заинтересованост

Квалитет пољопривредних производа повећан

у

УЛО

капацитета.

изградња система.

подстицаја

три

складишних капацитета око 700 вагона, али

Старог и Новог Сланкамена коришћењем воде

је

и

оштине Инђија

које

произилазе из

1. Прати стање и предузима мере за заштиту и

за

унапређење животне средине на свом подручју,

инвестиције у пчеларску опрему и набавку

доноси и спроводи акционе и санационе планове

пчелињих друштава помаже пчеларство, а

од значаја за заштиту животне средине на свом

велика помоћ су и Конкурси Министарства и

подручју, у складу са актима града и стара се и

Покрајине. Удружење пчелара „РОЈ“ сваке

обезбеђује услове за очување, коришћење и

године броји све више чланова а пчеларство

унапређење подручја са природним лекови-тим

пчеларства.

Општина

кроз

конкурс
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својствима; (чл. 22, 69, 76, 77. Закона о заштити
животне)

Обрадиво земљиште

2. Спроводи мере заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта

на свом подручју

5000

3. Даје мишљење на просторне и урбанистичке

4000

изградњи.
Преглед стања укупних површина
земљишта

пољопривредног

Укупна површина пољопривредног земљишта у

Остало

6000

утврђене актима општине;

планове које доноси, према Закону о планирању и

Пашњаци

3000
2000
1000

општини Инђија износи 33.184,5751 ha, од чега је

0

обрадиво пољопривредно земљиште 30.751,0756
ha, односно 92,67%.

њиве

1; 1%
0; 0%
6; 6%
1; 1%
4; 3%

вртови
воћњаци

0; 0%

Слика 41. Преглед површина пољопривредног земљишта по К.О у хектарима
Извор: РГЗ, септембар 2016. год.

виногради

2; 2%

ливаде
пашњаци

87; 87%

Слика 40 Структура пољоприредног
земљишта према културама

Извор: Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за општину Инђија - Предлог, 2018.

Табела 25. Преглед површина пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ha

култура

класа
V

VI

2.324,1829

1.066,3326

217,8804

32,9932

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

53,9622

169,4621

191,5517

16,8144

0,0000

0,0000

0,0000

21,4122

181,0295

503,8264

369,4863

76,8567

11,1651

3,6327

0,0000

1,1441

35,0742

75,5621

158,6895

11,4271

0,7863

0,0000

0,0000

пашњаци

48,2697

3,8108

630,1282

708,2960

611,9389

12,5794

2,7216

0,0000

трстицимочваре

0,8427

5,9977

1,3779

1,7122

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

УКУПНО

6.788,1979

12.141,3265

8.036,3346

3.753,9186

1.783,3697

242,4112

39,3475

0,0000

њиве
вртови
воћњаци
виногради
ливаде

I

II

6.590,5121

11.861,4412

6.655,9779

0,0000

0,0109

126,0171

Извор: РГЗ, септембар 2016. године

III

IV

VII

VIII
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се НПK ђубрива, прихрањивање се врши у

општине

Инђија

не

постоји

пролеће активним азотом. Kористе се и мање

пољопривредна станица. Такве врсте услуга

количине

пољопривредницима,

земљишту са кукурузом, репом и повртарским

пружа

пољопривредна

станица у оближњој општини Рума, која има
надлежности и на територији општине Инђија.
Овој станици су поверени одређени послови
Минстарства

пољопривреде,

водопривреде,

између

шумарства

осталог

и

и

анализа

земљишта која се не спроводи на целокупном
земљишту

општине,

већ

на

захтев

пољопривредника, појединачно, по потреби, а са
циљем да се утврди плодност и хемијски састав
земљишта.

Анализа

неинформисаним

је

веома

битна

пољопривредним

јер

произво-

ђачима, на овај начин, брани да прекисељавају
земљиште због прекомерне употребе уреје, јер је
она

јефтинија.

Указује

и

на

неопходност

третирања земљишта основним ђубривом, које је
скупо,

али

потребно,

због

балансирања

присутности потребних материја од којих зависи
побољшање плодности и богатство фосфором и
калијумом.
Неопходно

је

производње

подстицање
у

смислу

равоја

органске

сертификованих

газдинстава за органску производњу. Ни једно
пољопривредно

газдинство

на

територији

општине Инђија није регистровано за органску
производњу, а по изјавама пољопривредника,
велики су трошкови производње и несигурно

стајског

ђубрива,

углавном

на

производима.
Имајући у виду степен развоја пољопривредне
производње, као и крајњи циљ пољопривредних
произвођача

у

остваривању

максималних

приноса, применом савремених агротехничких
мера,

посебно

хемијских

коришћењем

средстава

неопходних

(пестицида,

фунгицида,

хербицида...) и минералних ђубрива, намеће се
потреба сталне контроле биохемијских својстава
пољопри-вредног земљишта. Према досадашњој
пракси, мере контроле квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта, као и педолошка
испитивања у циљу контроле уноса минералних
ђубрива и хемијских средстава заштите, све
више се примењују у пракси, како због постизања
веће

економичности

пословања,

тако

и

са

аспекта заштите животне средине и производње
здраве хране.

Процена стања земљишта
Узимајући у обзир пољопривредни потенцијал са
којим располаже општина Инђија, пољопривредне

и

урбане

тенденције

проширивања

градског језгра на рачун плодног обрадивог
пољопривредног
индустријске

земљишта

зоне

или

и

проширивања

изградње

приватних

тржиште.

фирми, проблем деградације земљишта можемо

Ђубрива
и
заштитна
средства
у
пољопривреди. Интентификација пољопри-

1. везано за производњу биомасе;

вредне

сагледати кроз два правца (Слика 42):

производње,

нарочито

изражена

у

претходним деценијама, имала је негативне
утицаје на природне ресурсе и животну средину,
који су се огледали у акумулацији биљних
хранива и пестициде у земљишту у површинској
и подземној води, великој потрошњи енергије,
смањењу

биодиверзитета.

Нарочито

се

тај

сегмент односи на неконтролисану примену
ђубрива

заједно са

интензивирањем

других

агротехничких мера. Не постоје поуздани подаци
о примени ђубрива на територији општине
Инђија. У току јесени за главно ђубрење користе

2. везано за урбанизацију.
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Загађеност земљишта
Загађеност земљишта може бити условљена
следећим чиниоцима:
-

необезбеђено и неадекватно одлагање
стајњака
огледа

(органског
у

ђубрива),

немарном

заштити

од

околине,

што

складиштењу

осипања
се

које

и

се
и

загађивања

свакако

огледа

у

непланском коришћењу, као и производњи
истог
Слика 42. Препознате категорије
деградације земљишта од стране локалних
стејкхолдера

-

се

не

-

земљишта - Губитка органске материје;

нерегулисана

канализациона

за

неконтрилисана

употреба

минералних

којима се врши њихово коришћење;
-

одузимање пољопривредних површина за
одлагање отпада (дивље депоније), како из
сеоских домаћинстава, тако и отпада из

пољопривредног

хемијске индустрије и других приватних

становништа.

прерађивача

због изградња путева и објеката и у мањој мери
због ерозије.

који

се

налазе

како

у

градовима, тако и у селима;

Губитак земљишта на територији Инђије настаје
-

велике сточне фарме у близини града.

Употреба

пестицида.

Група

Погоршање квалитета земљишта настају услед

органског

или

неорганског

губитка органске материје а из следећих разлога:

супстанци

или

смеша,

-

мрежа

бацање амбалаже у близини парцела на

2. Загађеност и деградација земљишта;

-

на

добра

ђубрива и пестицида, као и немарно

1. Губитак функције и погоршање квалитета

-

аплицирања
спроводи

појединим селима;

у још неколико категорија:

свести

јер

отпадне воде из сеоских домаћинстава у

Инђије је проблеме везане за земљиште сврстао

ниво

немогућности

пољопривредна пракса;

Технички тим за земљиште у оквиру ЛЕАП-а

3. Низак

и

парцеле,

које

порекла,
се

чистих

користе

за

мање количине падавина;

уништавање

глобалног загревања, више температуре

животиња, штеточина, корова и других изазивача

доприносе разградњи органске материје

болести

недовољне

пестицидима. Они се користе у циљу повећања

заштите

површинског

слоја

инсеката,

једињења

биљака

и

микроорганизама,

животиња,

назива

се

(првих 10 cm) од ерозије;

приноса хране, као и заштите здравља биљака,

мање количине органских остатака (стајског

домаћих животиња и човека. С обзиром на

ђубрива) због смањења сточног фонда;

њихову

-

киселости земљишта;

пестициди

-

неконтролисане

-

употребе

пестицида

и

широко

распрострањену

заузимају

посебно

примену,

место

као

контаминенти животне средине, пошто су многи

ђубрива;

од њих токсични, како за корисне животиње, тако

-

ширења коровске биљке амброзије;

и за људе, а многи имају и токсичне продукте

-

спаљивање стрњике резултира у брзом

деградације – некад чак и токсичније од полазних

губитку угљеника,азота фосфора,сумпора и

супстанци. У Србији је регистровано око 300

калијума, од биљних остатака и доприноси

хемијски

губитку земљишта ерозијом.

пестицида.

различитих

супстанци

из

групе

Због нестручног руковања овако

великим бројем препарата дешавају се акутна и
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хронична тровања људи, често са фаталним

Употреба пестицида на подручју општине Инђија

исходима. Иако су акутна тровања пестицидима

је мерена спорадично (појединачни случајеви).

релативно ретка, дужим излагањем пестицидима

Пољопривредни произвођачи раде анализе само

долази до последица по здравље које се могу

на сопственим парцелама преко Пољопривредне

класификовати на следећи начин: канцерогено

стручне службе Рума, која је надлежна за

дејство пестицида, појава хроничних алергијских

територију

обољења,

израдити годишњи програм праћења квалитета

обољења

кардиоваскуларне

дисајних

болести,

путева,

мутагено

и

општине

узорковање

и

Према добијеним информацијама, на територији

земљишта

(у

општине Инђија, од средстава за сузбијање

депоније

корова,

локалитета

се

веома

широка

палета

Неопходно

је

земљишта у локалној мрежи који обухвата

тератогено дејство – промена генетске структуре.

користи

Инђија.

и

анализирање
близини

индустријске

фреквентних
под

пољопривредног
зоне,

саобраћајница

баштенском

и

и

њивском

домаћих и страних препарата, углавном на бази

производњом поврћа) и земљишта у урбаним

атразине (код кукуруза) и моносана. Поред тога,

зонама, у близини индустријске зоне, депоније и

користи

фреквентних саобраћајница, у зони санитарне

се

веома

велики

број

различитих

инсектицида и фунгицида, при чему се не

заштите

располаже подацима о њиховим количинама.

комуналне средине -

Пестициди

парковских

задржавају

своје

особине

и

способност деловања краће или дуже време
после њихове примене (каренца). Ова особина
зависи

углавном

пестицида

и

пестицида.

од

стабилности

назива

се

молекула

перзистентност

Перзистентност

пестицида

је

променљива величина и зависи од великог броја
фактора као што су: хемијске и физичке особине
пестицида, доза, облик препарата (раствор или
прашак), тип земљишта, влажност, температура,
састав микрофлоре земљишта и сл. Пестициди
се модификују или потпуно разлажу у земљишту
као

резултат

физичко-хемијских

микробиолошке

деградације

процеса,

адсорпционих

процеса итд. Адсорбовањем на хумусном или
глиненом носачу пестициди губе део своје
активности.

Адсорпција

убрзава

хемијске

трансформације пестициде за неколико пута, и
што је већи садржај органске материје у носачу,
то су хемијске трансформације интензивније.
Убрзо након доспевања у тло, биолошки активне
супстанце улазе у разноврсне

процесе који су

изворишта

водовода,

у

оквиру

у зони рекреативних,

површина,

дечијих

игралишта,

здравствених објеката.
Потребно је спровести акцију, бесплатне анализе
земљишта у договору са ЈЛС, како би имали
јаснију слику. Анализа би дала тачне податке о
хемијском и биолошком саставу земљишта.
Потребно је пратити спровођење препорука за
ђубрењем датих у оквиру контроле плодности.

Губитак услед ширења амброзије. На
уређеним

зеленим

површинама

у

општини

Инђија и у центрима других насеља и испред
дворишта уз коловоз скоро да је уопште нема,
или се могу наћи појединачни примерци који не
представљају значајан проблем. Најповољнија
врста станишта за развој амброзије несумњиво
представљају стрништа.

Приоритетни проблеми у пољопривреди у
општини Инђија
1. Уситњеност

парцела

–

Република

и

условљени биотичким и абиотичким факторима.

покрајина

Последица

укључивање

парцела и опредељена средства за те

биолошких активних једињења у минерални или

намене. Општина Инђија до сада није

органски

предузимала

тих
део

процеса

тла

или

је
њихов

прелаз,

у

имају

програме

конкретне

укрупњавања

кораке

око

измењеном или неизмењеном облику, у друге

проблема уситњености парцела. Неопходно

системе – воду, ваздух или биљке.

је и да општина Инђија изради програм
укрупњавања поседа (комасација). Један од
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7. Редовно
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одржавање

канала

за

геометра како би се премериле парцеле и

одводнавање/наводњавање - издвајају се

власници

средства локалним буџетом и у складу са

земље

међусобно

измењали

парцела.

расположивим средствима али је неопходно

2. Анализе нису тако честе и не примењује
их свако газдинство. ЈЛС треба да кроз

урадити план са приоритетима.
8. Проблем

заузетости

пољопривредног

своје буџете определе део средстава за

земљишта дивљим депонијама -

анализу пољопривредног земљишта РПГ.

депоније које се стварају на земљишту,

3. Проблем у последњих неколико година
представља

и

недовољна

количина

падавина. Кроз своје буџете и локалне
програме за пољопривреду и рурални развој

нарочито пољопривредном се чисте али
никад нису у потпуности уклоњене нити
постоји решење – план.
9. На територији општине Инђија не постоји

ЈЛС треба да суфинансирају наводњавање

пољопривредна

РПГ.

услуга

Општина Инђија има програм и суфинансира
наводњавање

РПГ.

Постоји

план

наводњавања Старог и Новог Сланкамена
коришћењем воде из дунава, што је и

дивље

станица.

Такве

пољопривредницима,

пољопривредна

станица

врсте
пружа

у

оближњој

општини Рума, која има надлежности и на
територији општине Инђија.
10. Израдити

годишњи

програм

праћења

приоритет у Стратегији одрживог развоја

квалитета земљишта у локалној мрежи.

општине

урадјена

Анализа земљишта која се не спроводи на

пројектно техничка документација. Такодје

целокупном земљишту општине, већ на

на територији општине Инђија налазе се

захтев пољопривредника, појединачно, по

бројне акумулације, неке од њих су дате

потреби, а са циљем да се утврди плодност

приватним правним лицима на коришћење

и хемијски састав земљишта.

али

Инђија.

суштини

до

сада

њихови

је

капацитети

нису

довољно искоришћени и требало би радити
на томе. Неопходно је израдити план како
употреби

и

искористити

постојеће

акумулације.
4. Уређење
општине
уређење

атарских
се

издваја

атарских

путева
део

расположивих

поставити

јасан

план

буџетом

средстава

путева

ограничених

-

али

за
због

средстава,
уређења

са

приоритетима.
5. Изградња система за наводњавање пројекат изградње система за наводњавање
је у плану и урађена је пројектно техничка
документација.
6. Пројекат уређења каналске мреже је у
плану и сваке године се ради на уређењу
каналске мреже у складу са расположивим
средствима.

11. Подстицање равоја органске производње
у смислу сертификованих газдинстава за
органску производњу
12. Испунити

мере

пољопривредног

из

области

земљишта

заштите

подизањем

ветрозаштитних појасева и пошумљавањем
неплодног
утврђене

пољопривредног
пројектима

земљишта

подизања

шумских

ветрозаштитних појасева и пошумљавања у
општини
Института

Инђија,
за

урађеним

од

низијско

шумарство,

Универзитета у Новом Саду.

стране
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ЗЕЛЕНИЛО

Сматра се да је гранична вредност 0,33 ha шума

Ова област према рангирању проблема од
стране грађана обухвата степен шумовитости,
односно недовољан проценат шумовитости на
територији општине Инђија, и недовољно и/или
неадекватно уређени паркови јавним зеленилом.

по

Велики проценат грађана се изјашњавао да је
потребно више паркова на територији општине
Инђија, а према просторном плану планирано је
5 јавних паркова у насељу Инђија и 10 паркова у
осталим насељима.

општини

Пошумљеност
Инђија

на

територији

Понедељак 31. децембар 2018.

општине

Територија Инђије је веома сиромашна шумским
површинама, већа подручја под шумом се налазе
углавном уз обалу Дунава. Шумски комплекс у
Чортановцима припада Националном парку
Фрушка гора.
Шуме задржавају знатне количине прашине из
ваздуха, повољно утичу на кружење воде у
природи, као и на атмосферско стање
(временско и климатско). Такође, служи као
одлично станиште за бројне биљне и
животињске врсте. На крају, шуме имају велики
социјални и естетски значај за човека. Степен
шумовитости општине Инђије износи 3,18%, а
површина шума по становнику износи 0,026 ha.
Укупна површина шума на подручју општине
Инђије приказана је у табели 26.
Табела 26. Површине под шумском
вегетацијом
Година
својина
Површина у
ха
2010.
приватна
190,0858
остало
1.034,7057
укупно
1.224,7915
2011.
приватна
198,9668
остало
1.025,8760
укупно
1.224,8428
2012.
приватна
198,9839
остало
1.024,5680
укупно
1.223,5519
2013.
приватна
198,975
остало
1.024,568
укупно
1.223,543
Извор: РГЗ, Служба за катастар
непокретности, 2014. година

становнику

једне

регије,

“минимално

оптимална” да би дошле до изражаја позитивне
еколошке функције шума на очувању здравије
животне
званичног

средине.
пописа

Узимајући
2011.

податке

године,

и

из

укупне

површине обрасле шумама из 2013. године, у
Инђија

површина

шуме

по

глави

становника износи 0,03 ha.
Према условима из Просторног плана Републике
Србије, основни циљеви коришћења и уређења
шума су:
-

Унапређење

стања

изданачких

у

изданачких

шума

шума

високе,
и

(превођењем
мелиорацијом

реконструкцијом

деградираних високих шума и заштитом
шума у свим фазама развоја),
-

Повећање површина под шумама.

Пошумљавање

се

може

спровести

на

земљиштима VI, VII и VIII бонитетне класе
пољопривредног земљишта, у оквиру јаловишта,
у граничним зонама индустријских постројења и
саобраћајница и у оквиру изворишта вода.

Извод из ППППН Фрушка гора. Плански
документ вишег реда, чија се решења разрађују
овим Планом је и Просторни план подручја
посебне намене Фрушке горе (''Службени лист
АПВ'', бр.16/2004, у даљем тексту ППППНФГ).
Део општине Инђија је третиран у обухвату
ППППХФГ

(24.683,55

ha)

однoсно

64,18%

површине општине.
ППППФГ је обавезујући документ, тако да су
правила и услови из овог Плана уграђени и
разрађени у Просторном плану Општине Инђија.
Према ППППН Фрушка гора до 2022. године, у
општини Инђија ће се налазити укупно 1.224,969
ha шума, од тога је 233,7766 ha у Национaлном
парку ''Фрушка гора'' и то: Чортановачка шума и
мањи комплекси на територијама КО Крчедин,
Нови Сланкамен и Стари Сланкамен. На овим
локалитетима успостављен је режим заштите II
и III степена.
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територији општине Инђија износи 19.075,60 ha. У

Извод из Просторног плана Општине
Инђија. Према Просторном плану Општине

границама

Подручје активне заштите Националног парка на
са

Инђија (ЈП Завод за урбанизам Војводине, 2008)

предлогом намене простора, као значајна за

Плана

су

одређене

дата је оцена стања шума општине Инђија као

заштиту-потенцијална природна добра. Планом је

задовољавајућа са аспекта обраслости шумског

предвиђено

земљишта

формирање

целине

система

зелених

шумом,

али

су

шуме

у

фази

површина, који ће чинити шуме Националног

деградације. Овоме треба придодати и горе

парка ''Фрушка гора'', његове заштитне зоне,

наведен податак да шуме чине само 0,03 хектара

шуме пригорја Фрушке горе, заштитни појасеви,

шуме по глави становника, што је недовољно за

зеленило у подручју потока, путних појасева,

позитивне

зеленило викенд зона и насеља.

складиштељу угљен диксиода, екосистемских

Заштитна

зона

Националног

парка

на

еколошке

функције

шума

у

услуга и уопште здраву животну средину.

предметном простору обухвата површину од

Јавно зеленило

5.730,65 ha.

Урбано зеленило представља „вештачке“ зелене

ППППН Фрушка гора се предвиђа задржавање
свих постојећих шума и ваншумског зеленила,
њихово
површина

унапређивање,
на

вишим

подизање
бонитетним

нових
класама

земљишта (веће од VI) уз потоке, путне коридоре
и унапређивање шума Националног парка, као и
планско газдовање. У ловишту, у обухвату Плана
(део ловишта се налази у ''Национални парк
Фрушка гора'') је планирано постизање пуног
економског капацитета ловишта, а пре свега,
повећање бројности и структуре дивљачи, као и

површине створене радом човека које у већој или
мањој мери имитирају околини природни пејзаж
под утицајем микроклиматских карактеристика
града.

Чини

га

скуп

различитих

категорија

градског и приградског зеленила, смишљено
распоређених по територији града, повезаних
међусобно улицама и дрворедима, а преко
приградских зелених површина и са системом
ванградског зеленила. То је еколошка, а понекад
и историјско-еколошка имовина од виталног
значаја за било који град.

Анализа стања зелених површина. Послови

очување ретких и угрожених врста.
Ваншумско зеленило чини зеленило пригорја
Националног парка, викенд и виноградских зона,
заштитно зеленило уз потоке и путеве. Оно је
присутно у извесној мери на територији општине,
али то су углавном измењени и угрожени делови

одржавања чистоће и зеленила на површинама
јавне

намене

су

дефинисани

општинском

одлуком О уређењу зелених површина и одлуком
о управљању комуналним отпадом и одржавање
чистоће на површинама јавне намене.

простора са мало елемената природне средине.

Укупна површина под јавним зеленилом (паркови,

Ово

основну

скверови,

улично

функцију - повезивање мањих површина под

блоковско

зеленило

шумама у атару насеља са шумама Националног

површине) у општини Инђија износи 34 ha. За

парка "Фрушка гора". Овакав прекид контакта

одржавање јавних зелених површина је задужено

шумске

Јавно Комунално Предузеће „Комуналац“, одн. РЈ

зеленило

не

вегетације

испуњава

своју

Националног

парка

са

окружењем је штетан, због чега је читав биоеколошки систем изложен негативним утицајима
окружења (ударима ветра, ерозије, сиромашењу
веза флоре и фауне, слабљењу међусобних
односа унутар врста).

зеленило
и

(травњаци),

делимично

уређене

Зеленило.
Допуна и замена садница на јавним зеленим
површинама врши се дендроматеријалом који
има високу декоративну вредност а у исто време
климатски

услови

Терминологија

средине

извођења

му

ових

одговарају.
радова

је
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усклађен са радовима Дирекције за изградњу

произашла

града када су у питању радови који се обављају

земљишта)

густине

на

загађивања,

светлосног

истим

локацијама

на

којима

се

врши

реконструкција.

Инђија, а осликава стање и квалитет живота у
окружењу у којем се борави.

ниво хигијене који побољшава услове живота и у
мери

утиче

на

формирање

свеобухватног мишљења о средини у којој се
жели остварити пословни резултат или само
боравити, тј. живети. Висок ниво одржавања
обезбеђује и привлачи пословне инвестиције,
се

развија

и

напредује.

Редовно

одржавање и висок ниво хигијене и услова
живота

остварује

се

редовним,

брзим

и

ефикасним уклањањем смећа са градских улица,
тргова и саобраћајница, редовним активностима
на одржавању зелених површина и подизању
истих, садњом нових стабала као и опремањем
мобилијара за игру, као и редовним одржавањем
паркова и јавних добара у општој употреби
доступним свим грађанима.
Како би, пре свега, уредили зелене површине
потребно је подизати нове зелене површине и
опремати постојеће мобилијарима и осталим
пејзажним елементима. Да би унапредили и
олакшали све веће захтеве и потребе при
одржавању површина јавних намена потребно је
обезбедити

услова

(климе,

саобраћаја,

ступњу

режима,

жеља

и

средства

за

велики опус интеракције ових фактора, богата
палета врсте дрвећа убрзо се редуцира на
неколико

оних

саобраћајнице

Одржавање чистоће као и зеленила представља

средина

станишних

просторних могућности, те на крају сагледавајући

План рада је повезан са развојем Општине

значајној

из

куповину

потребне

које
могу

сађењем
оптимално

уз

градске

удовољити

критеријумима погодности. За дугу и здраву
егзистенцију

дрвета

потребно

је

стручно

обављена садња и даља нега (окопавање,
прихрањивање,

заливање,

орезивање,

третирање од случајних епидемија инсеката или
болести). Дрвореди, који се редовно одржавају
од стране ЈКП „Комуналац“, садрже укупно 611
стабала.
Табела 27. Преглед дужине дрвореда по
улицама са врстама
Назив
Дужина
Број стабала у
улице
дрвореда
дрвореду са
врстом
(𝒎𝒎)
Новосадска
96 ком. Јавора
646 m
Краља
320 ком. Јавора
995 m
Петра I
Душана
54
748 m
Јерковића
ком.Сибирског
бреста + 81 ком.
Јавора
Југ
15 ком.
1676 m
Богданова
Сибирског
бреста
Ђорђа
45 ком.
1482 m
Војновића
Сибирског
бреста
∑=611 ком.

механизације.

Дрворед у улицама Новосадска и Краља Петра I

Дрвореди

од 50 година) што повећава значај истог за саме

Дрво у граду, нарочито оно дуж саобраћајница,

улице као и за њихове кориснике. Анализом

паркинга или на трговима, уграђено у плочнике,

тренутног стања дрвореда у наведене две улице

налази

условима

закључено је да је потребно извршити како

станишта и околине. Како се од њега очекују

санацију тако и допуну садницама. Дрворед је у

вишебројне користи нужно је да му се обрати

највећем делу састављен од јавора (Acer sp.),

знатно

осим у ужем центру града где се дрворед јавора

се

већа

је релативно стара јавна зелена површина (више

у

врло

пажња,

неповољним

унапређујући

комплекс

фактора који му не обезбеђује само могућност

заменио са врстама брезе (Betula pendula)

преживљавања већ и да живи оптималним

црвенолисне шљиве (Prunus pissardii). У више

потенцијалом. Узимајући у обзир ограничења

наврата је попуњаван са адекватним и мање

биолошко - морфолошког карактера, ограничења

адекватним

садним

материјалом.

У

и

неким
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навратима је и нарушен и оскрнављен сам

Oд наведених паркова три парка задовољавају

изглед

норматив у погледу површине, остали по начину

дрвореда

непримереним

садним

материјалом. Иако је раније вршено уклањање

озелењавања више припадају категорији зелене

(ЈКП „Комуналац“, 2009. године) свог атипичног

површине отвореног сквера.

дрвећа које су грађани сами садили, проблем и
даље постоји. У циљу даљег озелењавања
општине потребно је направити нове дрвореде у

Парк „Вашариште“ се налази код гробља 2,
односно код кружног тока у Инђији. Пут према

улицама у којима је то могуће.

Новом Саду га дели на два дела. Парку са леве

Паркови

рекреације. Постоје дечији мобилијари у једном

Парк представља систем узајамно повезаних

делу парка. У десној страни парка (до гробља)

зелених површина под којим се подразумева

постоје стазе и клупе, али би било потребно

већи масив засада, површине веће од 1 ha,

додатно уредити са парковским мобилијаром.

стране недостају шетне стазе, плато за одмор и

лоциран у изграђеном градском ткиву, који се
користи за одмор, шетњу и игру.
На

територији

општине

У парку је присутно 384 стабала од којих су
најбројнија стабла јавора, поред 35 стабала

Инђија

постоји

15

платана.

паркова, који заузимају укупну површину од 9,7

Парк код о.ш. Јована Поповића је у склопу

ha, приказани у табели испод.

зеленила школе и спортског терена. У парку
постоји 370 стабала. Најчешће врсте су платани

Табела 28. Преглед површина паркова у
општини Инђији
Назив
Парк Вашариште
Парк код школе Јован
Поповић
Парк краљице Марије
Парк у центру
Парк Блок 21-23
Парк у насељу Шангај
Парк у насељу Марија Бурсаћ
Парк у насељу Бошко Буха
Парк у Бешки
Бицикл-парк у Бешки
Парк у Новом Сланкамену код
СПЦ
Парк у Новом Сланкамену код
лименке
Парк у Крчедину
Парк у Сланкаменачким
Виноградима
Парк Кеј у Старом Сланкамену
Укупна

и јавор. Парку су потребни мобилијари, додатне
стазе и плато за одмор.

Површина
32.952 m2

Парк краљице Марије има 173 стабала са

11.776 m2

станице. Парк је уређен пејзажним стилом са

21.784 m2
1.032 m2

5.250 m2
4.779 m2
3.000 m2
400 m2

7.800 m2
570 m2

1.940 m2
4.000 m2
750 m2

1.100 m2
200 m2

97.333 m2
(9,7 ha)

дрворедом кестенова од 88 стабла који почиње
од Културног центра и протеже се до железничке
структурним елементима, са мрежом шетних
стаза, платоом за одмор, спомен обележјем и
опремљен је парковским и дечијим мобилијаром.
Зеленило централног трга
Централни трг је оивичен улицама Цара Душана
и Новосадском и зградом Гимназије и Техничке
школе. Налазе се 23 стабла. Нема

сувих

стабала, а уочена оштећења су мехaничке и
фитопатолошке природе. На тргу се налазе
цветне површине које се редовно одржавају. Због
свог положаја овај трг представља једну од
најзначајнијих зелених површина. У плану је
реконструисање целог трга.
Зеленило школа и вртића
Школске установе самостално одржавају своје
зелене површине. РЈ Зеленило им је на услузи
да реше проблеме које не могу сами. То су
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површине

са

спортским

Један од начина побољшања животне средине је
подизање и одржавање зелених површина, као
актуелни задатак. Да би зелене површине могле
да испуњавају здравствене, микроклиматске и
естетске функције, од прворазредног значаја је
повезивање

зеленила,

који

у

мора

јединствени
бити

систем

постављен

на

одређеним организационим принципима.
Питање

планирања

и

одржавања

зелених

општину и мора да прати њен раст и раст њеног
становништва.

за

захтеве

и

потребне механизације и опреме).
7. Дрво

у

граду,

нарочито

оно

дуж

саобраћајница, паркинга или на трговима,
уграђено у плочнике, налази се у врло
неповољним условима станишта и околине. За
дугу и здраву егзистенцију дрвета потребно је
стручно

обављена

садња

и

даља

прихрањивање,

нега

заливање,

орезивање, третирање од случајних епидемија
инсеката или болести).
8. У улицама Новосадска и Краља Петра I
потребно извршити како санацију тако и

Потребно је израдити катастар зелених и јавних
који

ће

омогућити

управљање

целокупним системом зелених површина Инђије
(дрвореди, паркови, међублоковско зеленило,
зеленило школа, зеленило гробља, травњаци и
друге јавне зелене површине). Формирањем овог
сегмента ГИС-а, који се односи на зеленило,
стичу се услови за обраду већег броја података,
побољшање тачности и доступности у смислу
уређења,

механизација

намена (недостајућа средства за набавку

(окопавање,

површина је од посебног значаја за нашу

површина

6. Недостаујућа

потребе при одржавању површина јавних

тереном и евентуално мобилијарем.

његово
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одржавања

и

заштите

зелених

површина и проширује се постојећи ГИС новим
садржајима.

допуну садницама.
9. У

циљу

даљег

озелењавања

потребно је направити

општине

нове дрвореде

у

улицама у којима је то могуће
10. Oд

наведених

15

паркова,

три

парка

задовољавају норматив у погледу површине,
остали

по

припадају

начину

озелењавања

категорији

зелене

више

површине

отвореног сквера.
11. Парк „Вашариште“ се налази код гробља 2,
односно код кружног тока у Инђији. Пут према
Новом Саду га дели на два дела. Парку са

Приказ главних проблема/потреба

леве стране недостају шетне стазе, плато за

1. Пошумљавање

одмор

и

рекреације.

Постоје

дечији

зонама

мобилијари у једном делу парка. У десној

индустријских постројења и саобраћајница и у

страни парка (до гробља) постоје стазе и

оквиру изворишта вода

клупе, али би било потребно додатно уредити

у

2. Недовољан
општине,

граничним

проценат
и

према

пошумљености

наводима

грађана,

неадекватна и прекомерна експлоатација.
3. Шуме

ишумско

земљиште

су

у

фази

деградације.
4. Недовољно зелених површина у постојећим
парковима

и

недовољна

и/или

потпуна

неопремљеност мобилијарима.
5. Непостојање систематизације података која
омогућује управљање целокупним системом
зелених површина општине Инђија.

са парковским мобилијаром.
12. Парк код О.Ш. Јована Поповића је у склопу
зеленила школе и спортског терена. У парку
постоји 370 стабала. Најчешће врсте су
платани

и

јавор.

Парку

су

потребни

мобилијари, додатне стазе и плато за одмор.
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВАЗДУХ И БУКА

•

средине

је

значајан

проблем

човечанства и као такав има глобални карактер.

термини којима се описује појава аерозагађења
су: емисија загађујућих материја у атмосферу,
која

представља

материја

у

испуштање

гасовитом,

и

ниво загађујуће материје, односно концентрација
загађујуће

материје

у

ваздуху

или

њихово

таложење на површини у одређеном временском
периоду, којима се изражава квалитет ваздуха.

програмом заштите животне средине из 2010.
године и Законом о заштити ваздуха из 2009. и
године

краткорочних

као

један

циљева

у

од

приоритетних

области

успостављен континуални мониторинг емисија
на емитерима у складу са прописима;

•

успостављен

мониторниг

квалитета

амбијенталног ваздуха у складу са захтевима
ЕУ.
Члан 2 Закона о заштити ваздуха дефинише
принципе заштите ваздуха као успостављање
јединственог система управљања квалитетом
ваздуха;

очување

и

побољшање

квалитета

ваздуха; избегавање, спречавање и смањење

Законска регулатива. Како је Националним

2013.

транспорта и др.;
•

чврстом

агрегатном стању из извора загађења у ваздух и

побољшан квалитет ваздуха у складу са
емисија из сектора енергетике, индустрије,

загађујућих

течном

квалитета

прописаним захтевима квалитета смањењем

преко оштећења озонског омотача, промене
биосферу и утицаја на здравље људи. Основни

мониторниг

ЕУ;
•

Повећање загађености ваздуха се манифестује
климе на земљи, појаве киселих киша, утицаја на

успостављен

амбијенталног ваздуха у складу са захтевима

Aерозагађење, као један од аспеката загађења
животне

Понедељак 31. децембар 2018.

квалитета

загађења;

мониторинг

квалитета

ваздуха

и

доступност података; извршавање међународних
обавеза и међународна сарадња. Остваривање
ових принципа предвиђено је кроз мере за
спречавање и смањење загађивања ваздуха и

ваздуха било прокламовано усвајање Стратегије

побољшање квалитета ваздуха (члан 40), и то:

заштите ваздуха са акционим планом, то до сада

•

прописивање граничних вредности емисија

није урађено и нема назнака да ће бити урађено

загађујућих материја из стационарних извора

у наредном периоду. У одсуству свеобухватне

загађивања;

секторске стратегије, стратешки оквир у овој
области

чини

део

Националног

•

програма

загађујућих материја из покретних извора

заштите животне средине који се односи на
квалитет ваздуха, поједине одредбе Закона о

прописивање граничних вредности емисија
загађивања;

•

усклађивање са максималним националним

заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број

емисијама након њиховог утврђивања за

36/09 и 10/2013), као и део Стратегије развоја

поједине загађујуће материје;

енергетике

Републике

Србије

до

2025.

са

•

пројекцијама до 2030.
Сагласно

Националном

загађујућих
програму

заштите

животне средине, стратешки циљеви у области
квалитета ваздуха су:
•

побољшан квалитет ваздуха у складу са
прописаним захтевима квалитета смањењем

•

прописивање дозвољених количина појединих
материја

у

одређеним

производима;
•

смањење емисија гасова са ефектом стаклене
баште;

•

постепено смањивање употребе супстанци
које оштећују озонски омотач.

емисија из сектора енергетике, индустрије,

Такође, Законом о заштити ваздуха дефинишу се

транспорта и др.;

обавезе субјеката заштите животне средине у

успостављен континуални мониторинг емисија

развоју и остваривању инструмената националне

на емитерима у складу са прописима;

политике

и

ваздуха,

кроз

планирања
усвајање

у

области

планова

заштите
квалитета
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планова,

чини насеље Инђија и још десет сеоских насеља.

Националног програма за постепено смањивање

Град Инђија се налази у југоисточном Срему, на

годишњих максималних националних емисија

југоисточним обронцима Фрушке Горе. Већи део

загађујућих материја и планови оператера за

територије општине и град Инђија се налазе у

смањење емисија из стационарних постројења. У

тзв.Фрушкогорској лесној тераси са повољним

овом

струјањима ваздуха. Насеље Инђија је подељено

ваздуха,

краткорочних

контексту

акционих

дефинисане

су

и

обавезе

на зоне индивидуалног, мешовитог и колективног

локалних самоуправа:
•

доношење

планова

квалитета

ваздуха

у

зонама/агломерацијама у којима је ваздух III
категорије

(што

није

случај

у

Инђији),

загађење ваздуха превазилази ефекте мера
које се предузимају, угрожен је капацитет
животне средине или постоји стално загађење
ваздуха на одређеном простору;
•

•

североисточну радну зону. У стамбеном делу
насеља угрожавање животне средине у виду
аерозагађења

потиче

стационарних

извора

од

мобилних

сагоревања

и

фосилних

горива.
Под стационарним изворима се подразумевају

доношење краткорочних акционих планова у

димњаци од стамбених и привредних објеката.

зонама/агломерацијама где постоји опасност

Већина домаћинстава и малопродајних објеката

од прекорачења прописаних концентрација

је прикључена на месну гасоводну мрежу тако да

загађујућих материја опасних по здравље

је емисија продуката потпуног или непотуног

људи;

сагоревања природног гаса далеко мања него да

доношење програма контроле квалитета

се користе чврста или течна фосилна горива.

ваздуха у локалној мрежи;
•

становања као и на две радне зоне: југоисточну и

У центру Инђије се укрштају путни правци

доношење планова у случају прекограничног

Београд – Нови Сад и путни правац за Руму и

аерозагађења.

Сремску

Митровицу

тако

број

Програм коришћења средстава буџетског фонда

мобилних извора. У оквиру радне зоне насеља

за заштиту животне средине на територији

Инђија

општине Инђија од 2009. године спроводи се

објеката,

мониторинг квалитета ваздуха и ниво комуналне

објеката. Аерозагађења у индустријском делу

буке у животној средини који се реализује на

насеља

основу закључених

сагоревања фосилног горива из стационарних

стручним

и

научним

са

овлашћеним

организацијама

и

установама, након спроведеног поступка у складу
са

прописима

коришћења

(јавне

средстава

набавке).
буџетског

(Програм
фонда

за

заштиту животне средине на територији општине
Инђија за 2018. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 12/2018).
Мерења

квалитета

ваздуха

у

се

велики

складишних
Инђије

и

број

агро

потичу

емисију

из

привредних
комплекса

првенствено

и
од

извора који се користе за загревање објеката или
за технолошке процесе и из мобилних извора.
Поред тога долази и до емисије која потиче из
самих технолошких процеса, али у тој зони, на
основу прегледа постојећих производњи може се
закључити да у овом тренутку нема привредних
објеката

амбијеталног

налази

повећава

велики

превозних

уговора

средстава

да

На територији општине Инђија а на основу

у

раду

који

предствљају

велике

загађиваче, а већина објеката користи природни

Инђији се врше у урбаној средини и у две

гас

индустријске зоне

простора у целини је умерено континенатална и

и то одређивање масене

као

гориво

за

загревање.

Клима

овог

ваздуху,

на њу делују двојаки фактори: шире узето то су

азот-

они који делују на климу Панонске низије, а уже

масене

узето то су локални фактори проузроковани

концентрације чађи у ваздуху. Општину Инђија

положајем простора: у Срему, уз Фрушку Гору, уз

концентрације
одређивање
диоксида

у

сумпор-диоксида
масене
ваздуху

у

концентрације
и

одређивање
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Дунав итд. Климатске
Инђије

су

карактеристике града

приближне

климатским
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киселих киша. Ефекти киселих киша обично
настају далеко од извора загађења.

карактеристикама општине Инђија. У пределу

Азотни оксиди (NOx, NO2 настају реакцијом

Инђије најчешћи су ветрови северозападног

оксидације азота кисеоником из ваздуха током

правца и овај ветар заједно са западним доноси

процеса

кишу. Ови ветрови дувају равномерно и брзина

температурама. У областима где је саобраћај

им није велика. Други по учесталости су ветрови

интензиван, удео оксида азота у аерозагађењу је

из источног квадранта и назив им је "кошава" и то

значајан. Концентрација азот диоксида у ваздуху

су по правилу суви, хладни и јаки ветрови који

већа је од концентрације азот моноксида јер се

дувају у налетима.

азот моноксид оксидује у азот диоксид. Као и

Квалитет

ваздуха.

Загађење

ваздуха

суспендованим честицама представља највећи
проблем у већини градова у нашој земљи, па

сагоревања,

нарочито

на

високим

оксиди сумпора, и оксиди азота су узрочници
појаве киселих киша, јер са влагом из ваздуха
граде азотну киселину.

тако и на подручју општине Инђија. Прашкасте

Саобраћајна кретања

на територији општине

материје суспендоване у ваздуху деле се на

имају одређених негативних утицаја на ваздух

грубље честице, пречника мањег од 10μm које се

које је неопходно минимизирати поштовањем

означавају као РМ10 и фине честице пречника

мера предвиђених законом и смерницама датим

мањег од 2,5μm, које се означавају као РМ2,5.

у

Главни извори грубих честица су процеси који

област.

укључују операције ломљења и млевења као и
прашина од саобраћајница, док су главни извори
финих честица моторна возила, индустрија,
кућна ложишта, спаљивања у пољопривреди.
Крупније честице, пречника већег од 10μm,
таложе се под дејством гравитационе силе у року
од неколико сати, док се оне мање од 10μm
задржавају суспендоване у ваздуху дуже време,
тако да се честице пречника мањег од 1μm могу
задржати у атмосфери недељама. Највећи део
честица РМ2,5 чине честице чађи.
Оксиди

сумпора

најзначајнијих
изузетно

се

сматрају

једним

Европским

прописима

који

регулишу ову

У наредној табели дати су фактори емисије за
тешка теретна возила која транзитирају кроз
урбана ткива насеља, што је у постојећем стању
(посебно у насељу Инђија, а нешто мање у
Марадику,

Новим

Карловцима

и

Новом

Сланкамену и Бешкој) представља значајан
проблем. (СПУ, 2011)
Табела 28: Фактори емисије за тешка теретна
возила

од

гасовитих загађивача и имају и

негативне

ефекте

на

све

видове

природног окружења (штетно делују на људски
организам, вегетацију и животињски свет, а
нарочито су штетни у комбинацији са влагом).
Сумпорни

оксиди

се

емитују

из

процеса

сагоревања, захваљујући конверзији једног дела
сумпора у гориву у SО2 и SО3 у току процеса
сагоревања. Око 99% сумпорних оксида емитује
се у виду сумпор диоксида (SО2), а 0,5-1% у виду
сумпор

триоксида

(SО3).

Сумпор

диоксид

оксидује у сумпор триоксид који са воденом
паром даје сумпорну киселину, која заједно са
падавинама доспева на земљу, у облику тзв

Поменута саобраћајна кретања евидентно утичу
и на загађење простора буком и вибрацијама,
што

доприноси

укупној

кумулативној

суми

негативих утицаја на животну средину.
Иако је територија целе општине повезана на
гасовод,

услед

повећања

цене

гаса,
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индивидуална домаћинства прелазе на грејање
на фосилна горива и дрвну масу.
Осим наведених, грађани су навели проблем са
фарми који се више односи на амбијентално
загађење ваздуха (непријатни мириси) и проблем
загађења од сушара дувана.
Фарме Кнез Аграр и Фармина, послују по
захтеваним стандардима и редовно достављају
податке о имисијама загађујућих материја из
којих се види да не загађују сусптанцама које су
одређене националном легислативом, али и
даље остаје присутан проблем амбијенталног
квалитета, односно јаких непријатних мириса који
су продукт производње, а представља област
која није третирана законом.
Мерење и анализа квалитета ваздуха се врши на
на три мерна места:
1. Зграда општинксе управе Инђија
2. Североисточна радна зона
3. Југоисточна радна зона
од

стране

акредитованих

институција

(Акредитована лабораторија Завода за Јавно
здравље

Сремска

Митровица

(2010-2014),

Акредитована лабораторија за заштиту животне
и радне средине – Заштита на раду и заштита
животне средине Београд д.о.о. (2015-2016) и
Акредитоване

лабораторије

за

испитивање

Рударско института доо, Београд (2017-2018)).
Мере се 24-часовне концентрације SО2, NО2 и
чађи.
Мерења и анализе квалитета ваздуха се не врши
у руралним срединама.
Према доступним извештајима у табели су дати
на основу резултата закључци за период 2013 2018. година:
Мерно место - Зграда општинске управе
■у
■
■ умерено
■ значајно

граничним
вреднос.

2013
Јануар
Фебруар

занемарљ.
повећање
концентрац

SО2

■
■

повећање
концентрац.

NO2

■
■

повећање
концентрац.

Чађ
■
■

Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
2014
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2015
Јануар
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Децембар
2016
Јануар
Март
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2017
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2018
Јануар
Фебруар
Март

Понедељак 31. децембар 2018.

SО2

SО2

SО2

SО2

SО2

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
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■
■

■
■

■
■

Мерно место - Југоисточна радна зона
■у
■
■ умерено
■ значајно
граничним
вреднос.

2013
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
2014
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2015
Јануар
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Децембар
2016
Јануар
Март
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2017
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

занемарљ.
повећање
концентрац.

SО2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SО2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SО2
■
■
■
■
■
■
■
■
SО2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SО2
■
■
■
■
■

повећање
концентрац.

NO2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NO2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NO2
■
■
■
■
■
■
■
■
NO2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NO2
■
■
■
■
■

повећање
концентрац.

Чађ

Чађ

Чађ

Чађ

Чађ

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2018
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Понедељак 31. децембар 2018.

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

SО2
■
■
■
■
■

NO2
■
■
■
■
■

Чађ

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Мерно место - Североисточна радна зона
■у
■
■ умерено
■ значајно
граничним
вреднос.

2013
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
2014
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2015
Јануар
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Децембар
2016
Март
Мај
Јун
Јул

занемарљ.
Повећање
концентрац

SО2

SО2

SО2

SО2

повећање
концентрац.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

NO2

NO2

NO2

NO2

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

повећање
концентрац.

Чађ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
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Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2017
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2018
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

SО2

SО2

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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NO2

NO2

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Чађ
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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изазове јаке реакције, а само једна биљка
амброзије производи 1-8 милијарди поленових
зрна.
Сузбијање амброзије на територији се врши
кошењем

и

хербицидима.

података

о

њеној

Не

постоји

база

распрострањености

(локацијама и/или зонама), а најизраженији њен
раст јесте на паљенин жетвеним остацима,
односно на отвореним пољима, где се ветровима
полен преноси у шире окружење.

Бука
Бука је нежељен и штетан звук, дефинисано је
Закон о заштити од буке у животној средини
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10).Може бити
трајна,

испрекидана

нивоа,

различитог

и

ударна

трајања

променљивог
и

временске

расподеле.
Бука

којој

су људи

свакодневно

изложени,

Из приложених табела у којима су резимирани

комунална или општа бука, један је од највећих

извештаји о мерењима јасно се виде мања

проблема

умерена или занемарљива (један или два дана)

градским подручијима. Главни извори буке у

прекорачења граничних вредности и то највише

градовима су саобраћај, индустрија, грађевински

чађи.

и јавни радови, рекреација, спорт и забава. На

транспортни саобраћај, који осим аерозагађења
доноси и буку и вибрације и не постојање
мониторинга ваздуха у насељеним местима ван
градског подручја Инђије.

у

становника.

Постојећа законска регулатива
1. Закон о заштити од буке у животној средини
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
2. Правилник о дозвољеном нивоу буке у

Прелазак све више домаћинстава са гаса на
повишеним

посебно

урбаним срединама утиче и повећање броја

Главни проблем који су грађани навели јесте

ложишта

човека,

пораст буке у животној средини у великим

Приказ главних проблема

индивидуална

савременог

може

концентрацијама

у

допринети
руралним

животној средини („Сл.гласник РС“, бр. 54/92);
3. Правилник о садржини и методама израде
стратешких

карата

буке

начину

приказивања

Проблем коровксе инвазивне врсте „Амброзија“,

4. Правилник о методама мерења буке,садржини

целе Војводине па тако и на територији општине
Инђија. Амборизија је једна од најпознатијих и
најопаснијих алергених биљака на свету. Од свих
поленских алергија полен амброзије је узрочник у
50 до 60% случајева: код најосетљивијих особа
8-20 поленових зрна у 1 m 3 ваздуха може да

(„Сл.гласник

њиховог

подручјима током грејне сезоне.

(Ambrosia artemisiofolia) присутан је на територији

јавности

и

РС“,

бр.

80/10);
и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.гласник
РС“, бр. 72/10);
4. Мерење буке у животној средини ЈУС У.
Ј6.090.

1992,

Акустичко

зонирање

простора

СРПС У. Ј.6 205 2007.;
5. Уредба о индикаторима буке, граничним
вредностима,

методама

за

оцењивање
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штетних

уговора са овлашћеним стручним и научним

ефеката буке у животној средини („Сл.гласник

организацијама и установама, након спроведеног

РС“, бр. 75/10);

поступка у складу са прописима ( јавне набавке).

У складу са Законом о заштити од буке у
животној

средини,

самоуправе,

односно

Јединица
општина

локалне

Инђија

има

У Инђији се ниво комуналне буке мери на четири
мерна места:
1. Градски базен,

обавезе да:

2. Центар града, зграда општинске управе

1) утврђује мере и услове заштите од буке,
односно

звучне

заштите

у

инђија,

плановима,

3. Раскрсница улица Трејдјуник и дунавска,

програмима и пројектима, укључујући и оне на
које

даје

сагласност

у

поступку

4. Парк

стратешке

интегрисане

дозволе

за

рад

постројења

и

активности;
2) врши акустичко зонирање на својој територији,
одређује мере забране и ограничења у складу са
овим законом;
3) доноси локални акциони план заштите од буке
у животној средини, односно обезбеђује услове и
стара се о његовом спровођењу;
4) обезбеђује финансирање мониторинга буке у
животној средини на својој територији;
5) врши надзор и контролу примене мера
заштите од буке у животној средини.
Бука има значајан утицај на квалитет живота и у
том смислу, према дефиницији здравља Светске
здравствене организације (WHО), појављује се

Приликом

мерења

на

прекорачење

Међутим

у

предузети специфичне мере за заштиту људи од

буке

на

мерним

дозвољеног

извештају

нивоа

Овлашћене

буке.
стручне

зонирању града Инђија, те стога није извршено
поређење са граничним вредностима и оцена
резултата мерења. Уколико се у међувремену
изврши

акустично

зонирање,

резултати

из

извештаја се могу употребити за поређење са
граничним вредностима и дати оцена резултата.
Дакле након акустичног зонирања града Инђија
ће се одредити прекорачење еквивалентног
нивоа буке у односу на највиши дозвољени ниво
спољне буке за припадајуће зоне, како за дан,

Да

радној и животној средини се зато морају

нивоа

нивоа буке, нису постојали подаци о акустичном

Буком се може сматрати сваки акустични сигнал,

појава, на коју се човек не може адаптирати. У

„Јован

организације се наводи да у време мерења

тако и за ноћ.

или оптерећујуће. Прекомерна бука је штетна

Школе

местима у 2018.год. констатовано је да се указује

као здравствени проблем.

чије деловање на људе је штетно, узнемирујуће

Основне

Поповић“.

процене утицаја, процене утицаја пројеката на
животну средину, односно у поступку издавања

испред

би

тачне

информације

о

излагању

становништва буци, биле доступне јавности, и
које су основа за израду локалних акционих
планова за заштиту од буке, неопходно је да се
уз Одлуку о мерама за заштиту становништва од
буке и одређивању акустичких зона на територији

прекомерне буке.

Инђије, ангажује стручна организација која ће

Приказ главних проблема

Након одређивања зона и анализе резултата

На територи општине Инђија а на основу
Програм коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине на територији
општине Инђија од 2009. године спроводи се
мониторинг нивоа комуналне буке у животној
средини који се реализује на основу закључених

извршити акустично зонирање општине Инђија.
стручних организација које врше мерања нивоа
буке, утврђују се мере и услови заштите од буке,
одређују мере забране и ограничења у складу са
законом.
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Утицај буке на здравље становника

У мере заштите на путу преноса звука спадају:

Излагање буци у свакодневним активностима

асфалтирање

може имати штетне последице на здравље.

површина на ивицама прометних саобраћајница

Нарочиту осетљивост показују деца испод 6

и сл.. При пројектовању насеља, индустријске

година и старији од 65 година. Поред оштећења

зоне треба одвојити зеленим појасевима од

слушног апарата, морају се истаћи и психолошке

стамбених зона.

последице као и поремећаји сна.

промене расположења и сл. У сфери менталног
бука

изазива

подизање

зелених

У животној средини се мере превенције и

Ефекти буке се испољавају у виду умора,
здравља

коловоза,

психолошке

заштите од буке састоје од следећих активности:


сметње:

главобољу, напетост, немир, раздражљивост,

максимално скраћење периода боравка у
бучним срединама;



не треба вршити бучне активности у

депресију и умор. Такође доводи до повећаног

малом простору (рефлексијом звука од

коришћења седатива и аналгетика, као и до

зидова расте његов ниво);

погоршања

већ

постојећих

менталних



постављање ефектних звучних баријера



израда

поремећаја. Најважнији ефекти буке на кардио
васкуларни систем су артеријска хипертензија и
исхемијска

болест

срца.

Поред

овога

на саобраћајницама;

бука


места где се ствара бука, преко пута преноса
звука, до самог човека. На извору се примењују
мере редукције буке и соноизолације техничким
решењима на моторима возила, индустријским и
грађевинским машинама и алатима итд. У ову
се

убраја

одржавање

саобраћајница,

шахт поклопаца и сливничких решетки у
исправном стању;


израда савремених фасада на објектима
становања изложених саобраћајној буци;



замена прозора на објектима становања
изложеним прекомерној буци.

теретног

Израдом акционог плана заштите од буке у

саобраћаја из стамбених зона, ограничавање

животној средини планирају се мере заштите од

уличних радова и других бучних активности у

буке и њених ефеката у животној средини, као и

ноћном

мере за смањење буке у случају прекорачења

периоду.

измештање

добро

смањење броја удраних рупа, одржавање

Мере заштите од комуналне буке, спроводе се од

мера

и

језгру;

Мере заштите од комуналне буке

групу

појасева

постављање зелених баријера у градском

повећава ниво холестерола и триглицерида у
крви и ремети имуни одговор у организму.

ветрозаштитних

Адекватна

мера

против

саобраћајне буке је и постављање „еколошких
семафорa“

који

возача

обавештавају

о

преосталом времену до паљења зеленог светла
и подсећају на то да треба искључити мотор.

граничних вредности.
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4.2.5. Остале области за које је
потребно предузети акције



Остале области које су према мишљењу грађана



животиња);

дугорочно унапређење стања животне средине и
достизање ефекта одрживог развоја локалне



која обавља следеће послове: (1) хвата и
збрињава

2. Област заштите био и гео диверзитета

уклања

4. Област развоја одрживог екотуризма.

јединица локалне самоуправе дужни су да
израде и спроводе програм контроле и

47/2018),
делатностима

смањења популације напуштених паса и

(„Сл.

мачака према специфичностима средине.

гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) који

Такође, прописују место и начин извођења

зоохигијену сврстава у комуналну службу,

кућних љубимаца, а нарочито паса и мачака

Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“,

на јавне површине. (члан 54 Закона о

бр.91/05, 30/10 и 93/12),

добробити животиња). (4) Орган јединице

Закон о добробити животиња („Сл.гласник

локалне самоуправе дужан је да обезбеди

РС“, бр.41/09),
поступања

са

животињског

начину

разврставања

споредним
порекла,

прихватилиште, ако на својој територији има

и

напуштених животиња (члан 66 Закона о

производима

ветеринарско

добробити

–

спровођења

порекла,

службене

начин

начину

контроле

заштити

животне

решавање

финансирање

изградње

рада

прихватилишта

и

плата

трошкова обележавања, стерилизације и
лечења напуштених животиња и доноси

средине

одлуке о статусу напуштених животиња на

(„Сл.гласник РС“, бр.135/04, 36/09 и 14/16).
Носилац свих активности је локална самоуправа.

за

запослених радника, као и финансирање

бр.31/11, 97/13 и 15/15).
о

средства

кроз

трошкова

гробља и јаме гробнице („Сл.гласник РС“,
Закон

обезбеђује

прихватилишта, финансирање материјалних

и

самоконтроле, као и условима за сточна

-

(5)

проблема напуштених животиња на хуман

сакупљање, прераду и уништавање споредних
животињског

животиња);

финансијска

санитарним условима за изградњу објеката за
производа

јавних

46 Закона о ветеринарству); (3) органи

РС“,бр.129/07 и 83/2014 –др.закон 101/2016 i

о

са

јавних површина и објеката из тачке 2. (Члан

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник

Правилник

животиња

организује транспорт лешева животиња са

сетом закона од којих су најважнији:

-

лешева

или промет животиња; (2) транспортује или

се односи на локалну самоуправу регулисана је

-

у

дресуру, излагање, одржавање такмичења

Законска регулатива из области зоохигијене која

-

животиње

површина и објеката за узгој, држање,

ОБЛАСТ: ЗООХИГИЈЕНА

комуналним

напуштене

прихватилишта за животиње. Нешкодљиво

3. Област енергетске ефикасности, и

о

локална самоуправа је дужна да на својој
територији организује зоохигијенску службу

1. Област зоохигијене

Закон

доноси општинске одлуке у овој области у
складу са постојећим законима;

заједнице јесу:

-

да брине о заштити здравља и добробити
животиња (члан 3. Закона о добробити

и стручне процене од виталног значаја за

-

Понедељак 31. децембар 2018.

територији јединице локалне самоуправе
Сагледавајући проблеме везано за зоохигијену, а

Обавезе јединице локалне самоуправе у овој

који су проистекли из анкете грађана технички

области су следеће:

тим

је

уочио

четири

стратешки

значајна

проблема који су се издвојили као најбитнији:
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проблеми у вези уклањање лешева угинулих

и

животиња

животиња тако и људи. Овај отпад настаје

и

кланичних

конфиската

изазвати

болести

природним

животиња;


Понедељак 31. децембар 2018.

решавање

проблема

паса

и

мачака

животиња

великих

угинућем
као

и

у

размера

старих

како

и

болесних

случајевима

ванредних

луталица;

ситуација као што су поплаве, пожари и друге



дератизација;

елементарне непогоде, саобраћајне несреће у



дезинсекција;

којима највише страдају пси и мачке као и
приликом клања које може бити редовно и

Општинском Одлуком о обављању комуналне

принудно. Принудно клање животиња се обавља

делатности зоохигијене, послове из делатности

без

зоохигијене из члана 2. Став 1. Тачка 1, 2, 3 и 4.,

прегледа у случају када је живот животиње

као и из члана 3. Став 1, 2,

непосредно угрожен.

и 3. ове одлуке

предходног

ветеринарско

–

санитарног

обавља Јавно комунално предузеће „Комуналац“

Велики број држалаца и власника животиња

Инђија. Делатности које су овде наведене, су

своје угинуле животиње оставља поред путева,

између

уклањање

дивље депоније, баца у потоке, канале и мање

лешева животиња са површина јавне намене до

речице што још више доприноси загађењу

објеката

средине. Клање у индивидуалном сектору се

осталих
за

и

нешкодљиво

сакупљање,

прераду

или

уништавање отпада животињског порекла, као и

врши

нешкодљиво уклањање лешева животиња свих

контроле, изнутрице се бацају и користе за

врта из објеката за узгој, држање, дресуру,

исхрану других животиња

излагање, одржавање такмичења или промет

мачака чиме се ланац заразе само наставља.

животиња. Овом одлуком је ЈКП „Комуналац“

Хигијенске навике становништва у руралним

обавезно

лешева

подручјима су на ниском нивоу, клање се обавља

свих врста од објеката за узгој,

у самим двориштима испред кућа у близини

да

животиња
држање,

организује

дресуру,

транспорт

излагање,

одржавање

такмичења или промет животиња до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада

без

икакве

ветеринарско-санитарне
најчешће паса и

бунара, воћњака и повртњака.
На територији Општине Инђија је до почетка ове

животињског порекла.

године радила фабрика за прераду отпадака

Проблеми одлагања лешева животиња и
отпадака животињског порекла. У члану 26.

лешева

Одлуке

о

животињског порекла „Енергозелена“ , те су

обављању

комуналне

делатности

зоохигијене, наводе се начини одлагања лешева
животиња и отпадака животињског порекла на
следеће

начине:

прерадом

у

кафилерији,

закопавањем у јаме гробнице или на сточном
гробљу,

на начин и по поступку утврђеном

посебним прописима.
Лешеви

угинулих

и

отпаци

животињског

порекла

депоновани у поменутој фабрици и овај проблем
је решаван на најбољи начин, како у хигијенском,
тако и еколошком смислу. Након престанка рада
ове

фабрике,

самоуправе

да

постоји
склопи

обавеза
уговор

са

локалне
другоm

фабриком исте делатности, да би одлагање
леђева угинулих животиња било у складу са
важећом законском регулативом, али то до данас
није учињено.

животиња

и

кланични

конфискати представљју опасан отпад. Овај
отпад је могући извор заразе и загађивач је
околине. Преко њега се преносе заразне и
паразитске болести од којих су многе зоонозе.
Лешеви и кланички конфискати су пуни патогених
микроорганизама који лако могу измаћи контроли

По престанку рада ове фабрике, јавио се
проблем одлагања овог вида анималног отпада.
У

овом

тренутку

се

проблем

решава,

коришћењем јамa гробница које се налазе на
територији Општине, али су и оне препуњене.
Због тога је неопходна ХИТНА

изградња бар

једне нове јаме гробнице, која би привремено
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Понедељак 31. децембар 2018.

решила овај проблем, јер у супротном, ЈКП

изнад могућности највећегброја њих, па очекују

„Комуналац“ неће бити у могућности да спроведе

помоћ од државе. У овом затвореном кругу,

делове Општинске одлуке о зоохигијени, која му

тренутно највише трпе они који су са проблемом

је поверена.

најмање повезани – грађани.

Чланом 26. Ове Одлуке се наводи да се о
изградњи

ових

објеката

(СТОЧНЕ

ЈАМЕ

ГРОБНИЦЕ) стара раније Дирекција за изградњу
општине Инђија ЈП, а сада ЈП Инђија пут, а о
коришћењу и одржавању објеката из става 1.овог
члана, стара се Јавно комунално предузеће
„Комуналац“.
За потребе управљања отпадом животињског
порекла,

потребно

је

размотрити

изградњу

објекта (постројење) који ће омогућити ефикасно
сакупљање

(специјализована

возила

за

транспорт отпада) и привремено складиштење
отпада

животињског

порекла

на

еколошки

прихватљив начин и који ће осим заштите
животне
нових

средине,
људи.

омогућити

Један

од

запошљавање

највећих

изазова

прихватања ЕУ стандарда и процедура у области
пољопривреде и заштите животне средине у
Србији

је

отпада

проблем

нешкодљивог

животињског

уклањања

порекла

(споредни

производи животињског порекла – СПЖП), који је
у овом тренутку далеко од уређености каква
постоји у ЕУ.
Систем

локалних

трансфер

станица

препоручује се као решење и законима РС.
сада

од

стране

државе

није

пружана

финансијска подршка за ту намену. Проблем је
остављен да се решава на нивоу локалних
самоуправа.

Проблеми напуштених паса и мачака
Стварање популације напуштених паса и мачака
на улицама, јавним површинама насељених
места Општине Инђија, углавном су резултат
напуштања власничких паса и мачака од стране
несавесних власника. Сада већ бивши власнички
пси препуштени сами себи, у борби за голи
живот, а у недостатку хране и неге, постају

(међуобјеката) са интегрисаним хладњачама,
До

Слика 43. Пример трансфер станице
(међуобјекта) за потребе управљања
отпадом животињског порекла

У

условима

нерешених

других

питања, пре свега потреба социјалне заштите,
локалне самоуправе за такве инвестиције немају
политичке воље, знања, ни средстава очекујући
да кланичари и фармери проблем сами реше.

велики проблем за животну средину где се крећу.
Познато је да се њихово размножавање дешава
врло прогресивно, па се и популација паса
луталица овако стално увећава.
Врло битно је разликовати узроке од последица
проблема напуштених животиња.
Узрок проблема је пре свега неодговоран однос
људи

према

животињама,

а

делом

и

неделотворност државних институција и јавних
служби у решавању овог проблема.

Транзиционо искуство неких земаља указује да

Последица

овакво

животиња на улицама, као и све остало што ту

прилагођавање

„преживи“

3-5%

кланичара и то само највећи, узвелике напоре и
улагања.

Кланичари

и

фармери

су

свесни

проблема, али су трошкови решавања далеко

је

све

последицу прати.
Због тога је неопходно:

већи

број

напуштених
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применити важеће одредбе Закона који се

мачака, требало би обезбедити средства за

односи на ову област.(казне за несавесне

њено спровођење и стимулисати власнике да се

власнике);

одлуче на ову меру.

стимулисати

мере

обележавања

и

стерилизације паса и мачака.


оспособити

зоохигијенску

стандардима

који

ће

На основу свега наведеног, може се закључити
да

службу

омогућити

по
њену

садашње

потребама,

стање

а

регулативом.

ни

није

са

усклађено

важећом

Досадашње

ни

са

законском

активности

у

овој

квалитетну и сврсисходну активност у

области су биле више изнуђене тренутним

склопу своје делатности.

потребама,

Програм

хуманог

напуштених
учешће

решавања

животиња

свих

проблема

подразумева

чинилаца

друштва

активно
у

ланцу

решавања. Главни циљ свих активности је
смањење популације напуштених животиња, па
самим тим и отклањање негативних последица
њиховог присуства на улици.

територији

Општине

Инђија,

нису

дале

одговарајуће резултате, јер и поред одређених
активности, број паса на улицама је и даље
значајан.

Основни

разлог

неделотворности

постојећих активности је то што се

основна

поставка свих активности базира на хватању
напуштених

паса,

без

спровођења

осталих

активности које су већ наведене.

Инђија има око десет хиљада паса, од чега су
око две хиљаде на улици, а око 50% власничких
обележено

ни

евидентирано.

Стерилизација, као једна од најзначајнијих мера,
такође није организовано и плански спровођена.
Узимајући

у

обзир

да

је

обележавање,

евидентирање паса, као и стерилизација истих,
један од основних мера у спровођењу активности
на смањењу броја напуштених паса, долазимо до
закључка

да све мере које спроводи ЈКП

„Комуналац“
предходно

не

могу

извршених

дати

резултат

планског

и

Основни

разлог

неделотворности

постојећих

активности је што се је основна поставка свих
активности

била

напуштених

паса,

базирана
без

на

хватању

спровођења

осталих

активности које су већ наведене. Без примене
важећих одредби Закона који се односи на ову
и

стимулације

стерилизације,

како

напуштених тако и власничких животиња и
опремљености

зоохигијенске

службе

,

број

напуштених паса ће се увек увећавати у односу
на број ухваћених.
Уједи паса и мачака су такође стална опасност,
поготово оних из групе напуштених животиња.
Њихови уједи, поред тога што су значајан
здравствени проблем, представљају и значајан
комунални проблем, а велики оштетни захтеви

По неким проценама, на територији Општине

није

него

организованог рада на решавању овог проблема

област

Све досадашње мере које су се спроводиле на

паса

Понедељак 31. децембар 2018.

резултате

напред

без

наведених

активности. За ове мере постоји интересовање
од стране власника животиња, али због лоше

додатно оптерећују буџет локалне самоуправе.
Постојећа популација паса и мачака на улицама,
у

највећој

мери

представља

последицу

неодговорног власништва, одн. Неодговорног
односа власника, како према животињама, тако и
према

целој

заједници.

Такође,

треба

напоменути да је број тих животиња релативан и
да је веома тешко одредити тачан број стварно
напуштених, јер постоји велики број власника
ових животиња који их свесно или несвесно
пуштају без контроле. Ово доприноси проблему
нежељеног парења,

а такође повећава број

инцидената у којима ове животиње учествују
(повећан број уједа паса).

материјалне ситуације грађана, тешко се за њу

Планом масовне стерилизације и применом CNR

одлучују. Схватајући стерилизацију као изузетно

програма код напуштених паса, тежи се пре свега

значајну меру у контроли популације паса и

да се оствари први корак стабилизацији уличне
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популације. CNR програм “Ухвати-стерилиши-

ће се много теже одлучити да одбаци или

пусти”

Програм

напусти свог љубимца, ако зна да су казне

подразумева стерилизацију и вакцинацију, након

значајне, као и трошкови хватања и евентуално

чега

насталих штета од напада на људе и домаће

(CNR,
се

catch-neuter-release).

уличне

претходна

животиње

стаништa.

враћају

Сврха

у своја

пуштања

тако

третираних животиња је одржавање њиховог
биолошког минимума на јавним површинама, јер
у ситуацији када је број напуштених животиња
велик, враћање тако третираних животиња на
своја предходна станишта би спречило долазак
нових паса. У овом случају се врши и процена
социјализације тих паса и враћају се само пси
који нису агресивни. Такви пси се обележавају
видно постављеном ушном маркицом да би
грађани знали да се ради о псима који нису
агресивни.

Да би се обухватили и адекватно контролисали
сви извори паса и мачака луталица, неопходно је
извршити

стимулацију

стерилизације

и

обележавања (чиповања) власничких паса и
мачака на територији Општине Инђија.
Спровођење напред наведених мера је сасвим
сигурно

у

предности

над

спровођењем

еутаназије, чак и да је она законски дозвољена
над свим напуштеним псима и мачкама. Убијање
уличних паса и мачака не може да доведе до

Мере контроле, принуде, као и забране које су
правно регулисане, а тичу се ове области, морају
се примењивати у сврху веће ефикасности и
сузбијања

животиње.

неодговорног

животиња.

Основни

понашања
видови

власника

неодговорног

власништва су пре свега неспровођење обавезне
вакцинације и обележавања паса и мачака,

решавања проблема, јер се не решава узрок, а
то је неодговорно власништво, па се након
уклањања уличних животиња врло брзо могу
очекивати на улици нове животиње које су
невакцинисане, нестерилисане и потенцијално
агресивне, тако да на тај начин овај проблем
постаје нерешив.

извођење истих на јавне површине без поводца и
корпе, као и пуштање паса на јавне површине
без контроле власника.
Едукација становништва у сврху промовисања
одговорног власништва је неопходан сегмент у
решавању овог проблема и то како путем
средстава јавног информисања, тако и путем
едукације млађег дела популације по школама
путем

предавања и других акција које би

промовисале

одговорност

у

овој

области.

Неопходно је да власници кућних љубимаца буду
упознати са обавезама и правима из закона, са

Слика 44. Пример пирамиде размножавања

запрећеним казнама за непоштовање прописа,
са циљевима и мерама контроле популације
кућних

љубимаца,

јер

популација

кућних

љубимаца има директан утицај на популацију
напуштених који се слободно крећу на јавним
површинама у граду, свим насељима и викенд
насељима,
окружењу.

стварајући
Када

су

проблеме
животиње

читавом
прописно

обележене и регистроване, стварају се услови за
лако и брзо проналажење правог власника, који

Ова

илустрација

најбоље

показује,

зашто

сакупљање паса на улицама, без осталих напред
наведених мера не може дати резултате, док
спровођењем горе наведених мера се може
очекивати да би у року од три године њиховог
спровођења,

број

редукован за 70%.

напуштених

паса

био
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Тренутно стање опремљености зоохигијенске

Дератизација.

службе ЈКП „Комуналац“ не одговара захтевима

примена

и потребама ове службе.

уништавање

Прихватилиште

за

напуштене

животиње

не

постоји у облику у ком је законски предвиђено.
Објекат није регистрован и не поседује ни
елементарне услове за рад. Недостају вода и
струја, па је искључена могућност одржавања
елементарне

хигијене

у

објекту.

Поред

Дератизацијом

хемијских

мишоликих

метода

пацова,
глодара

и

се

средстава

мишева

који

сматра

и

преносе

за

других
узрочнике

заразних болести или су њихови резервоари.
Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из
више

разлога:

здравствених,

економских,

естетских и заштите животне средине.
Законом о заштити становништва од заразних

изграђених боксева за смештај паса, не постоје

болести

просторије које су прописане Правилником о

дефинисано је да су превентивна дератизација и

условима

испуњавају

дезинсекција општехигијенско - епидемиолошке

животиње

мере које се спроводе у насељеним местима, на

(„Службени гласник РС”, број 19/12). Не постоје

јавним површинама, у стамбеним објектима, у

средства намењена за исхрану животиња које су

средствима јавног саобраћаја, у објектима под

смештене у том објекту, што такође представља

санитарним надзором и њиховоj непосредној

озбиљан проблем.

околини и другим објектима у којима се обавља

које

прихватилишта

Радници

морају
и

да

пансиони

зоохигијене

за

располажу

возилом

намењеним за превоз паса и мачака, који је у јако
лошем стању и због свог стања исправности,
представља опасност како за раднике који се
њиме превозе, тако и за друге учеснике у
саобраћају.

Од остале опреме поседују само

сајле за хватање, што је недовољно за рад у
складу са законском регулативом.
Одношење

лешева

угинулих

животиња

на

одлуке

„Комуналац“

у

надлежности

Сакупљање

лешева

ЈКП

угинулих

животиња се обавља обичним камионом, мада је
за

те

потребе

предвиђено

специјално

непропустно возило.

контроле

напуштених

паса

и
и

смањења
мачаке

популације

и

управљања

обавези да сама организује или да повери
организационим

јединицама

да

спроводи мере контроле и смањења популације
штетних

организама,

бр.

15/2016)

Дератизацију на територији Инђије могу вршити
правна и физичка лица која испуњавају прописе
из Одлуке о условима које морају да испуњавају
правна лица и предузетници за обављање
дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Сл.
лист СРЈ“, бр 27/97 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 –
повеља)

сем

у

здравственим

установама, школама, предшколским установама
и другим објектима у којима бораве деца,
омладина и стара лица.
Досадашње акције нису биле редовне, тако да
није утврђено да ли се популација глодара држи
под контролом. С обзиром на њихову изузетну
прилагодљивост,

интелигенцију

акције се морају у будућности спроводити.

угинулим животињама, Локална самоуправа је у
одређеним

РС“,

заштите становништва од заразних болести.

репродукцију,

Дератизација и дезинсекција
Осим

гласник

друштвена, односно јавна делатност, а у циљу

Уставна

територији Општине Инђија, такође је на основу
општинске

(„Сл.

глодара

и

инсеката

спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације на површинама јавне намене

Дезинскеција. Дезинсекција је скуп мера и
поступака који се спроводе у циљу сузбијања
штетних

врста

инсеката

(крпељи,

муве,

бубашвабе, комарци, осе, мрави и др) који су
преносиоци

узрочника

обољења

људи

и

животиња, проузроковачи материјалних штета,
као и оних који својим присуством узнемиравају
људе и животиње. Њихова највећа штетност је
што изазивају обољења људи и животиња које
могу имати и леталан завршетак.
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Крпељи преносе велики број разних обољења и

3. За потребе управљања отпадом животињског

то нарочито крпељи шикаре или тврди крпељи

порекла, потребно је

(Ixodidae), који преносе на човека рикециозе

објекта (постројење) који ће омогућити ефикасно

(Ерлихиоза ), борелиозу као Q-грозницу, крпељну

сакупљање

грозницу,

транспорт отпада) и привремено складиштење

туларемију,

од

вирусних

болести

(специјализована

крпељни менингоенцефалитис, а могу изазвати

отпада

„тик

прихватљив начин.

парализу“.

Код

животиња

преносе

пироплазмозу – бабезиозу као и тајлериозу.

4.

Комарци на територији општине Инђија, највећи
проблем представљају у насељима којима је у
близини Дунав и други површински токови, који

територији

Инђије

наведеног

се

објекта,

возила

порекла

донесе

за

на

еколошки

о

изградњи

је

изабрати

одлука

неоходно

изградњу

локацију, израдити идејни пројекат или идејно
решење, студију оправданост и главни прокат.
5. За Сакупљање лешева угинулих животиња

погодују развоју комараца.
На

животињског

Уколико

размотрити

примећено

је

да

је

популација крпеља подједнако присутна како у
градским тако и у сеоским срединама. Површине
на којима је обично већа популација крпеља су:

обезбедити специјално непропустно возило и
осталу неопходну опрему.
6. Обезбедити прихватилиште за напуштене
животиње.

паркови, гробља и неуређене зелене површине.

7. Опремити постојећи објекат у складу са

Дезинсекција се не врши редовно али се 2018.

условима прописаним у Правилнику о условима

године обавила. Неопходно је да се ларвицидни

које морају да испуњавају прихватилишта и

третман на подручју Инђије ради редовно.

пансиони за животиње („Службени гласник РС”,

Неоходно је да се постоји стручно тело које ће

број 19/12).

пратити бројност ларви на разним стаништима и
предлагати које ће се површине и са којом
количином ларвицида третирати.

8. Обезбедити возило намењено за превоз паса
и мачака и осталу опрему за хватање животиња.
9.

Приоритетни проблеми

Уврстити

дератизацију и

дезинсекцију

у

редовни годишњи план активности Локалне

Неопходно је обезбедити финансијска средства

самоуправе (буџет).

за решавање проблема напуштених животиња на
хуман

начин

кроз

прихватилишта,
трошкова

рада

запослених

финансирање

финансирање

материјалних

прихватилишта

радника,

као

и

изградње
и

плата

финансирање

стерилизације

ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Усвајањем

Националне

стратегије

одрживог

развоја Републике Србије 2008. године, са

и

Акционим планом за спровођење, енергетска

лечења напуштених животиња и доноси одлуке о

ефикасност је утврђена као приоритетна мера

статусу напуштених животиња на територији

овог

јединице локалне самоуправе.

национални план за енергетску ефикасност РС

трошкова

обележавања,

1. Склопити

уговор са фабриком која врши

третман анималног отпада да би одлагање
лешева угинулих животиња било у складу са
важећом законском регулативом.
2. Неопходна је изградња бар једне нове јаме

стратешког

оквира.

Усвојен

је

Први

2010. године и од тада Република Србија
интензивно ради на имплементацији енергетске
ефикасности у складу са Директивом 2010/31/ЕУ
Европског парламента и Савета од 19. маја 2010.
године о енергетској ефикасности зграда.

гробнице, која би привремено решила овај

Увођењем

проблем.

карактеристикама

директиве
зграда

о
(EPBD

енергетским
–

Energy

Performance of Buildings Directive - 2002/91/EC)
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Европска унија покушава да обезбеди механизме

У Општини Инђија се у односу на расположова

подстакнуте

побољшала

средства и приоритете ради на активностима

енергетску ефикасност у зградама, или, другим

енергетске ефикасности (T парк у Инђији – ЛЕЕД

речима, одредила економску вредност очувања

стандард), штедљиве сијалице у индивидуалним

енергије. Земље чланице ЕУ обавезале су се да

домаћинствима

најкасније до 4. јануара 2006. године примене

општина Инђија (једна од 29 општина у Србији) је

EPBD. Међутим, услед недостатка стандарда и

са представницима Програма Уједињених нација

кадровских потенцијала у овој области, који би

за развој (УНДП) потписала Меморандум о

дали подршку имплементацији Директиве, рок је

разумевању како би побољшала енергетску

продужен

ефикасност и искористила потенцијал биомасе у

тржиштем

до

краја

како

2009.

би

године,

када

је

и

др.

Током

2017.

године

Директива постала саставни део законодавства у

локалној

области изградње у земљама ЕУ. године 2010.

планирана за

EPBD је измењена и допуњена, тако да је донета

менаџмента и коришћење локалне биомасе за

EPBD

производњу енергије.

II,

односно

Директива

2010/31/ЕУ

Европског парламента и Европског савета од 19.
маја 2010. Нова Директива уводи стриктније
обавезе, поставља нове захтеве за јавни сектор
и доприноси смањењу емисије CO2, смањењу
финалне потрошње енергије за 20%, као и
повећању удела обновљивих извора у укупној
производњи енергије на 20% до 2020. године
(тзв. принцип 20-20-20).

законодавство уведе европске директиве на
пољу енергетске ефикасности и коришћења
обновљивих извора енергије. Један од важних
у

институционализацији

енергетске

ефикасности начињен је усвајањем Закона о
планирању и изградње у септембру 2009. године.
Његова

примена,

Министарства

која

је

у

грађевинарства,

надлежности
саобраћаја

и

инфраструктуре, подразумевала је доношење
одговарајућих подзаконских аката. На основу
члана 201 Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка,

64/10-УС

правилници,

којима

Добијена

средства

су

увођење система енергетског

Енергетски потенцијал биомасе је сконцентрисан
у

отпацима

из

пољопривреде,

шумске

и

дрвопрерађивачке производње. Највећи удео
(98%) предтстављају отпаци из пољопривреде,
1,5% отпаци из шумске производње и 0,5%
отпаци из дрвопрерађивачке производње). У
сточарству, као остатак биомасе се сматра течни
стајњак.

Република Србија се обавезала да у национално

корака

заједници.

и
се

24/11),

израђени

детаљније

су

уређују

поступци унапређења енергетске ефикасности
зграда („Службени гласник РС“ број 61/11 и

Геотермална

енергија

у

зависности

спектар могућности коришћења. Имајући у виду
да истраживање, експлоатација и коришћење
хидрогеотермалне
никакву

енергије

опасност

Покрајински

за

не

представља

животну

секретеријат

за

активности дозволе на овом простору, како би се
утврдили

геотермални

потенцијали

за

коришћење геотермалне енергије.
Коришћење сунчеве енергија и енергија ветра
захтева истраживања оправданости и висока
инвестициона улагања.

Обавезе локалних самоуправа јесу да уведу

РАЗНОВРСНОСТИ

енергетске ефикасности.

и

минералне сировине је предложио да се ове

ОБЛАСТ: ОЧУВАЊЕ БИОЛОШКЕ

пројеката и извештавају о резултатима свих мера

средину,

енергетику

69/12).

енергетске менаџере који достављају планове

од

температуре носиоца топлоте може имати широк

С обзиром на свеукупан значај и глобални значај
заштићених

подручја

разноврсности,

и

очувања

обухваћени

су

предложене мере за ову обалст.

биолошке

проблеми

и
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проценат

простиру на потезу од железничке станице

обухвата

Дунав-Чортановци до станице Чортановци. Ова

пољопривредно земљиште, док је проценат

биљна асоцијација садржи храст, граб, леску,

површина под шумама (3,18%), трстицима и

липу, багрем.

Како

је

већ

територије

наведено,

највећи

општине

Инђија

ливадама и пашњацима (3,5%) веома мали.
Природна вегетација уз површинска водна тела и
шумска вегетација су неповезане, а њихова
повезаност

је

важан

фактор

за

дивљи

животињски свет.
Ливаде

и

пашњаци,

са

друге

стране

којих многе имају улогу корисних биљака како за
човека, тако и за дивљи свет.

У погледу алувијалне равни уз Дунав налази се

биодиверзитет

и

травама и шеваром, а местимично и трстицима.
Од дрвенастих биљака овде се јављају врбе. Аде
уз Дунав (велика, Крчединска, Козја и др.) такође
су добрим делом под шумском вегетацијом, мада
има и доста травнатих терена. По томе се

Ранија прекомерна испаша је негативно утицала
квалитет

заједница

травњачке вегетације, а данас, када је слободно
пашарење углавном напуштена пољопривредна
пракса, косидба

рт до алувијалне равни Дунава.

барска вегетација представљена махом барским

представљају значајан ресурс нижих биљака од

на

Шумска вегетација се простире од гребена Козији

или пак сукцесија дају исте

особито истиче Крчединска ада.
Животињски свет (фауна) у многоме зависи од
биљног. Крупна дивљач представља реткост,
осим

дивљих

свиња

у

јесен.

Од

дивљих

резултате.

животиња, чије је и станиште у пределу инђијске

Биљни и животињски свет на подручју Инђијске

хрчкови и разноврсна орнитофауна (јаребица,

општине лимитиран је рељефним условима и у

препелица као и фазани).

великој

општине,

мери

деградиран

под

утицајем

антропогеног фактора.

јављају се

срне,

зечеви,

лисице,

У фауну убрајамо и рибљи фонд који се јавља у
Дунаву и у Љуковском језеру. Што се тиче

На лесној заравни, која заузима највећи простор

Дунава, предео ове реке поред Велике аде

Инђијске

најбогатије

општине,

најмање

је

самоникле

вегетације. Ипак могу се издвојити поточне
долине са самониклом барском вегетацијом, као
и галеријске багремове шуме у долинама Патка
баре и Марадичком долу.

је

риболовно

подручје,

после

Апатина.
У оквиру заштићеног подручја НП Фрушка Гора
(Чортановачка шума и мањи комплекси на
територијама

K.О.

Kрчедин,

K.О.

Нови

алувијалним

Сланкамен и K.О. Стари Сланкамен), присутне су

равнима поточних долина заступљене су тополе,

врсте птица: Ciconia nigra, Dendrocopos major,

трска и разне врсте трaва. Самоникла вегетација

Junx torquilla, Merops apiaster, Milvus migrans,

појављује се и поред путева. На прелазу лесне

Aquila pomarin, Emberiza hortulana. На овим

заравни према побрђу Фрушке горе, као и на

локалитетима успостављен је режим заштите II и

самој лесној заравни, налазе се виногради док су

III степена. У заштитној зони налазе се издвојена

воћњаци

подручја

Поред

шумске

вегетације,

заступљени

код

у

Љуковског

језера

за

заштиту природних

вредности (потенцијална природна добра), од

недалеко од Јарковаца.
Побрђе Фрушке горе у инђијској општини има
нешто другачији вегетацијски састав од лесне
заравни, као и предео поред Дунава. На северној
страни према Дунаву,

предвиђена

јављају се и

мањи

комплекси шумске заједнице. Такви комплекси се

којих су поједина одређена у предлогу за
проширење

граница

Националног

парка.

У

међународним оквирима Фрушка гора је због
изузетних орнитолошких вредности проглашена
за значајно станиште птица; због разноврсности
флоре

и

вегетације,

са

великим

бројем
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и

се изражава кроз континуитет за цео временски

укључена je у ботанички

период у последњих скоро милион година на

значајна подручја у Србији, у оквиру ИПА24

основу којег је могуће извршити дефинисање

подручја Централне и Источне Европе.

временских лесних и палеоземљишних секвенци

реликтних

и

ендемских

њихових станишта,

угрожених

врста

Просторни оквир заштите обухвата вертикални
профил који се протеже дуж леве стране пута
Инђија – Стари Сланкамен, укупне дужине око
210 m. Лесни профил код Старог Сланкамена
представља у свету редак, а у нашој земљи
јединствен профил који се одликује изразитим
дискордантним

положајем

старијих

лесних

творевина и погребне земље. Регистровано је
шест

хоризоната

леса

и

шест

хоризоната

погребне земље. Припада млађем квартару. За
овај простор установљен је режим заштите првог
степена

у

коме

истраживачке

су

дозвољене

активности,

научно-

активности

контролисане едукације и активности на очувању

лесног профила Чот, као и могућност корелације
са осталим лесно-палеоземљишним секвенцама
лесних заравни Војводине.
Палеофлористички

локалитет

“Јанда”.

Североисточно од села Јанда, између Крчедина
и Старог Сланкамена поред саме обале Дунава,
откривен је палеофлористички локалитет са
богатом

и

добро

очуваном

фосилном

палеофлором из језерских слојева. Из наведених
разлога овај палеофлористички локалитет има
изузетан значај.
Кошевац. Кошевац представља орнитолошки
значајан локалитет на падинама Фрушке горе.

профила.

Многе врсте ушумским стаништима

На овом простору налазе се и значајна подручја

станишта. На просотру Кошевца се гнезди

која би требало ставити под заштиту (ППОИ,
2008):
1. Лесни профил Чот - К.О. Стари Сланкамен,
к.п. 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328.
Површина 0,36 ha.
2. Палеофлористички

локалитет

“Јанда”,

К.О. Нови Сланкамен, к.п. 5249 (део).
3. Кошевац - К.О Крчедин, к.п. 3573, 3667.
Површина 22 ha.
4. Патка

бара

и

поток

Будовар

-

К.О.

Крчедин. Површина 43 ha.
5. Барба до - Степска енклава са јаругама на
источним обронцима Фрушке горе.
6. Велика

ада

-

К.О.

Нови

Сланкамен.

Површина 192 ha.
8. Aкумулација Марадик.

највиталнија популација црноглаве стрнадице
(Emberiza melanocephala) у Војводини. Осим ње,
ту се гнезде и црноглавa траварка (Saxicola
torquata), вртна стрнадица (Emberiza hortulana),
вијоглава (Jynx torquilla) и пчеларица (Merops
apiaster).
Патка бара и поток Будовар. Ово је значајан
локалитет за очување угрожене орнитофауне
водених и ливадских станишта Фрушке горе.
Међу значајније врсте спадау ветрушка (Falco
tinnunculus),

црноглава

траварка

(Saxicola

torquata) и вуга (Oriolus oriolus).
Велика ада. Локалитет значајан за очување

Aкумулација Јарковци. Ова акумулација је

9. Бара код Руповог салаша.
10. Бивша економија код Новог Карловца.
Лесни профил Чот. Профил је смештен на
делу

опстати без оувања буфер зона и отоврених

фауне птица.

7. Aкумулација Јарковци.

северозападном

не могу

косе

Одушевци

непосредно наспрам ушћа Тисе у Дунав. Реткеи

значајан локалитет за гнежђење, исхрану и сеобу
барских птица. Уз обале језера у горњим
увалама гнезде се вивци (Vanellus vanellus).
Овде се храни
црвена чапља (Ardea purpurea). По падинама

јединствене геоморфолошко-геолошке природне

увала, које се користе као пашњак, гнезди се

одлике, пројектоване у његовој комплетности која

црноглави сврачак (Lanius minor).
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горњем
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делом обале су јој обрасле вегетацијом. Поред
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3. Неповезани зелени коридори којима се
животиње могу кретати.
4. Потенцијалан

проблем

може

значаја који ова акумулација има као станиште

представљати притисак на биодивезитет

барских птица, овде се хране осичар (Pernis

услед

apivorus) и пчеларице (Merops apiaster). По

туризма на Крчединској ади.

обалама језера расте гороцвет (Adonis vernalis).
Бара код Руповог салаша. Ово позајмиште
представља

депресију

биодиверзитета
гнездарица

са

међу

певачицама,

–

малу

присуством

птицама

од

којих

оазу
бројних

које

припадају

истичемо

траварке

(Saxicola sp.). Депресију редовно надлеће еја
мочварица (Circus aeruginosus).
Подручја

значајна

за

заштиту–станишта

природних реткости и еколошки коридори. На
подручју Општине Инђија, својство природних
еколошких коридора поседују лесне долине и
канализовани водотоци (повремени или стални)
који стварају целине:
-

Северни систем лесних долина

-

Потоко будовар

-

Јужни комплекс лесних долина

Зелени

коридори

(пољозаштитни

појасеви,

шумски засади међе и др.) такође могу играти
важну

улогу

еколошких

коридора.Осим

наведених подручја од значаја за заштиту, за
грађане општине Инђија значајна је и формирана
микроакумулација код спортског центра у насељу
Инђија, где је потребно је учинити напоре на
обнови

и

очувању

рибљег

фонда

и

свих

аутотхних врста животињског света у самом
језеру

(се

могло

редовно

порибљавање

и

увођење правилника о коришћењу језера чиме
би се регулисало неконтролисано изловљавање).

Главни проблеми
1. Непостојање

стратегије

очувања

биолошке разноврсности.
2. Недостатак капацитета и финансијских
средстава

за

истраживања

квалитета

састава природне вегетације и њухове
екосистемског функционалног стања.

Осим

омасовљавања

ових

сарадња
наменских

кључних

у

оквиру
програма

излетничког

проблема,
Дунавске
и

недовољна

стратегије
спор

и

процес

имплементације просторног плана у коме су дате
делом мере повећања процента заштићених
локалитета представљају значајну проблематику
у овој области.
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обавештености,

Образовање, информисање и јавна свест је
област којој је неопходан континуалан рад, који
се нужно мора наставити и у предстојећем

образовним

већ

да

установама

читав
буде

живот

у

адекватан

са

еколошким захтевима. Еколошка свест се не
састоји само од знања, већ и од емоционално-

периоду.

вољних компонената које је врло битна, јер

Улога локалне самоуправе се најбоље огледа у

значе

количини буџетских средстава издвојених за

формирање

образовање

започиње у најранијој младости, па је, отуда

знања без уверења и практичне делатности не

и

оспособљености

да

омогући

много.

Еколошко

еколошког

значајна

образовање

начина

улога

и

мишљења

приступ информацијама из области заштите

веома

животне средине својим грађанима.

организација на свим нивоима стицања знања
(основно-школско,

образовно-васпитних

средње

и

високошколско

У Инђији, различити видови образовања и јачања

образовање). Задатак васпитања и образовања,

јавне

координирани,

јесте стицање знања, како би генерацијама које

несистематизовани и недовољно доступни свим

свести

стасавају и које су у пуној активности на

категоријама становништва.

решавању проблема човекове средине имали

Постојеће

су

стање

недовољно

у

области

образовања

и

развијања свести о заштити животне средине,
може се посматрати кроз формалние видове
образовања и кроз неформално образовање и
друге видове јачања јавне свести (активности

систематизована

знања

о

савременим

проблемима човекове средине, о карактеру и
суштини опасности угрожене средине; о начину
отклањања

негативних

последица

нарушене

еколошке равнотеже.

НВО, дугорочни пројекти, издавачка делатност,

Организованој

организовање

екологије, мора се прићи веома озбиљно и

кампања,

средства

информисања).

Формални

настави,

са

тематиком

из

ефикасно, кроз иновирање постојећих наставних

видови

образовања.

У

формирању еколошке културе савременог човека
важну улогу има систем еколошког образовања и
васпитања. Образовно – васпитни процес у

планова и програма и увођењем регуларних
еколошких садржаја као посебних предмета као и
у оквиру других предмета.

животне

Основне и средње школе у општини
Инђија. Наставни планови, програми и уџбеници

средине представља свесно и планско развијање

од првог до осмог разреда основне школе,

знања о човековој средини у току читавог живота,

укључују одређене садржаје, циљеве и принципе

које има за циљ развијање свести о основним

образовања

о

карактеристикама човекове средине, односа у

одрживом

развоју.

Еколошки

садржаји

њој и односа према њој, на основу које ће човек

интегрисани

су више

у

програме

тежити

природних

наука.

функцији

заштите

очувању

и

и

унапређивања

унапређивању

средине.

животној

средини

као

наставне

Садржаји

и

и

о

циљеви

Еколошко образовање треба да пружи веома

образовања о животној средини и одрживом

сигурна знања о основним еколошким питањима

развоју такође су увршћени и

савременог

наставне предмете.

друштва,

развија

критички

став

у обавезне

према растућој деградацији животне средине и
указује на неопходност рационалног коришћења

У Основној школи ученици стичу еколошко

природних ресурса.

образовање
обавезне,

Веома је битно да еколошко образовање не буде
само информисање о еколошким чињеницама,
да знања која ученици стичу буду само на нивоу

у

свим

изборне,

разредима
секције

одељењског старешине.

и

и
кроз

то

кроз

часове
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Од првог до четвртог разреда, деца развијају

У наставном програму средњих школа

постоје

еколошку свест кроз предмет „Свет око нас“ и

садржаји који се односе на заштиту животне

наставне

природа“,

средине у склопу предмета: Биологија, Хемија,

„Култура живљења“. „Где човек живи“, „Људска

Географија и Физика, током све четири године у

делатност“, кроз предмет „Природа и друштво“

гимназији и краће у економској школи. Неопходно

кроз

је да се ученици о заштити животне средине

теме:

„Жива

и

нежива

теме: „Природа – човек – друштво“,

„Кретање у простору и времену“, „Наше наслеђе“,

едукују

„Материјали и њихова употреба“ и „Људска

упознавање

делатност“, „Истражујемо природне појаве”; „Рад,

природни и антропогени загађивачи, упознавање

енергија, производња и потрошња” и „Сусрет са

са

природом”. У оквиру предмета Верска настава

фабрикама,

кроз тему „Човек и природа“ ученици стичу знања

пречишћавања

и разумеју да је Човек одговоран за очување

података о структури и количини депоноаног

природе, тј. да загађење природе потиче од

отпадног материјала, упознавање са поступком

човека и да је човек позван од Бога да брине о

рециклаже и сл. Наравно, неопходан је и

природи.

обилазак таквих постројења.

Од петог до осмог разреда, о екологији и заштити

Неспорно је да су учињени многи напори да се

животне средине, ученици стичу змања кроз

ниво образовања у области животне средине

наставне

подигао на један виши ниво, али је очигледна

теме

„Енергетика“

„Материјали
-

и

технологије“

наставна

јединица

„Трансформација и штедња енергије“

„Значај,

кроз

наставне

уређајима

чињеница

теме

загађивача
за

пречишћавање

праћење

да

као

што

животне

ваздуха

хемијског,

отпадних

стратешки

вода,

су:

средине,
у

биолошког
прикупљање

приступ

проблему

заштите животне средине у области образовања

и

није присутан. О животној средини ученици током

животињски свет“, „Значај и заштита биљног и

школовања добијају доста информација, али не у

животињског света“, „Природна и географска

континуитету и мултидисциплинарно.

загађеност

и

заштита

средина“,

„Привреда“,

„Природна

богатства

и

воде“,

„Биљни

„Вегетација

Европе“,

привреда

Европе“,

Заштита природе, Национални паркови, Облици
заштите природе и сл.
Неопходно

је

заступљени

да
и

оквиру

Националног

програма

заштите

животне средине констатовано је да формални
видови образовања из области животне средине
у Републици Србији још увек нису достигли ниво

еколошки
на

У

садржаји

часовима

буду

одељењске

међународно утврђених стандарда, иако су у
претходној

деценији,

посебно

у

неколико

заједнице. У реализацији ових часова се полази

претходних година, на свим нивоима васпитања

од конкретне животне средине у којој ученици

и образовања интензивно увођени наставни

живе. То омогућава ситуације у којима ученици

садржаји који се односе на животну средину.

сами долазе до закључака о потреби покретања
одређених акција за заштиту и унапређење
животне средине. У одељењској заједници би
требало да се воде разговори о актуелним
проблемима деградације животне средине, да
ученици буду креатори зидних новина, изложби
сувог ирезаног цвећа, формирају зелене патроле
ради упознавања излетника, туриста, ловаца и
других корисника природе са правилним односом
према природи и њиховим обавезама да природу
чувају и штите.

У основним школама и даље не постоји предмет
Екологија или Образовање о животној средини,
док се у средњим школама овај предмет изучава
само

у

одређеним

образовним

профилима.

Такође је евидентан недовољан број адекватно
обучених

наставника

за

реализацију

интерактивне и мултидисциплинарне наставе,
као и недостатак образовног материјала.
Усавршавање наставника у овој области је
започето,

али

се

обуке

не

реализују
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задовољавајућом брзином. Издати су поједини

Одговорност за ову проблематику у рукама је

од планираних уџбеника и израђени дидактички

органа

материјали, али је то далеко од потребног

других институција,

градива. У прва четири разреда основне школе, и

појединаца.

даље се углавном обраћа пажња на лепо писање
и рачунање а темама из екологије се посвећује
мала пажња. У осмом разреду, у којем је
предвиђено доста градива из области заштите
животне

средине,

акценат

се

ставља

на

спремање за упис у средње школе, тако да се и
на часовима одељенске наставе и изборним
предметима,

спремају

пријемни

испити.

Неопходно је уз осмишљени садржај, редовно
обележавати дане као нпр. Дан планетe Земље –
22. април, Светски дан заштите животне средине
- 5. јун и друге. У те сврхе потребно је
осавремењавање школског простора, кабинета и
учила.

наставнике и професоре у жељи да сазна на који
начин се може унапредити стицање знања из
области заштите животне средине. Углавном,
става су да зависи наравно од материјалних
могућности оснивача и локалне самоуправе.
Кажу да не оскудевају у идејама али оскудна су
финансијска

средства

којима

располажу.

Потребно је да Локална самоуправа издваја
одређена средства (као и за НВО) за најбоље
пројекте или садржаје у којима ученици желе да
учествују а у оквиру њихових школа (с обзиром
да наставни кадар каже да имају доста идеја).

Неформално образовање и други видови
јачања јавне свести. Информисаност грађана
из области животне средине као и њихова
да

се

директно

или

кроз

институције ангажују на решавању постојећих
и спречавању

нових проблема од кључне је

важности за дугорочно и одрживо планирање
система животне средине на било ком нивоу.
Неопходно

је

стално

информисање грађана,
и

самоуправе,

али

и

организација

свих

па

и

Како би се унапредила јавна свест о заштити
животне

средине

потребно

је

заједничко

деловање јавног и цивилног сектора. У ту сврху
потребно је обезбедити извесна финансијска
средства и то за организацију јавних кампања и
акција, али и стручних скупова и едукација у
области заштите животне средине. Носиоци ових
активности требали би да буду представници
јавног сектора али и цивилног сектора.
Стратегија управљања отпадом у Србији јасно
наводи да постоји потреба за подизањем и
јачањем јавне свести свих произвођача отпада.
Локална власт треба да изради план и спроведе

Техничкии тим ЛЕАП-а, је интервјуисао учитеље

спремност

локалне

спровеђење

и

континуирано

њихова едукација као

активности усмерених на

подизање јавне свести и промену понашања,
односно промену односа према окружењу.

кампање за подизање нивоа свести о управљању
комуналним отпадом.
Настајање отпада код становништва је примарна
функција њихове потрошње, а тиме и њихових
социоекономских карактеристика. Њихов став
утиче не само на карактеристике настајања
отпада, већ такође и на ефективне захтеве на
услуге

сакупљања

отпада,

односно

њихов

интерес и вољу за плаћањем услуга сакупљања.
На њихов однос се може позитивно утицати кроз
кампање развијања јавне свести и едукативне
мере о негативним утицајима неодговарајућег
сакупљања отпада на здравље становништва и
животну средину.
За едукацију и информисање грађана важно је
одржавати трибине, информисати грађане преко
медија,

израда

плаката

и

флајера

као

и

спроводити акције као нпр. едукативне акције о
важности сепарације и рециклаже отпада, као и
подизању еколошке свести уопште.

Проблеми у формалном образовању који
се могу решавати на локалном нивоу
-

Некоординисан рад еколошких секција на
локалном нивоу,
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информисаност

постојећих

о

образовних

доступности

материјала

еминентне светске и домаће институције
REC

(Регионални

-

недовољна

мотивисаност

за

-

активну

-

Неразвијена свест грађана о значају

области

недовољан

број

и

незадовољавајући

средине у локалним новинама,
-

недовољна

медијска

(заступљеност

у

пажња

радијским

и

телевизијским емисијама),
-

непостојање

јединственог

едукативно-

информативног центра као базе података

заштите животне средине,
-

из

квалитет чланака из области животне

Проблеми у неформалном образовању који
се могу решавати на локалном нивоу
-

часописа

како деци тако и одраслима,

партиципацију и решавање еколошких
проблема у непосредном окружењу.

непостојање

заштите животне средине намењених

центар),

издавачке куће),

недовољна сарадња локалне самоуправе
и невладиних организација,

и

програма које припремају и реализују
(UNICEF,

-
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и иницијалне организације,

недовољно учешће јавности у доношењу
одлука и побољшању приступа подацима

-

недовољна

едукованост

стручњака

у

о животној средини (непознавање Закона

организацијама загађивача, новинара и

о

запослених

информацијама

од

Архунске конвенције),

јавног

значаја,

који

локалном нивоу.

спроводе

Закон

на
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4.3. SWOT АНАЛИЗА
SWOT анализа, како је у уводу наведено има за

(доступност јавности информација од значаја) и

циљ да прегледно прикаже предности, шансе,

важеће законске регулативе Републике Србије.

слабости и претње са којима се суочава локална
заједница
фактори

и

које

за

могу

успешну

бити

ограничавајући

реализацију

жељених

Оцена људских ресурса је значајна са аспекта
капацитета процеса имплементације и учешћа у

циљева.

процесу доношења одлука о питањима заштите

Мерама које се предлажу у наставку управо се

здравог амбијента за грађане. С обзиром на

изграђују и надограђују шансе и могућности, а

одлив

редукују слабости и преттње.

укључујући и висок проценат ИТ неписмених ова

животне средине и стварања еколошки социјално

SWOT анализа за саобраћајну повезаност, путну,
електроенергетске и птт инфраструктури јесте од
значаја са аспекта опремљености за инвестиције,

младих

и

старење

становништва,

анализа је додатно значајна локалној заједници у
сагледавању

снаге

за

достизање

жељених

циљева.

развој еко-туризма и привлачење иностраних

Оцена дефинисаних приоритетних области даје

бесповратних средстава зз фондова који имају

основ за предлог стратешких циљева и мера, и

дефинисане стратешке приоритете унапређење

рокова за њихово достизање. Овде је такође

заштићених подручја и уопште заштиту животне

важно нагласити да је неопходно јачати снаге

средине, а где се подржавају и делом активност

које су препознате, амаксимално радити на

везане

за

осавремењавање

локалне

путне

смањењу слабости и екстерних фактора који

инфраструктуре. Стратешки положај општине на

могу битно

раскрсници међународних коридора и ободима

циљева.

значајних међународних заштићених подручја
јесте

„магнет“

бесповратних

за

привлачење

предприступних

средстава
фондова,

нарочито за развој наутичког и екотуризма, који
као хоризонтална питања или кључне активности
имају

дефинисане

циљеве

заштите

и

унапређења стања мирколокација и/или израде
недостајућих програма и планова.
Такође, информатичка инфраструктура пружа
основе за имплементацију Архуске конвенције

утиати

на

достизање

жељених

Грађани су се путем анкете изјаснили да желе да
живе

у

здравом

еколошком

и

социјалном

амбијенту.
Изабрана је метода рангирања снага, слабости,
шанси и претњи од 1-10, где 1 чини најнижи ниво,
а 10. највиши. Овакав приступ даје увид, такође у
то које су то најснажније или мање снажне тачке
и шансе, и исто тако слабости и есктерне
претње.
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Табела 29. Оцена саобраћајне повезаности, путне, електроенергетске, информатичке и птт
инфраструктуре

СНАГЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

Стратешки положај општине на укрсници Коридора 7 и Коридора
10
Осавремењен коловоз у административном центру Инђија

х

Израђен Просторни План општине Инђија

х
х

Близина Међународног аеродрома „Никола Тесла“

х

Солидна телекомуникациона и информатичак инфраструктура
х

Солидна електроенергетскаинфраструктура

х

Стратешко опредељење за изградњу обилазнице око града
(израђен плански документ и започета изградња)

СЛАБОСТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

Недовољно капацитета у општинској управи и надлежним
секторима за привлачење средстава иностраних фондова
х

Недовољно капациета за праћење имплементације
приоритетних циљева и мера дефинисаних планским и
стратешким документима
1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

Интерес инистраног капитала за инвестиције
х

Недовољно капацитета за праћење имплементације
приоритетних циљева и мера дефинисаних планским и
стратешким документима

х

Доспупни инострани фондови бесповратних средстава за
улагање у рурални развој
1

2

3

4

5

6

7

8

9
х

Недостатак домаћих средстава за локалне некатегорисане
путеве
х

Недостатак домаћих средстава за учешће у великим
инфраструктурним пројектима који се финансирају из инистраних
фондова
х

Губитак пројеката од значаја за животну средину и одрживи
развој екотуризма услед нерешене осавремењене путне
инфраструктуре
Губитак средстава од туризма услед нерешене осавремењене
локалне путне инфраструктуре

10

х

Међународни интерес за Коридоре 7 и 10 у повезивању Северне
Европе са Јужном и Југоисточном и магистралним правцем јужни
Јадран

ПРЕТЊЕ

10

х

Недостатак средстава за реализацију капиталних путних
саобраћајница (обилазнице и осавремењавање локалних путева)

ШАНСЕ

10

х

10
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Табела 30. Оцена капацитета људских ресурса за учествовање у процесу заштите животне
средине

СНАГЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Висок проценат младих људи који се опредељују за високо
образовање

х

Укључивање концепта родне равноправности – повећање
процента високог образовања жена у градској средини

х
х

Додељивање стипендија за студенте са пребивалиштем на
територији општине Инђија
х

Постојање организација цивилног друштва који могу ангажовати
и мотивисати младе да се укључе у акције

х

Формиран центра за стручно усавршавање

СЛАБОСТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

Недовољно инфраструктурне опремљености за спорстко
рекреативне садржаје младих чиме се афирмишу ка здравим
стиловима живота

х

Недовољно културних садржаја за квалитетан социјални живот
младих
х

Неукључивање концепта „зелених радних места“ у привреди
1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

Одржавање културних манифестација (ноћ музеја, дан Дунава,
сцена фест и др) који изграђују идентитет општине, самим тим и
младих

х

Доступност фондова за размену младих за њихово усавршавање
и вршњачко повезивање
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
х

Дугорочна забрана запошљавања
х

Одлазак младих на даље школовање изван граница Србије и
њихов останак
Непрепознатљивост основне јединице локалне самоуправе као
правног тела која може да конкуришеи обезбеди младима на
селу хонорарне послове и мотивацију за даљи ангажман

10

х

Близина већих урбаних центара (универзитета) тако да млади
могу да остану у својој локалној заједници током студија

ПРЕТЊЕ

10

х

Недовољно повећање процента високог образовања у руралним
срединама

ШАНСЕ

10

х
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Табела 31. Оцена стања приоритетних области

СНАГЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВОДЕ
Израђена стратегија одрживог развоја општине

x

Израђена Студији о могућности обезбеђења водом за пиће
територије општине Инђија са постојећих изворишта

х

Повезивање на регионални систем водоснабдевања

х
х

Политичка воља за трајно решавање проблема водоснабдевања
и третмана отпадних вода
ОТПАД
Спремност општине да реши проблем управљања отпадним
материјама
Дефинисана локација за смештај депоније и отпочета изградња.

х
х

Опремљеност комуналног предузећа неопходном опремом
(судови, контејнери, транспортна средства)
Регионални потенцијал депоније

х

Висок степен обухваћености становништва организованим
системом одношеља смећа.
Висок степен наплативости услуге

х
х

ВАЗДУХ
х

Комплетна гасификација општине
х

Део територије припада НП Фрушка Гора у коме у дефинисани
услови и режими
х

Пословање фарми и малих и средњих предузећа према
захтеваним стандардима
Град нема топлану као великог емитера

х

Континуирани мониторинг и контрола амбијенталног ваздуха

х

ЗЕМЉИШТЕ
Висок удео плодног земљишта у укупном земљишту

х

Повољан географски положај (близина урбаних англомерата као
великих потрошачки центара)

х
х

Израда програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Политичка воља за субвенције за органску производњу

х
х

Потенцијал за агро-енергетске усеве
ЗЕЛЕНИЛО

х

Заштићено подручје НП Фрушка гора се простире на део
територије оппштине Инђија

х

Положај општине на међународни коридор 7- Дунав - сарадња у
у овквиру Дунавске регије на великим међународним пројектима
Израђен Просторни план за НП Фрушка Гора (ПППНФГ)

х

Израђен План управљања заштићеним подручјем НП Фрушка
гора

х
х

Израђен стратешки план општине Инђија
Израђен Генерални план насеља Инђија

х

Израђен План детаљне регулације Блока 44 у Инђији

х

Број 30, страна број 2232

Службени лист општине Инђија

СЛАБОСТИ

Понедељак 31. децембар 2018.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВОДЕ
х

Споро решавање приоритетних проблема

х

Недовољно капацитета у општинским службама
х

Недовољно података о статусу површинских вода (осим реке
Дунав)
Недовољно сарадње на међународним пројектима у Дунавском
сливу

х

ОТПАД
Неуређен депонијски простор за одлагање отпада у складу са
законом
Ниска цена услуге изношења смећа

х
х

И даље велики број „дивљих“ депонија у граду и насељеним
местима и викенд насељима
Нерешено питање анималног отпада

х
х

Нерешено питање грађевинског отпада

х

Нерешено питање биоразградивим отпадом
ВАЗДУХ
Кретање транспорта кроз градско језгро и насеља
Непостојање периодичног мониторинга у другим насељеним
местима (осим у урбаном језгру Инђија)
Повратак на индивидуална ложишта услед високе цене гаса –
пада стандарда благостања становништва
Недовољно инспекора

х
х
х
х
х

ЗЕМЉИШТЕ
х

Уситњеност парцела
Непостојање Стратегије руралног развоја

х

Не постоји систематска анализа земљишта

х

Недовољно атарских путева
х

Запуштена и недовољно уређена каналска мрежа наводњавање
и одводњавање
х

Деградација земљишта средствима за заштиту биља и дивљим
сметлиштима,
Непостојање противградних мрежа

х

ЗЕЛЕНИЛО
х

Недовољна и неосавремењена опремљеност за одржавање
парковског и другог зеленила
х

Неадекватна прераспоређеност средстава у буџету општине
Недовољно укључивање локалних организација цивилног
друштва

х

Недостајући капацитети за повлачење иностраних бесповратних
средстава из ИПА и Дунавског програма

х
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВОДЕ
х

Доступност циљних фондова
Обавезе имплементације Поглавља 27 у предприступном
процесу

х

Међународна сарадња у сливном подручју реке Дунав

х

ОТПАД
Могућност повезивања са страним инвеститорима ради кредита
или уласка у процесе Јавноприватног партнерства
Коришћење домаћих и међународних фондова из области
животне средине
ВАЗДУХ

х
х
х

Измештање транспорта изградњом обилазнице
Повећање степена шумовистости и јавног зеленила

х

Субвенције за повратак на гас

х
х

Повећање удела коришћења онбовљивих извора енергије
ЗЕМЉИШТЕ
х

Импплементација законске регулативе у процесу приступања ЕУ

х

Доступне едукације и информатички технологија
х

Фонд АП Војводине за субвенције у пољопривреди

х

Могућност коришћења ИПАРД фондова
ЗЕЛЕНИЛО
Доступност циљних иностраних фондова бесповратних
средстава за смањење карбон отиска

х

Доступност циљних иностраних фондова бесповратних
средстава за унапређење стања биодиверзитета

х
х

Национални приоритети повећања процента шумовитости на
територији АП Војводина
х

Укључење општинеу УН хабитат програм

ПРЕТЊЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВОДЕ
Дугорочна политика смањења кадровских капацитета

х

Недостатак средстава за завршетак друге фазе канализационог
система

х
х

Високе инвестиције за домаћинства за индивидуалне прикључке
на канализациони систем
Промене власти и политичке воље за регионални ПОВ

х

ОТПАД
Недовољно постројења за третман отпада

х

Кумулативни ефекти загађења на здравље и екосистеме

х

ВАЗДУХ
х

Повећање цене гаса
Промена политичке воље и приоритета

х
х

Кашњење у имплементацији регулативе у предприступном
процесу евроинтеграција
ЗЕМЉИШТЕ
Бесправна градња

х
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х

Недовољан адаптивни одговор на промене климатсих услова
х

Успорен процес приступања Евроинтегрцијама
ЗЕЛЕНИЛО

х

Депопулација руралних зона
Ниво сарадње НП Фрушка Гора на заједничким акцијама

х

Политичка воља на националном нивоу за донирање средстава

х

Политичка воља на нивоу АП Војводине за донирање средстава

х

Табела 32. Интензитет снага, слабости, шанси и претњи
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
ШАНСЕ

ОБЛАСТ

ПРЕТЊЕ

Саобраћајна повезаност, путна,
електроенергетска, информатичка
и ПТТ инфраструктура

60

24

30

24

Капацитет људских ресурса за
учествовање у процесу заштите
животне средине

37

30

26

24

Водни ресурси

22

24

26

31

Отпад

43

49

16

18

Ваздух

42

22

30

24

Земљиште

36

49

29

21

Зеленило

47

25

31

27

Укупан број елемената

27

26

17

16

Укупан интензитет

287

223

188

169

Просечна вредност утицаја

7,3

6,8

7,9

7,5
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4.4. ДПСИР АНАЛИЗА
Према
ДПСИР
оквиру,
ланац
узрочнопоследичних веза почиње са покретачким
снагама, кроз притиске, до стања и утицаја на
екосистеме, људске активности и здравље, и
евентуално
води
до
одговора
друштва.
Покретачке снаге су социјалне, економске и
културолошке које повећавају или ублажују
притиске на животну средину. Притисци су

стресови у природи услед људских активности и
елементарних
непогода
услед
промена
климатских услова. Стање животне средине
представља еколошке услове околине. Утицаји
су ефекти деградације животне средине.
Одговор се односи на одговор друштва на стање
у животној средини.
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Акциони план

Поглавље 5

Акциони план се гради на раду Радних тела и
Координационог

тела

(у

овом

случају

координатора, техничких тиимова и консултанта
према наведеним областима)
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Табела 33. Дефиниција временског оквира по
приоритетима
Краткорочи
Активности које треба
покренути и завршити у што

у претходним

краћем временском периоду, до

фазама, који обухвата:

једне године.

- дефинисање визије заједнице;

Средњорочни

- процену стања;

Активности које треба
покренути и завршити у
временском периоду од једне

- поступак утврђивања приоритета.
План

акција

се

усмерава

на

еколошке проблеме утврђене
утврђивања приоритета.

најозбиљније
током

фазе

до три године.
Дугорочни

Активности које се требају
континуирано спроводити, дуже
од четири године.

Пре утврђивање мерила за избор акција и
дефинисања

конкретних

преиспитати

садашње

акција
поступке

потребно

је

управљања

Квалитет животне средине у општини Инђија

животном средином
користећи тзв. SWOT
анализу која јеприказана у претходном поглављу.

представља један од императива њеног будућег

Након

делатности,

SWOT

утврдили

анализе,

заједнички

технички тимови су

скуп

мерила

како

би

проценили предност избора сваке од акција, да
би се изабрале оне акције којима ће се остварити
циљеви заштите животне средине.
Дефинисањем конкретних акција израђује се
преглед акционих планова.

развоја,

а

нарочито

у

динамици

његове

реализације. Инђија у току развоја привредних
генерално мора дати предност

еколошкој компоненти, чиме ће пружити подршку
опште прихваћеном принципу одрживог развоја.
Тиме ће, када је екологија у питању, локални
органи власти, бити спремнији за приближавање
европским

стандардима,

а

на

тај

начин

и

доступности фондовима и кредитима за развој.
Имајући

у

За сваки приоритетни циљ (стратешку меру) дате

животне

средине

су

врста

предузимања одређених мера и инструмената,

средстава, рокови за њихово извршење и ранг
приоритета.

могу се очекивати значајнија побољшања и

активности,

ниво

одлучивања,

Дефинисање временског оквира (временски рок)
по приоритетима (кратокрочни, средњорочни,
дугорочни) приказано је у Табели 33.

виду

тренутно
на

стање

подручју

квалитета
Инђије,

уз

унапређење животне средине. Индустрија Инђије
је

лоцирана

у

две

велике

зоне,

које

ne

представљају просторе са највећим ризиком за
угрожавање животне средине.
Обзиром да проблем заштите животне средине
мора бити интегрисан у планове будућег развоја
опшине Инђија, тј. конкретно за услове избора и
одобравања локације за поједине активности,
неопходно

је

дефинисати

даље

кораке

ка

остваривању стратегије унапређења и заштите
животне средине, преко следећих акција:
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-

загађиваче,

услова

индустрије,

потребне сагласности и урадити процене

пољопривреде и туризма, заснованих на

утицаја на животну средину. Инвестиционо

принципима

технички

за

даљи

развој

одрживости.

оцену и

мере

Кроз

анализу

морају

програми

се

обезбедити

морају

техничко-технолошко

заштите животне

да

све

садрже

решење

за

средине дати су одређени предлози који се

минимизирање емисије загађујућих материја

директно односе на санирање постојећег

у

стања најугроженијих тачака у Инђији.

нормама и стандардима.

Заштита

изворишта

водоснабдевања,

приобаља Дунава, заштићених природних

-

Понедељак 31. децембар 2018.

санација стања еколошких „црних тачака“ као

стања,

-

Службени лист општине Инђија

животну

средину,

а

према

важећим

Систем мониторинга

добара и шумских површина као природне

Систем мониторинга тј. праћење и мерење

основе за развој и заштиту животне средине.

квалитета појединих сегмената животне средине

Имплементација

концепције

управљања

отпадом у складу са усвојеним плановима
управљања

(који

треба

ажурирати)

који

подразумева

затварање,

санацију

и

рекултивацију

постојећег

сметлишта

и

отварање нове санитарне депоније, као и
свеобухватно увођење система за рециклажу

на подручју Инђије обављају многе стручне
службе, успостављен је

организован систем

мониторинга

средине:

животне

контрола

квалитета ваздуха, контрола квалитета нивоа
комуналне буке. Потребна je контрола квалитета
воде из јавних чесми и купалишта, праћење
квалитета земљишта.

отпада.
-

Оперативни циљеви заштите животне
Израда катастара загађивача земљишта, средине
воде и ватдуха, као основа за успостављање
еколошког

информационог

система

и

система мониторинга животне средине.
-

Планирани нови инвестициони објекти морају
задовољити ниво квалитета средине према
одговарајућим стандардима и прописаним
нормама.

При

издавању

урбанистичке

документације и техничких услова за све
инвестиционе

објекте

–

потенцијалне

Након свих анализа описаних у овом плану,
издвојене

су

приоритетне

области

које

су

детаљно описане и „мање приоритетне“, описане
у

мањем

обиму.

Анализом

свих

области,

утврђени су и проблеми који онемогућавају
адекватне

поступке

управљања

животном

средином. За решавање утврђених проблема,
дефинисани су специфични циљеви (мере) и
активности ка достизању утврђених циљева.
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Образложење неопходности предузимања карактеристичних активности и израде
пројеката и програма на територији општине Инђија
А - ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Праћење квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних станица и мерних места на
територији општине, обухвата континуирану контролу и управљање квалитетом ваздуха кроз
систем мониторинга и одржавања базе података о квалитету ваздуха. Овим се обезбеђује
испитивање и контрола нивоа загађености ваздуха током целе године, затим детекција
повећаних концентрација загађујућих материја, утврђивање тренда и транспорта загађујућих
материја, анализа утицаја извора загађивања ваздуха на квалитет ваздуха, анализа просторне и
временске расподеле загађености ваздуха, процена оптерећености подручја загађујућим
материјама, утврђивање ефеката предузетих мера на квалитет ваздуха и истраживање утицаја
загађености ваздуха на здравље људи и животну средину. Мерне станице и мерна места из
Локалне мреже заједно са мерним станицама и мерним местима из Државне мреже чине систем
мониторинга квалитета ваздуха.
2.

ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА, ПРАЋЕЊА СТАЊА И ПРОГНОЗА АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Мониторинг аерополена омогућава проучавање, превенцију, дијагностиковање, па и лечење
поленских алергија. Аерополен је битан узрочник алергијских реакција током последњих 50
година, а начин да се помогне особама алергичним на полен, који је препоручен од стране
(WHO), је организовање и спровођење континуираног мерења концентрације полена у ваздуху
као и информисање корисника оболелих и стручне јавности путем медија. Мерење
аероалергеног полена врши се свакодневно током сезоне цветања биљака. У оквиру годишњег
интервала (од фебруара до новембра месеца) дефинисане су три сезоне: сезона цветања
дрвећа, сезона цветања трава и сезона цветања корова.
Концентрација полена се изражава као број поленових зрна у кубном метру ваздуха (PZ/m3).
Анализом података уз коришћење метеоролошких података и прогностичких система, јавности
се даје извештај о стању концентрације аерополена и прогноза полена за наредни период.

3. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Овим Програмом дефинишу се места и параметри контроле површинских вода река на
територији општине Инђија. Мониторинг је основа за добијање информација о квалитету воде
водотокова. Посебна улога мониторинга је заштита воде као природног ресурса и њеног
коришћења за водоснабдевање, спорт, рекреацију и др.
Испитивање квалитета воде обухвата органолептичка својства воде, физичко-хемијске и
микробиолошке параметре.
4.

ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
Општина Инђија као јединица локалне самоуправе је субјект система заштите животне средине
и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује континуалну контролу и мониторинг
стања буке у животној средини.
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора
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буке, физичких величина којима се описује бука у животној средини и које су везане за штетни
ефекат буке. Реализацијом Програма мониторинга стања нивоа буке на својој територији, а у
циљу зонирања територије општине, планирања звучне заштите, и оцене од штетног дејства
буке у насељеним местима, вршиће се мерење нивоа звучног притиска и дефинисање његове
временске зависности.
5. ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Програм испитивања загађености земљишта на територији општине Инђија обухвата
лабораторијске анализе узорака земљишта, у циљу процене стања загађености земљишта у
зони заштите изворишта. Локације са којих се узимају и испитују узорци налазе се у зонама
изворишта водоснабдевања, зонама саобраћајница, зонама поред бензинских станица и у
близини индустријских објеката.
Лабораторијско испитивање земљишта врши се на присуство тешких метала, органских
полутаната (полихлорованих бифенила, полихлорованих дибензодиоксина и полихлорованих
дибензофурана), укупног азота, сумпора и фосфора. Лабораторијско испитивање и тумачење
резултата врши се у складу са одредбама Уредбе о програму систематског праћења квалитета
земљишта, индукаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма, а у складу са препорукама Светске здравствене организације (WHO)
и Америчке Агенције за заштиту животне средине (US EPA).
На основу испитивања узорака земљишта узетих са локалитета предвиђених Програмом и
добијеним резултатима направиће се закључци у погледу загађења земљишта.
6.

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА У ЗЕМЉИШТУ И У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Испитивање садржаја радионуклида у животној средини (у даљем тексту: мониторинг
радиоактивности) врши се ради утврђивања присуства радионуклида у животној средини.
Програм праћења и испитивања радиоактивности у животној средини општине обухвата:
1. Праћење радиоактивности земљишта на подручју општине - узорковање и гамаспектрометријско

испитивање

садржаја

радионуклида

у

земљишту

паркова,

дворишта

предшколских и школских установа, у земљишту узетог из околине дивљих депонија и поред
великих саобраћајница.
2. Гама-спектрометријско одређивање садржаја радионуклида у грађевинском земљишту у
индустријским зонама на територији општине Инђија.
ПРОЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА И ФОРМИРАЊА МОБИЛНЕ СТАНИЦЕ ЗА КОНТРОЛНИ
МОНИТОРИНГ НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА, ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО
7.

УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧЈА И ФОРМИРАЊЕ МАПЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ЗРАЧЕЊА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НИВОА
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Контрола и праћење нивоа нејонизујућих зрачења врши се за нискофреквентна подручја, која
потичу од извора нејонизујућих зрачења - трансформаторских станица и далековода и
високофреквентна подручја, која потичу од извора нејонизујућих зрачења - радио базних
станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости.
Циљеви Пројекта су:
•

формирање мапе емитера нејонизујућих зрачења у фреквенцијском опсегу од 50Hz до
7GHz (радио - фреквентна зрачења);

•

утврђивање локација на којима резултантно електромагнетно поље представља ризик за
становништво и прецизни подаци о локацијама на којима се могу инсталирати нове базне
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станице, и
•

предлог мера за смањење нивоа електромагнетних зрачења у ризичним подручјима.

Пројекат се састоји из више фаза од добијања комплетне слике о нивоима електромагнетног
зрачења које може бити штетно за људско здравље, до предлога мера за смањење нивоа
зрачења и то:
•

израде карте електромагнетне загађености са локацијама емитера;

•

процена ризика становништва која би се засновала на прелиминарним мерењима и
прорачуну изложености на основу података добијених из карте електромагнетних емитера,
и

•

израда мобилне станице од одговарајућих компонента и континуирани мониторинг
електромагнетних зрачења, постављањем исте на свим локацијама које су неопходне да
би се покрила целокупна територија општине и континуирано вршило мерење.
Резултати континуираног праћења нивоа нејонизујућих зрачења планира се да буду
приказани преко wеб орјентисане апликације на сајту општине - чиме би били доступни и
становништву.

Очекивани резултати Пројекта су:
• стручна процена ризика од утицаја зрачења извора нејонизујућих зрачења у урбаним
срединама - у зонама повећане осетљивости;
• израда Програмског пакета за процену изводљивости постављања нових извора нејонизујућих
зрачења са аспекта утицаја електромагнетног зрачења на здравље људи и животну средину.
8. ПРОГРАМ СПРОВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Дезинсекција представља важну меру за заштиту становништва од заразних болести. Ова
хигијенско-епидемиолошка мера предузима се у циљу уништавања инсеката, као важних
чинилаца у настанку заразних болести. Законом о заштити становништва од заразних болести
дефинисано је да је дезинсекција општа хигијенско-епидемиолошка мера која се спроводи у
насељеним местима и на јавним површинама, а у циљу заштите становништва од заразних
болести. У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире посредством инсеката,
доноси се програм којим се дефинишу површине на којима ће се спроводити дезинсекција,
време спровођења, учесници у реализацији програма, извори и динамика обезбеђивања
средстава и праћење спровођења. У случају указане потребе спроводиће се додатни третмани
дезинсекције.
НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
Надзор над спровођењем дезинсекције обухвата стручну контролу и извештај о ефектима
извођења дезинсекције - уништавање крпеља и сузбијање комараца (кроз ларвицидни и
адултицидни третман), која ће бити извршена у складу са Програмом спровођења дезинсекције
на територији општине Инђија.
Б - ДОДАТНА МЕРЕЊА И АКТИВНОСТИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ У СЛУЧАЈУ ХЕМИЈСКОГ УДЕСА,
ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ И ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ
1.

МЕРЕЊА У СЛУЧАЈУ ХЕМИЈСКОГ УДЕСА
У случају хемијског удеса, део средстава за мерења и санацију деградиране животне средине,
неопходно је обезбедити са ове позиције.

2.

МЕРЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ И ПО ЗАХТЕВУ ИНСПЕКЦИЈЕ
У случају да дође до појаве повећане концентрације загађујућих материја у животној средини и
укаже се потреба за додатна мерења одређене загађујуће материје и за мерења која су по
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налогу инспекције, средства ће бити обезбеђена са ове позиције.
3.

УКЛАЊАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ, ОДНОСНО ПО
ЗАХТЕВУ ИНСПЕКЦИЈЕ
Трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења - радиоактивних громобрана сноси правно лице
или предузетник који их поседује, односно користи. Са ове позиције ће бити финансирано
уклањање радиоактивних громобрана са објеката који немају одговорно правно лице које, у
складу са законском регулативом, треба да сноси трошкове уклањања ових громобрана.
Уклањање радиоактивних громобрана је законска обавеза на основу Закона о заштити од
јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности. Извори јонизујућих зрачења - радиоактивни
громобрани морају се уклонити у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона.
По писменом обавештењу и налогу надлежног инспектора за заштиту животне средине, који је
установио постојање радиоактивног громобрана на неком објекту који нема одговорно правно
лице или радиоактивног громобрана који је у фази падања са оваквог објекта - и може бити
опасности за окружење, или је пао са објекта, уклањање радиоактивног громобрана ће се
финансирати са ове позиције. За уклањање и даље збрињавање овог отпада биће ангажована
овлашћена организација која има дозволу за управљање радиоактивним отпадом.

Ц - ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД ИНТЕРЕСА
ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА
1.

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Програм чишћења дивљих депонија, реализоваће се у циљу уређења деградираних простора,
након чега ће исти бити озелењен у складу са Програмом озелењавања. Очишћене површине на
којима су се налазиле дивље депоније, након озелењавања и уређења, реализацијом Програма
успостављања видео надзора, биће константно надгледане од стране инспекције и Комуналне
полиције у циљу спречавања поновног депоновања отпада, и биће дефинисана њихова намена
и динамика одржавања, чиме ће се превасходно очистити запуштене површине, онемогућиће се
поновно неконтролисано депоновање отпада на овим површинама и унапредити изглед
општине. Програм чишћења дивљих депонија биће поверен надлежном Јавно комуналном
предузећу
ПРОГРАМ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ПОВРШИНА НА КОЈИМА СУ БИЛЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ И

2.

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА УГРОЖЕНИХ И ЗАПУШТЕНИХ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У
ОПШТИНИ ИНЂИЈА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програм озелењавања површина на којима су биле дивље депоније, реализоваће се упоредо са
Програмом чишћења истих. Након чишћења приступиће се озелењавању и уређењу тог
простора чиме ће се онемогућити поново депоновање отпада на тим површинама. Овај Програм
обухвата и чишћење запуштених и обраслих површина, као и озелењавање истих, а
реализоваће се кроз уређење такозваних "урбаних џепова" - запуштених зелених површина,
неуређених или девастираних простора који представљају јавне површине у оквиру стамбених
блокова, стамбено-пословних зона и других урбанизованих делова општине. Уређењем ових
простора биће дефинисана њихова намена, обавезе и динамика одржавања, чиме ће се
превасходно очистити запуштене површине и унапредити изглед стамбених зона општине. Овај
Програм ће реализовати надлежно ЈКП, одређено за одржавање зеленила.

3.

ПРОГРАМ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ДВОРИШТА ШКОЛСКИХ И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ЦИЉУ
СМАЊЕЊА НИВОА БУКЕ И АЕРОЗАГАЂЕЊА
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Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу смањења нивоа
буке и аерозагађења реализовао би се кроз неколико фаза у току више година, тако што би се у
свакој фази обухватило по неколико дворишта школа и вртића, у складу са опредељеним
средствима за сваку годину - све док не буду обухваћене све школе и вртићи на територији
општине Инђија. Посматрано са здравственог аспекта најосетљивији на постојећа загађења
животне средине су деца, те предложени Програм има за циљ одређивање најугроженијих
дворишта обданишта и основних школа - од повећаног нивоа буке и аерозагађења и
ублажавање овог проблема формирањем високог зеленила дугог вегетационог периода, целом
дужином - по ободу дворишта. Планира се одабир локација према степену загађености, кроз
утврђивање близине дворишта до прометних саобраћајница, чиме се повећава бука и загађење
ваздуха.
На основу израђеног Програма озелењавања дворишта школских и предшколских установа у
циљу смањења нивоа буке и аерозагађења - прва фаза, ангажоваће се ЈКП из Инђије за
извођење

радова

на

озелењавању

дворишта

школских

и

предшколских

установа.

Успостављање зеленила уз ограде дворишта - садњом дрвенастих биљака које ће бити
одређене Програмом, омогућиће се смањење нивоа буке и загађења ваздуха, јер зелене биљке
представљају природне пречишћиваче загађујућих и штетних материја у градским условима, а у
исто време ће се и визуелно средити и оплеменити простор где деца проводе доста времена.
Циљ овог пројекта је позитиван утицај на здравље најмлађе популације.
4.

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА МЕЂУБЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Зелене површине су плућа сваког града и зато је њихово адекватно одржавање нужност. Лепо
уређене парковске површине се морају стално одржавати и неговати. У једном граду поред
јавних зелених површина садржаних редовним програмом одржавања, неопходно је и уређење и
редовно одржавање зеленила стамбених објеката. Ово су површине које су неопходне
станарима тих зграда за одмор и релаксацију, а малишанима за игру, јер су паркови са
мобилијаром често прилично удаљени од њиховог места становања. Пројекат Уређења и
одржавања блоковског зеленила стамбених објеката општине Инђија подразумева чишћење
стаза и парковских површина, кошење блоковског зеленила стамбених објеката, шишање живе
ограде. Овај Пројекат ће реализовати ЈКП из Инђије

5.

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ, РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И
УНАПРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА У ПАРКОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
У 2019. години разматраће се програми или пројекти заштите и развоја заштићених добара,
вршити надзор над реализацијом активности из усвојених Програма или пројеката у складу са
финансијским могућностима, а на основу конкретних пројеката понуђених од стране управљача
заштићених добара или организација за заштиту природе.
-

Промовисање заштићених природних добара.

-

Одржавање споменика природе.

-

Очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине у централним
парковима.

-

Очување биодиверзитета.

-

Други пројекти заштите природе.

РЕАЛИЗАЦИЈА ДРУГЕ ФАЗЕ МОНИТОРИНГА РАДИ УТВРЂИВАЊА ПАРАМЕТАРА СТАЊА
6.

ЗЕМЉИШТА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА У УЖОЈ И ШИРОЈ ЗОНИ УТИЦАЈА СТАРЕ ГРАДСКЕ
НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ

Број 30, страна број 2243

Службени лист општине Инђија

Понедељак 31. децембар 2018.

Наставак реализације успостављања програма мониторинга, теренских и лабораторијских
истражних радова, ради утврђивања параметара стања земљишта и подземних вода у ужој и
широј зони утицаја старе градске депоније.
За реализацију друге фазе мониторинга потребно је да се средства пренесу ЈКП "Ингрин", која
даље реализује поступак спровођења јавне набавке и одабир Овлашћене организације која ће
вршити припремне радове и мониторинг.
Д - ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ, ЕДУКАЦИЈА, ШТАМПАЊЕ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА,
ПРОМОЦИЈА, ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОСТАЛИ
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ УСПОСТАВЉАЊА И РАЗВОЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОРГАНСКИМ ОТПАДОМ НА
1.
СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ИНЂИЈЕ
Основа за развој и реализацију Програма је чињеница о доминантној (и до 80 %) количини
органске компоненте у комуналном отпаду на сеоском подручју. Процесима кућног, баштенског и
делимично централизованог компостирања, органска компонента комуналног отпада на сеоском
подручју може бити искоришћена за производњу компоста-најквалитетнијег додатка за
побољшање квалитета земљишта у пољопривредној производњи. Програм има две основне
компоненте, односно две основне фазе. Прва фаза је промоција компостирања кроз едукативна
предавања и реализације програма обуке за производњу и коришћење компоста. У оквиру друге
компоненте - друге фазе Програма одабраним сеоским домаћинствима треба обезбедити мале
кућне компостере.
• За реализацију прве фазе овог Програма, која је планирана у 2020. години, биће изабрана
стручна институција која има стручни кадар који ће припремити и реализовати промоцију
компостирања кроз едукативна предавања и реализацију програма обуке за производњу и
коришћење компоста у свим сеоским насељима на територији општине Инђија и направити
попис домаћинства која су заинтересована за компостирање отпада.
• За реализацију друге фазе у складу са расположивим средствима у 2021. години почеће се са
набавком дефинисаних малих кућних компостера заинтересованим домаћинствима и биће им
уступани на коришћење. Друга фаза ће се реализовати у дужем временском периоду - више
година, све док постоје заинтересована домаћинства која би компостирала свој отпад и тиме
смањила количину отпада која се депонује на депонији. Одрживост пројекта обезбеђује се
сталним повећањем броја домаћинстава која се укључују у развијени систем кућног
компостирања. Реализацијом пројекта значајно се смањује количина комуналног отпада на
сеоском подручју који сакупља и транспортује комунално предузеће.
2.

ПРОГРАМ ПРОМОЦИЈЕ И РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Циљ је да се, у почетној фази Програма, информације о значају и предностима органске
пољопривредне производње учине доступним свим домаћинствима на сеоском подручју. У
наставку Програма реализоваће се истраживање о заинтересованости и спремности сеоских
домаћинстава за успостављање и развој органске пољопривредне производње. У завршној фази
Програма реализоваће се посебни програми обуке за развој органске пољопривреде.
Овај Програм би се реализовао у сарадњи са Центром за рурални развој општине Инђија и
заједнички финансирао, а и реализација би била поверена изабраној научно - образовној
институцији која има стручни кадар који ће припремити и реализовати едукацију, попис
заинтересованог становништва и обуку за развој органске пољопривреде.

3.

"РЕЦИКЛАЖА" - КАМПАЊА ЈАЧАЊА СВЕСТИ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ
ШКОЛА О ОДРЖИВОМ УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
Циљ пројекта је јачање свести ученика млађих разреда основних школа на територији општине

Број 30, страна број 2244

Службени лист општине Инђија

Понедељак 31. децембар 2018.

Инђија за одрживо управљање отпадом, кроз креативну игру, стицање знања, такмичење и
активно укључивање у креирање бољег квалитета животне средине на локалном нивоу.
Реализацијом пројекта значајно се повећава број деце заинтересованих за активно укључивање
у решавање проблема отпада. Реализација пројекта значајно доприноси повећању нивоа знања
о решењима за проблеме отпада. Пројекат подстиче на организовање практичних активности за
раздвојено сакупљање материјала из отпада. У првој фази група стручњака (просветних
радника, педагога, психолога, професора ликовне културе и енглеског језика...) ради на развоју,
припреми и штампању двојезичне (српско-енглеске) бојанке "РЕЦИКЛАЖА". У наставку се у свим
школама на територији општине Инђија организују школска такмичења у попуњавању одабраних
делова бојанке и школске изложбе дечјих радова, са којих се бирају по четири најбоља ученичка
рада (по један из сваког разреда). Завршна фаза представља изложбу најбољих радова, која се
организује 5. јуна на Светски дан заштите животне средине. Најзначајнији очекивани резултати
реализације пројекта су: повећање броја деце заинтересоване за активно укључивање у
решавање проблема отпада у њиховој средини, повећање нивоа знања о решењима за
проблеме отпада, подстицање наставника да континуирано раде на повећању садржаја из
области заштите животне средине у школским програмима, организовање практичних
активности за раздвојено сакупљање материјала из отпада, коришћење штампаних материјала
пројекта за реализацију редовних наставних садржаја из различитих предмета.
4. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈЕ
Остали пројекти едукације и промоције:
• Управљање хемикалијама у свим фазама животног циклуса;
• Одрживо управљање заштитом животне средине у 21. веку и
• Други пројекти едукације.
5.

ИНФОРМИСАЊЕ, ОГЛАШАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању
животне средине, јавности рада Управе и јачању свести о значају заштите животне средине,
наставиће се континуирано одржавање, иновирање и реконструкција у смислу унапређења
Интернет презентације Управе, са пратећим трошковима (закуп хостинга, домена и слично).
Саставни део Интернет презентације Управе је и електронска верзија Екобилтена, Годишњег
Извештаја о квалитету животне средине, сви Извештаји о праћењу стања животне средине на
територији општине Инђија и све остале информације из области заштите животне средине.

6.

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У СУФИНАНСИРАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА И УЧЕШЋЕ
ОПШТИНЕ У ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ОСТАЛИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Како би општина Инђија учествовала на међународним пројектима из области заштите животне
средине, потребно је определити ова средства која би се користила за суфинансирање
међународних пројеката.Ова средства могу да се користе и за финансирање и суфинансирање
осталих пројеката и програма из области заштите животне средине.

7.

8

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу конкурса за невладине организације и
достављених предлога пројекта.
ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ УТВРЂЕНИХ ЗАКОНИМА ИЗ ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

Број 30, страна број 2245

Службени лист општине Инђија

Понедељак 31. децембар 2018.

Е - ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ - КОЈИ СЕ
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ, ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ГРАДСКЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ
Општина учествује у реализацији Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније, који
подразумева извођење радова на затварању депоније која не спада у санитарне депоније.
Решавање проблема садашње депоније један је од виталних приоритета, који ће утицати на
заштиту и унапређење животне средине. У наредном периоду на основу планске и техничке
документације, биће изграђена нова Регионална санитарна депонија, чиме ће бити системски
решен проблем депоновања смећа на прихватљив начин.
2. ПРОЈЕКАТ "РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ"
Општина Инђија у сарадњи са Министарством надлежним за заштиту животне средине тј.
Фондом за заштиту животне средине, учествује у реализацији Пројекта "Изградња Рециклажног
дворишта", који омогућава одрживо управљање отпадом, разврставање количина произведеног
отпада, а тиме и повећање удела отпада који је поновно искористив, уз истовремено смањење
оптерећења тела депоније. Обезбедити средства за бетонирање платоа и набавку опреме за
сакупљање и привремено складиштење отпада.

Број 30, страна број 2246
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МАТРИЦА СТРАТЕШКИХ МЕРА
Структуру матрице је приказана у наредној табели (табела х), а објашњење је дато у тексту испод.
Предложеном матрицом је обезбеђено да се анализира одређена мера кроз призму одговорности/
надлежног органа, финансирања, дужине трајања и приоритета.

Структура матрице
ОБЛАСТ

Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(Л, О, Р, Н)

Извори
финансирања

Индикација врсте
средстава

МЗ, ЈКП, О, Н, К, Д,
ЈПП

И, НС, ОС

Период
1-5 год.

Приоритет
1,2,3

Стратешки
циљ Х
Мера(оперативни
циљ) X1
Активности:
1.

Колона 1: Ниво доношења одлука
Л – месна заједница, предузећа, ЈКП; О – општина; Р – регион; АП - Ниво Аутономне покрајине; Н национални ниво
Колона 2 : Извори финансирања
МЗ – Месна заједница; О – општина; АП – Ниво Аутономне покрајине; Н - национални ниво; ККредити; Д – донација; ЈПП – јавно-приватно партнерство; ЈКП – Јавна комунална предузећа
Колона 3: Индикација врсте средстава
И - инвестиција, радови; НС - наменска средства (буџет); ОС-остало
Колона 4: Период имплементације
1-7 год (пројектни период)
Колона 5: Приоритет примене мера у пројектном подручју 1, 2 и 3 усвојен према следећим
оријентационим критеријумима:
Приоритет 1: висок ниво
Приоритет 2: средњи ниво
Приоритет 3: нижи ниво
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Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(ЈКП, О, Р,
АП, Н)

Извори
финансирања
МЗ, О, АП, Н, К,
Д, ЈПП, ЈКП

Индикација
врсте
средстава
И, НС, ОС

Понедељак 31. децембар 2018.

Период
1-5 год.
К/А

Приоритет
1,2,3

Стратешки циљ 1
Решавање питања управљања отпадом у циљу развоја локалног и регионалног концепта
управљања отпадом
Мера (оперативни циљ) 1.1
Успостављање функционалне регионалне санитарне депоније за подручје источног
Срема
Активности:
1.Обезбеђивање
О. Р, Н
О,АП, Н, ЈПП
И, НС
1-5
1
финансијских
средстава за
завршетак I фазе
регионалне
депоније
Мера (оперативни циљ) 1.2
Завршетак изградње рециклажног центра
Активности:
1. Бетонирати
О
О, Н, Д
И, НС, ОС
1-2
2
постојећу локацију,
набавити и
поставити опрему
за сакупљање и
складиштење
отпада
Мера (оперативни циљ) 1.3
Санација, рекултивација и постепено затварање постојеће несанитарне депоније
Активности:
1. Ажурирати
О,АП
О, Н, АП, Д
НС
1-2
1
/израдити нови
пројекат санације
и рекултивације
несанитарне
депоније
2. Извршти санацију
О
О, Н, АП, Д
НС
3-5
1
и рекултивацију
Мера (оперативни циљ) 1.4
Санација, рекултивација и постепено затварање постојеће несанитарне депоније
Активности:
1. Увести систем
О,ЈКП
1
1
наплате за
кориснике
комунланих услуга
викенд насеља
2. Израда пројекта за
ЈКП,О
ЈКП,О,Д
НС
1-2
1
решавање
проблема отпада
из викенд насеља
(редовног
одвожења отпада,
чишћења дивљих
депонија у околини
викенд насеља,
одређивање
локације, опреме и
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возила)
3. Реализација
ЈКП,О
О,Д
пројекта за
проблема отпада
из викенд насеља
Мера (оперативни циљ) 1.5
Затварање и санација дивљих депонија/сметлиша
Активности:
1. Израдити План
O,JKP
O,JKP
затварања дивљих
депонија
(мапирање и
редослед
затварања)
2. Техничка и
O,JKP
O,JKP,Д
биолошка
рекултивација
простора
3. Ограђивање
O,JKP
O,JKP,Д
простора након
затварања
Мера (оперативни циљ) 1.6
Решавање проблема управљања анималним отпадом
Активности:
1. Успостављање
О,ЈКП
сарадње са
ветеринарским
станицама,
фармама,
кланичарима,
прерађивачима и
трговцима
2. Склопити уговор
ЈКП
ЈКП, О
са фирмом која
врши третман
анималног отпада
3. Изградња једне
О,ЈКП
О,ЈКП
нове јаме
гробнице (до
решавања
проблема
примопредаје
отпада са фирмом
која врши третман
анималног отпада)
4. Размотрити
О,ЈКП
изградњу објекта
(постројење) који
ће омогућити
ефикасно
сакупљање и
привремено
складиштење
отпада
животињског
порекла на
еколошки
прихватљив начин
5. Уколико се донесе
О,ЈКП
Д, О,ЈКП,АП
одлука о изградњи

Понедељак 31. децембар 2018.

НС

2-3

2

NS

1-2

1

НС

1-5, К/А

1

НС

1-5, К/А

2

-

1

1

НС

1

1

И, НС

1-2

1

-

1

1

НС

1-3

1
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наведеног објекта,
неоходно је
изабрати локацију,
израдити идејни
пројекат или
идејно решење,
студију
оправданост и
главни пројекат
6. Обезбедити
О,ЈКП
Д, О,ЈКП,
НС
специјално
непропусно возило
и осталу
неопходну опрему
за сакупљање
лешева угинулих
животиња
Мера (оперативни циљ) 1.7
Решавање проблема нагомиланог грађевинског отпада
Активности:
1. Успостављање
О,ЈКП
сарадње са
сертификованим
оператером за
третман отпада
2. Израдити план
ЈКП
ЈКП
НС
управљања
грађевинским
отпадом (ЈП
Комуналац, ЈП
Ингрин)
3. Обезбедити
ЈКП
ЈКП,О
И
простор - локацију
за привремено
складиштење
грађевинског
отпада до
преузиања од
стране оператера
Мера (оперативни циљ) 1.8
Решавање проблема управљања биоразградивим отпадом
Активности:
1. Израдити План
О
ЈКП
НС
смањења
биоразградивог
отпада
2. Спроводити план
О,ЈКП
ЈКП
НС
смањења
биоразградивог
отпада
Стратешки циљ 2
Израда планске документације из области управљања отпадом
Мера 2.1
Израда приоритетних планова упрвљања отпадом
Активности:
О
O
НС
1. Израда новог
Локалног плана
управљања
отпадом
О,ЈП
ЈП
НС
2. Израда Планова

Понедељак 31. децембар 2018.
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1-3
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1
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1
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2

1
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управљања
отпадом у јавним
предузећима
Стратешки циљ 3
Едукација и подизање јавне свести за решење проблема управљања отпадом
Мера 3.1
Подршка капацитетима цивилног друштва за спровођење пројеката и кампања
1. Кампања
МЗ, О
О
НС
1-3,
3
смањења отпада
на месту
настајања
2. Акције уклањања
МЗ, О
О
НС
1-3,
3
мањих сметлишта
3. Постављање
МЗ, О
О, Д
НС, ОС
1-3,
3
информативних
табли са порукама
на критичним
локацијама за
настајање дивљих
сметлишта
Мера 3.2
Едукација из области управљања отпадом за сва јавна предузећа и друга правна лица која
послују на територији Општине Инђија
Активности:
1. Управљање
О
О, ЈКП
НС
1-2
2
отпадом усклађивање
пословања са
законском
регулативом,
Стандарди за
системе
менаџмента из
области заштите
животне средине,
Чистија
производња,
Безбедност и
здравље на раду
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Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(ЈКП, О, Р,
АП, Н)

Извори
финансирања
МЗ, О, Н, К,
Д, ЈКП
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Индикација
врсте
средстава
И, НС, ОС

Период
1-5 год.
К/А

Приоритет
1,2,3

Стратешки циљ 1
Трајно решавање проблема водоснабдевања Општине Инђија
Мера (оперативни циљ) 1.1
Изградња недостајуће и унапређење постојеће водоводне инфраструктуре
Активности:
1.Изградња повезаног
ЈКП, О
О, Д, ЈКП
НС
2-3
цевовода Бешка-МарадикБешка
2.Изградња водоводне мреже у
ЈКП, О
О, Д, ЈКП
НС
3
насељу Чортановци – I етапа
II фаза
3.Изградња резервоара на
ЈКП, О
О, Д, ЈКП
НС, О
2
водозахвату Инђија -В=3150
m3
4.Постављање већег броја
ЈКП, О
О, ЈКП
НС
2-3
чворишта
5.Замена азбестних цеви и
ЈКП, О
О, ЈКП
НС
3
њихово збрињавање
Мера (оперативни циљ) 1.2
Унапређење квалитета и повећање капацитета за водоснабдевање становништва
Активности:
1.Испитивање и регенерација
ЈКП
ЈКО, О
И,НС
К/А
постојећих бунара
2.Повећање изворских
ЈКП, О
О, Д, ЈКП
НС, О
1
капацитета на изворишту у
Инђији
3. Редовно сервисирање ППБ-а
ЈКП, О
О, ЈКП
НС
К/А
Мера (оперативни циљ) 1.3
Заштита површинских и подземних вода и изворишта од акцидентних ситуација и
загађивања
Активности:
1.Постављање ограда и/или
ЈКП, О
О
НС
1-3, К/А
зеленила на местима где су
статистички утврђене могуће
локације акцидената
2.Израда Студије евиденције
О, ЈКП
О, Д
НС, О
2-3
напуштених бунара и
септичких јама са упојним
бунарима и мере
конзервације
3.Израда катастра загађивача
О
О, ЈКП
НС
1-3
градског језера и „инђисјког
портока“
4. Израда мера за очување и
О
О, ЈКП
НС
1-3
унапређење стања градског
језера и инђисјког портока“

1
1
1
1
2

1
1
1

1

2

1
1
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Мера (оперативни циљ) 1.4
Трајно решавање проблема отпадних вода у насељима општине Инђија
Активности:
1.Изградња II фазе
О
О, Д
И, НС
канализационе мреже у
насељу Бешка
2.Израда и реализација плана
О, АП, Н
О, ЈКП, Д
И, НС
развоја сепарационог
канализационог система у
насељу Инђија
3.Изградња ППОВ-а у Старој
Р, АП, Н
Н, К, Д, ЈПП
И, НС
Пазови
4.Побољшан инспекцијски
О
О
надзор у фирмама које
испуштају отпадне воде из
производње
5.Обезбедити адекватан
О
О, Д
О, ОС
третман, поновну употребу
или одлагање муља са
уређаја за пречишћавање
6.Израда студије
Л, О
О, Д
О, ОС
изводљивости/оправданости
биолошког пречишћавања
отпадних вода за викенд
насеља
7.Израда студије
О
О, Д
О, ОС
изводљивости/оправданости
биолошког пречишћавања
отпадних вода за туристичке
локалитете
8.Израда студије
Л, О
О, Д
О, НС
изводљивости/оправданости
биолошког пречишћавања
отпадних вода за насеље
Јарковац
Мера (оперативни циљ) 1.5
Унапређење стања површинских вода
Активности:
1.Израда студије еколошког
О
О, Д
О, ОС
стања површинских малих
површинских токова
2.Израда предлога мера за
О
О, Д
НС, ОС
побољшање стања
површинских токова
2.Израда студије еколошког
О, Р
О, Д
НС, ОС
стања водоакумулација
(Љуковачка и Шеловренац)
3.Израда предлога мера за
О, Р
О, Д
НС, ОС
побољшање стања и
коришћења водоакумулација
(Љуковачка и Шеловренац)
4.Изградња ППОВ-а у Старој
Р, Н
Н, К, Д
И, НС
Пазови
5.Израда плана еколошких
Л, О
О
НС
кампања цивилног сектора

1-3

1

2-5

2

3-5

1

К/А

1

К/А

3

2

2

2-3

2

2-3

2

1-2

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

2-4

1

1-3

2
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Мера (оперативни циљ) 1.6
Рационализација потрошње воде
Активности:
1.Смањивање губитака воде на
водоводним мрежама
2.Подизање нивоа свести
индивидуалних потрошача за
рационално коришћење воде
Мера (оперативни циљ) 1.7
Институционалне мере
Активности:
1.Унапређење информисања
јавности о квалитету пијаће
воде и површинских и
подземних вода

Понедељак 31. децембар 2018.
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Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(ЈКП, О, Р,
АП, Н)

Извори
финансирања
МЗ, О, Н, К,
Д, ЈКП
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Индикација
врсте
средстава
И, НС, ОС

Период
1-5 год.
К/А

Приоритет
1,2,3

Стратешки циљ 1
Стратешко планирање у области руралног развоја
Мера 1.1
Доношење стратегије руралног развоја Општине Инђина
Активности:
1. Ажурирање, усвајање и
О
О
НС
1
1
примена Стратегије
руралног развоја чији
нацрт није усвојен
Стратешки циљ 2
Очување квалитета земљишта и Спречавање даљег губитка, деградације и промене намене
земљишта
Мера 2.1
Санација и ревитализација девастираних и угрожених површина
Активности:
2. Израдити катастар
О
О,Н,АП,Д
НС
1-3
2
деградириних површина и
загађивача земљишта
3. Израда планова заштите и
О
О
НС
1-2
2
коришћења
пољопривредног
земљишта
Мера 2.2
Побољшање и очување квалитета земљишта
Активности:
1. Израдити програм помоћи
О
О
НС
1-3
2
(суфинансирање) за
програме за пољопривреду
и рурални развој у циљу
наводњавања РПГ.
2. Решавање проблема
О/ЈКП
О
НС
К/А
1
заузетости
пољопривредног
земљишта дивљим
депонијама
3. Израда и реализација
О/ЈКП
О
НС
К/А
1
програма за сузбијање
амброзије
Мера 2.3
Развијање Мониторинга квалитета земљишта
Активности:
1. Идентификација
О
О,Н,АП,Д
НС
1-3
2
неплодних земљишта и
земљишта која нису
погодна за пољопривредну
производњу и донети
програме њиховог уређења
и рекултивисања
2. Израдити годишњи
О
1-3
1
програм праћења
квалитета земљишта у
локалној мрежи
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Мера 2.4
Подизање нивоа свести пољопривредног становништа
Активности:
1. Едукација и тренинг
О
О
пољопривредних
произвођача
2. Организовање предавања,
О
О
јавних трибина
Мера 2.5
Израда програма укрупњавања поседа
Активности:
1. Обезбедити власницима
О
О
геометра како би се
премериле парцеле и
власници земље
међусобно измењали
парцеле.
Мера 2.6
Уређење инфраструктуре
Активности:
1. Израдити Пројекат
О/ЈКП
О/ЈКП
уређења каналске мреже
са приоритетима
2. Реализација пројекта
ЈКП
О/ЈКП,Д
уређења каналске мреже изградња
3. Израдити план употребе и
О/ЈКП
О/ЈКП
коришћења постојеће
акумулације.
4. Подизање ветрозаштитних
О/ЈКП
О/ЈКП/Д
појасева и пошумљавањем
неплодног
пољопривредног
земљишта утврђене
пројектима подизања
шумских ветрозаштитних
појасева и пошумљавања у
општини Инђија, урађеним
од стране Института за
низијско шумарство,
Универзитета у Новом
Саду.
Стратешки циљ 3
Адаптације на промене климатских услова
Мера 3.1.
Планирање адаптације на климатске промене
Активности:
1. Израда локалног акционог
О
О
плана адаптације на
климатске промене
2. Органозовање
О
О
пољопривредне интернет
учионице

Понедељак 31. децембар 2018.

НС

К/А

1

НС

К/А

1

НС

К/А

2

НС

1-2

1

НС

2-5

2

-

1-3

1

НС

К/А

1

НС

2-4

2

НС

2-3

2
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ОБЛАСТ
ЗЕЛЕНИЛО
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Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(Л, О, Р, АП,
Н)

Извори
финансирања
МЗ, О,АП, Н,
К, Д, ЈКП

Понедељак 31. децембар 2018.

Индикација
врсте
средстава
И, НС, ОС

Стратешки циљ 1
Повећање степена шумовитости и очување биолошке разноврсности
Мера (оперативни циљ) 1.1
Повећање степена шумовитости и очување биолошке разноврсности
Активности:
1. Пошумљавање у граничним
Л, Р, Н
АП, Н
НС, ОС
зонама индустријских
постројења у границама НП
фрушка Гора
2. Пошумљавање у граничним
О, Р, АП, Н
АП, Н
НС, ОС
зонама саобраћајница у
границама НП фрушка Гора
3. Пошумљавање у оквиру
О, Р, Н
АП, Н
НС, ОС
изворишта вода у
границама НП фрушка Гора
4. Повезивање мањих
О
О, АП, Н
НС, ОС
површина под шумама у
атару насеља са шумама
НП Фрушка гора
5. Израда студије
О, АП
О, АП, Н
НС, ОС
оправданости засада агроенергетских усева испод
далековода и на
деградираним земљиштима
6. Формирати заштитне
О
О
НС, ОС
појасеве на просторима за
рекултивацију (напуштене
депоније, деградирано
земљиште) и њихово
повезивање у систем
зелених површина
Стратешки циљ 2
Унапређење стања јавног зеленила
Мера (оперативни циљ) 2.1
Израда планске и техничке документације
Активности:
1. Израда катастра јавног
О
О
НС, ОС
зеленила за Општину
Инђија
2. Набавка потребне
О
О, АП, Н, Д
НС, ОС
механизације и опреме за
одржавање јавног зеленила
3. Израда плана формирања
О
О
НС, ОС
нових дрвореда у насељу
Инђија
4. Израда плана зеленила у
О
О
НС, ОС
постојећим парковима
5. Израда пројеката за 8
О
О
НС, ОС
паркова у насељима
општине Инђија
6. Израда техничког решења
О
О, Н, Д
ОС
сакупљања вишка
атмосферских вода за
наводњавање дрвореда и

Период
1-5 год.
К/А

Приоритет
1,2,3

2-3

1

2-5

2

2-3

1

2-7

2

2-3

3

3-5

2

2-3

2

2-3

2

2-3

2

2

2

3-5

2

3-5

3
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зеленила у парковима
Мера (оперативни циљ) 2.2
Изградња и уређење паркова и јавних дрвореда
Активности:
1. Формирање дрвореда
О
О, АП, Д
према планским решењима
2. Санација и допуна садница
О
О, АП, Д
у улицама Новосадска и
Краља Петра I
3. Уређење паркова према
О
Л, О
израђеним планским
решењима у 8 насеља
општине Инђија
4. Анализа стања и
О
Л, О
уређивање парка у
насељима Стари
Сланкеман и Бешка
Мера (оперативни циљ) 2.3
Унапређење садржаја јавних паркова
Активности:
1. Опремање/обнављање
О
О, Д
постојећих паркова
садржајима
2. Реконструкција Трга
О
О, Д
младенаца у Инђији

Понедељак 31. децембар 2018.

НС, ОС

3-5

2

НС, ОС

3-5

2

НС, ОС

3-5

2

НС, ОС

2-4

2

НС, ОС

1-3

3

НС, ОС

1-3

2
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ОБЛАСТ
ВАЗДУХ И БУКА

Службени лист општине Инђија

Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(Л, О, Р, АП,
Н)

Извори
финансирања
МЗ, О, Н, К,
Д, ЈКП

Понедељак 31. децембар 2018.

Индикација
врсте
средстава
И, НС, ОС

Период
1-5 год.
К/А

Стратешки циљ 1
Минимизирање негативних утицаја на квалитет ваздуха
Мера (оперативни циљ) 1.1
Смањење аерозагађења, амијенталног загађења алеергентима, буке и вибрација
Активности:
1. Измештање транспортног
О
саобраћаја изградњом
обилазнице
2. Формирање
О, Р
О, Н, К, Д
И, НС, ОС
3-5
ветрозаштитних појасева
на главним магистралним
саобраћајницама
3. Подстицање еколошког
Л, О, Р
Д
ОС
2-5
вида транспорта
4. Подстицаји за повећање
О, Р
О, Н, Д
И, ОС
3-5
удела обновљивих извора
енергије
5. Акустично зонирање
О
О, Н, Д
ОС
1-3
6. Мапирање зона
О
О, Н, Д
НС, ОС
2
распрострањености
амборзије са студијом
ризика за њено даље
ширење
Мера (оперативни циљ) 1.2
Мониторинг и извештавање
Активности:
1. Континуирани мониторинг
О
Л,
НС
К/А
на утврђеним мерним
местима у насељу Инђија
2. Успостављање мерних
О, АП
О, Н, Д
НС, ОС
4-5
станица у насељима
општине Инђија (по једна у
свакој)
3. Унапређење кадровских
О, Н
О,
НС,
3-5
капацитета службе за
инспекцији надзор

Приоритет
1,2,3

2
2

3
3
1
2

1
2

2
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ОБЛАСТ
ЗООХИГИЈЕНА

Службени лист општине Инђија

Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(ЈКП, О, Р,
АП, Н)

Извори
финансирања
МЗ, О, Н, К, Д,
ЈКП

Индикација
врсте
средстава
И, НС, ОС

Понедељак 31. децембар 2018.

Период
1-5 год.
К/А

Приоритет
1,2,3

Стратешки циљ 1
Решавање питања напуштених животиња
Мера 1.1
Смањење популације паса и мачака
Активности:
1. Израда Програма
О,ЈКП
1-3
1
контроле смањење
популације паса и
мачака на територији
општине Инђија
2. Обезбедити
О,ЈКП
О,АП, Н, Д,
И, НС
1-3
1
прихватилиште за
напуштене животиње
3. Опремити постојећи
ЈКП
О
И, НС
1-3
1
објекат у складу са
условима прописаним
у Правилнику о
условима које морају
да испуњавају
прихватилишта и
пансиони за животиње
4. Обезбедити возило
ЈКП,О
О,Д
И, НС
1-3
1
намењено за превоз
паса и мачака и
осталу опрему за
хватање животиња
Стратешки циљ 2
Смањење бројности штетних организама (глодара, крпеља, комараца...) на подручју Инђије
Мера (оперативни циљ) 2.1
Доношење, развој и имплементација програма дератизације на локалном нивоу
Активности:
1. Доношење програма
О
O
НС
К/А
1
дератизације и
дезинсекције
2. Одабир
О
O
НС
К/А
1
сертификованог
пружаоца услуга
3. Утврђивање објеката,
О
O
НС
К/А
1
простора и уређеја на
којима ће се вршити
дератизација и
дезинсекција
4. Утврђивање количине
О
O
НС
К/А
1
средства за
дератизацију као и
врсте мамаца и
дезинсекцију
5. Одредити потребе у
О
O
НС
К/А
1
радној снази и
носиоце послова
6. Уврстити дератизацију
О
O
НС
К/А
1
и дезинсекцију у
редовни годишњи
план активности

Број 30, страна број 2260

Локалне самоуправе
7. Одређивање лица
везаних за контролу и
надзор дератизације и
дезинсекције

Службени лист општине Инђија

О

O

Понедељак 31. децембар 2018.

НС

К/А

1
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ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ

Службени лист општине Инђија

Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(ЈКП, О, Р, АП,
Н)

Извори
финансирања
МЗ, О, Н, К,
Д, ЈКП

Понедељак 31. децембар 2018.

Индикација
врсте
средстава
И, НС, ОС

Стратешки циљ 1
Унапређење енергетске ефикасности у зградарству и грејању
Мера (оперативни циљ) 1.1
Спровођења обавеза локалне самоуправе
Активности:
1. Увођење енергетских
О
О, Н, Д
НС, ОС
менаџера
2. Израда планова и
О
О, К, Д
И, НС, ОС
пројеката енергетске
ефикасности
5. Повећање удела
Л, Р, АП
О, К, Д
И, НС, ОС
коришћења обновљивих
извора енергије
6. Укључење општинеу УН
О
хабитат програм
Стратешки циљ 2
Подизање нивоа јавне свести о рацоналном коришћењу енергије
Мера (оперативни циљ) 2.1
Спровођење јавних кампања о рационализацији коришћења енергије
Активности:
1.Израда документарне
О
О, Д
ОС
емисије о енергетским
уштедама у домаћинству
2.Израда шаблонских
О
О, Д
НС, ОС
анимативних постера који
ће се поделити
домаћинствима
3.Редовно информисање
О
О
НС
грађана о напретку
пројеката усмерених на
енергетску ефикасност

Период
1-5 год.
К/А

Приоритет
1,2,3

1-3

1

2-4

2

2-4

2

2-4

3

1-3

3

1-3

3

К/А

1
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ОБЛАСТ
ЗАШТИТА
БИОЛОШКЕ
РАЗНОВРСНОСТИ

Службени лист општине Инђија

Ниво
доношења
одлука/
менаџмент
(Л, О, Р, АП, Н)

Извори
финансирања
МЗ, О, АП, Н,
К, Д

Понедељак 31. децембар 2018.

Индикација
врсте
средстава
И, НС, ОС

Период
1-7 год.
К/А

Приоритет
1,2,3

Стратешки циљ 1
Повећање степена заштићених подриучја и локалитета
Мера (оперативни циљ) 1.1
Заштита подручја од значаја за очување биолошке разноврсности
Активности:
1. Израда студије за
АП, Н
АП, Н
НС
3-5
2
успостављање режима
заштите (I и II степен)
Лесног профила Чот
2. Успостављање режима
О, АП
О, АП
НС
3-5
2
заштите (II степен)
палеофлористичког
локалитета „Јанда“
Стратешки циљ 2
Заштита подручја од значаја за очување биодиверзитета од негативних утицаја
Мера (оперативни циљ) 2.1
Мере заштите и унапређења стања подручја од значаја за очување биолошке разноврсности
1. Забрана пошумљавања
О, АП
1-3
1
културама еуроамеричких
топола, мелиоративни и
хидротехнички радови и
изградња путева и
објеката (викендица) у
зони Крчединске аде
2. Студија пашњачке
О, АП
О, АП, Д
НС, ОС
2-4
2
вегетације и утицаја
водног режима и испаше у
зони Крчедиснке аде
3. Забрана пошумљавања
О, АП
1-3
1
културама еуроамеричких
топола,
хидромелиоративни
радови, сеча домаћих
врста врба и топола и
изградња сталних и
привремених објеката,
осим за потребе заштите и
управљања подручјем
Велике Аде
4. Израда плана мера за
О, АП
О, АП
НС
1-3
2
ограничење интензитета
пољопривредних захвата
коришћења опасних
биоцида, забрана
преоравања до воде и
изградња објеката без
претходне сагласности
Завода за заштиту
природе за акумулације
Марадик и Јаковац
5. Израда плана мера за
О
О
НС
1-3, К/А
2
ограничење интензитета
пољопривредних захвата и
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Понедељак 31. децембар 2018.

коришћења опасних
биоцида у зонама
површинских вода Патка
бара и поток Будовар.
6. Израда плана мера за
О
О
НС
1-3
ограничење интензитета
пољопривредних захвата и
коришћења опасних
биоцида и очување
вегетације и изгледа
позајмишта
Мера (оперативни циљ) 2
Успостављање предуслова за ефикасно праћење и управљање заштитом
биодиверзитета
Активности:
1. Израда Стратегије
О
О, АП, Н, Д
НС, ОС
1-3
заштите биодиверзитета
општине Инђија
2. Подизање капацитета
О
О, Д
НС, ОС
1-3. К/А
општинских службеника и
цивилног сектора за
међународне фондове и
сарадњу у оквиру
Дунавског програма
3. Увођење Правилника о
О
О
НС1-3, К/А
коришћењу градског језера
и механизмаза
спровођење

2

1
2

1
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ОБЛАСТ
ЕДУКАЦИЈА И
ОБРАЗОВАЊЕ

Службени лист општине Инђија

Ниво доношења
одлука/
менаџмент
(ЈКП, О, Р, АП,
Н)

Извори
финансира
ња
МЗ, О, Н, К,
Д, ЈКП

Понедељак 31. децембар 2018.

Индикациј
а врсте
средстава
И, НС, ОС

Период
1-5 год.
К/А

Приорите
т 1,2,3

Стратешки циљ 1
Едукована и информисана друштвена заједница Инђије о значају заштите животне средине
Мера 1.1
Доношење Годишњег едукативног програма заштите животне средине ( са финансијским
планом)
Активности:
1. Израда Годишњег
О
О
НС
1-3
1
едукативног програма на
нивоу општине
2. Усвајање Годишњег
О
1-3
1
едукативног програма
3. Промоција
О
О
НС
К/А
1
Мера 1.2
Реализација Годишњег едукативног програма за заштиту животне средине
Активности:
1. Организовање кампања и
О
О
НС
К/А
1
промотивних
манифестација у циљу
јачања свести о
проблемима у животној
средини
2. Организовање еколошких
О
О
НС
К/А
1
кампова у циљу
развијања еколошке
културе ученика
3. Повећање медијске
О
О
НС
К/А
1
заступљености
еколошких тема
4. Пружање финансијске
О
О
НС
К/А
1
подршке образовноваспитним институцијама
ради промовисања
заштите животне средине
и укључивање
одрживости у њихово
свакодневно
функционисање
5. Подизање капацитета за
О
О
НС
К/А
2
рад Центра за
образовање општине
Инђија
Мера 1.3
Подстицање формирања нових Удружења грађана која се баве заштитом животне
средине, јачање капацитета постојећих и њихово умрежавање
Активности:
1. Покретање и усвајање
О
1
1
иницијативе и
утврђивање извора
финансирања
2. Утврђивање носиоца
О
1
1
активности
3. Реализација активности
О
О
НС
К/А
1
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Поглавље 6

Имплементација акционог плана
Након усвајања у локалној скупштини, ЛЕАП
постаје

службени

осигурава

документ,

законска

јер

основа

се

за

тиме
његово

спровођење.
За спровођење већине акција одговорност лежи
на

различитим

институцијама

као

што

су

општински органи, ЈКП, надлежне институције на
нивоу округа и АП Војводине и националном
нивоу, привреда, други субјекти. Међутим, иако
нема

директну

одговорност,

у

овој

фази

Координационо тело може имати врло активну
улогу у обезбеђивању имплементације препорука
ЛЕАП-а у процесе планирања у општини .
Фаза спровођења се веома разликује од осталих
фаза највише због потребе постизања договора
између разних институција у општини.

ФИНАНСИРАЊЕ И РОКОВИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛЕАП-А
Једна од најважнијих питања за реализацију
ЛЕАП-а су његово финансирање и рокови за
извршење предложених мера.
Утврђивање

трошкова

по

еколошким

приоритетима је било предмет претходних фаза
у

изради

ЛЕАП-а

где

је

било

неопходно

дефинисати потребне трошкове за ублажавање
или решавање најбитнијих проблема.
Дефинисање рокова за реализацију ЛЕАП-а је
утврђено визијом заједнице (жељени период), у
првој фази ЛЕАП-а, док утврђивање прецизнијих
термина за реализацију еколошких приоритета је

Активности и мере које је неопходно спровести у
овој фази су:
•

5. Привреда

Идентификација потенцијалних

утврђено

израдом

Процена

стања

животне

средине, дакле у другој фази израде ЛЕАП-а.

•

Финансирање и рокови реализације

ПРИПРЕМА ПЛАНА СПРОВОЂЕЊА
ЛЕАП-А

ЛЕАП-а;

План

•

Припрема плана спровођења ЛЕАП-а.

укључивање акција за свако од приоритетних

институција за имплементацију;

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ
ИНСТИТУЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
Спровођење акција које се баве проблемима из
области заштите животне средине, захтевају
усклађивање

рада

између

великог

броја

различитих служби, Одељења, Јавних предузећа
и инспекцијских служби.

спровођења

пројекта

је

усмерен

на

питања у једну целину, што ће помоћи да све те
акције обједињено раде ка остварењу задатака и
циљева предвиђених ЛЕАП-ом.
План спровођења ће помоћи да се у циљу
остварења

задатака

одреде

задужења

за

спровођење сваке акције да се утврди распоред
времена

за

сваки

задатак,

одреди

ко

је

одговоран за извршење сваког задатка.

Организације које се баве непосредном

Овакав поступак треба спровести за сваку акцију

реализацијом ЛЕАП-а су:

док се не изради свеобухватан план спровођења

1. Органи локалне власти,
2. Образовне институције и медији,
3. Органи покрајинског и републичког нивоа
4. Цивилни сектор

за свако приоритетно питање.
Од изузетне је важности да Комисија за израду
ЛЕАП-а, с времена на време преиспита план
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спровођења да би утврдила да ли се задаци

у

спроводе у складу са предвиђеним роковима.

завршавања?

План спровођења је кључни документ за наредну
фазу ЛЕАП-а а то је надзор над његовим

стању,

- Укључује све учеснике и доприноси онима који
су одговорни за побољшање пројекта.
за

оспособљавање

руководилаца и учесника у пројекту, као и
важно образовно и средство за подизање
јавне свести.
Надгледање и процена резултата подразумева
спровођење неколико активности:
еколошких

све

одговорне

стране

Извештаји
и

садрже

квантитативне

квалитативне

(анкете,

интервјуи) податке.

измене активности током спровођења ЛЕАП-а.

могућност

да

(мерења)

повезивање акција и жељених резултата и

1. Преиспитивање

2. Успостављање система извештавања.

ом.

обухвата:

- Пружа

његовог

циљеве и задатке који су утврђени ЛЕАП-

Поступак надгледања и процене резултата
постојећем

период

известе колико су успеле да остваре

6.1. НАДГЛЕДАЊЕ И ПРОЦЕНА
РЕЗУЛТАТА

о

на

- Да ли су показатељи и даље актуелни?

Омогућава

спровођењем.

- Информисање

односу

3. Процењивање резултата
Поступак

Процене

обухвата

поређење

тренутних резултата са задацима који су
утврђени ЛЕАП-ом и планом спровођења, у
утврђеном временском оквиру.
4. Саопштавање резултата јавности
Грађани

као

релевантни

успешности

ЛЕАП-а,

обавештени

о

статусу

оцењивачи

треба

да

стања

буду

животне

средине и акцијама које се могу предузети
да би се остварили еколошки задаци. Код
саопштавања резултата треба користити

циљева

и

показатеља:
- Да ли су циљеви и даље реални, након
посматрања са нове временске дистанце

разноврсне
конференције

технике
за

као

штампу,

што

су

извештаји,

гостовања на медијима, панои, флајери,
итд.
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Списак коришћене документације Општине Инђија
Назив документа

Поглавља

Стратегија одрживог развоја Општине
Инђија

2. Основне информације о општини
4. Процена стања животне средине
5. Акциони план
1. Основне информације о општини
5. Акциони план
4. Процена стања животне средине
5. Акциони план
4. Процена стања животне средине

Стратегија локалног економског развоја
Општине Инђија
Просторни план општине Инђија, 2008
Стратешка процена утицаја на
Просторни план општине Инђија
Мапирање ресурса, 2006
Извештаји о квалитету ваздуха 20112018
Извештај о мерењу нивоа буке 2018
Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта за 2017. годину
Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Инђија Предлог, Општина Инђија 2018.
Програм коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне
средине на територији општине Инђија
за 2018. годину
Локални регистар извора загађивања
општине Инђија, 2011

2. Основне информације о општини
4. Процена стања животне средине
5. Акциони план
4. Процена стања животне средине
4. Процена стања животне средине
4. Процена стања животне средине
5. Акциони план
4. Процена стања животне средине
5. Акциони план

5. Акциони план

4. Процена стања животне средине
5. Акциони план
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