2

1102

1102

1

1

2

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

6.800.000,00

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

6.800.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

511

Приходи из буџета

600.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

6.000.000,00

6.800.000,00

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Чортановцима

6.800.000,00

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

0,00

2023
7

0,00

0,00

0,00

ГОДИНА X
БРОЈ 7

Приходи из буџета

600.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

6.000.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

0,00

405.560.702,41

1.429.847.999,34
355.658.521,85

2022
6

2021
5

Износ у динарима

511

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Марадику

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

4

Опис

511

3

Редни Програм/ПА/
Економска
број
Пројекат
класификација

ИНЂИЈА
07. МАЈ 2021. године

Издаци за капиталне пројекте планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године, исказани су у табели:

"Члан 7а

У Oдлуци о буџету општине Инђија за 2021. годину ("Службени лист општине Инђија" број 30/2020 и 4/2021) после члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи:
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Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 2 Статута Општине
Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 5/19)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 07.05.2021.године донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Цена примерка:
Годишња претплата:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1102

1102

1102

1102

3

4

5

6

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00
4.146.680,00
6.400.001,00

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
2.253.321,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

512

6.000.000,00

Приходи из буџета

Земљиште

Машине и опрема

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

541

200.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка Проте Радослава Марковића

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка код железничке станице

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

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

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка Проте Радослава Марковића

424

511

511

511

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1102

1102

1102

1102

1102

7

8

9

10

11

4,00
4,00

Машине и опрема

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

512

4,00
4,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

Машине и опрема

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

511

512

2,00
1,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

511

3,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

8.431.615,19
2.613.800,71
5.817.814,48
8.431.615,19

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

Зграде и грађевински објекти

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

1,00

Зграде и грађевински објекти - Завршетак изградње

511

1,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

1,00

1,00

424

ПРОЈЕКАТ - Постројење за припрему воде

1,00

Земљиште

1,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

541

1,00

1,00

424

ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка код железничке станице

1,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

1,00

Земљиште

541

1,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка са десне стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду

10.400.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

200.000,00
1,00

512
10.400.001,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

200.000,00
10.000.000,00

Приходи из буџета

Земљиште

541

Машине и опрема

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка са леве стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду
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1102

1102

1102

1102

1102

1102

12

13

13

14

15

16

6.065.300,44
1.273.713,10
4.791.587,34
6.065.300,44

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног цевовода и батерије бунара Б-22 на инђијском
изворишту на катастарској парцели 7510/20 К.О. Инђија - Фаза II/Опремање бунара Б-22д и Б-22п и приступница
саобраћајница
Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.500.000,00

120.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

2.260.000,00
2.500.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

424

120.000,00

3.320.000,00

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

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

120.000,00
1.820.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

3.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

200.000,00

2.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

1.896.000,00

504.000,00

2.400.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Пројектна документација пречишћавања воде насеља Крчедин

15.572.685,41

5.953.689,92

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

9.618.995,49

15.572.685,41

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Пумпна станица Инђија за Бешку на катастарској парцели 2315/2 К.О.
Нови Карловци
Зграде и грађевински објекти

Трансфери од других нивоа власти

28.148.904,81

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

19.422.744,32

8.726.160,49

28.148.904,81

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

424

511

511

511

511

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног цевовода и батерија бунара Б-22 на инђијском
изворишту на катастарској парцели број 7510/20 К.О . Инђија-Фаза I/изградња сабирног цевовода, бунарских шахтова,
бушење бунара Б-25д и Б-22п, ограђивање бунара и електрорадови
Зграде и грађевински објекти
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1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

17

18

19

20

21

22

23

1.100.000,00
1.100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.440.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

240.000,00
240.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу фекалне канализације у насељу Бешка-преостали део мреже

240.000,00

Приходи из буџета

8.340.000,00

1,00

8.339.999,00

140.000,00

8.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

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

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - План превентивних мера и координација

200.000,00

1.440.000,00

Приходи из буџета

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

1.440.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за уређење комплекса пијаце у Бешки

1.100.000,00

Приходи из буџета

511

511

1,00

1,00

Земљиште

ПРОЈЕКАТ - Парцелација и препарцелација

424

511

541

511

600.000,00

600.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1,00

600.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

ПРОЈЕКАТ - Изградња градске пијаце у Чортановцима

240.300.000,00

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

300.000,00
236.000.000,00
240.300.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција градске пијаце у Инђији

424
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1501

1502

0101

0401

0701

24

25

26

27

28

2.265.600,00

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

0,00

2.265.600,00
97.936.000,00

Земљиште - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

541

511

1.500.000,00

100.000.000,00

102.800.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

900.000,00

102.800.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

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

0,00

0,00

600.000,00
535.201.253,60

400.000,00

0,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

600.000,00

Приходи из буџета

0,00

Зграде и грађевински објекти

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

600.000,00

20.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

77.936.000,00

Приходи из буџета

600.000,00
97.936.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

424

511

600.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

96.000.000,00

736.000,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

ПРОЈЕКАТ - Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски путеви

0,00

0,00

2.265.600,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

2.265.600,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

Машине и опрема

424

512

2.000.001,00

Трансфери од других нивоа власти

ПРОЈЕКАТ- Постављање гејзира на језеру у Инђији

2.000.000,00

1,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

Машине и опрема

512

2.000.000,00

4.000.001,00

Зграде и грађевински објекти

511

4.000.001,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Специјализоване услуге-пројекти

424

ПРОЈЕКАТ - РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

29

30

31

32

33

34

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

500.000,00

360.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

1,00

1,00

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1,00
900.000,00

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

511

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Чортановци

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

900.000,00

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

1,00

360.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Крчедин

360.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за саобраћајнице у индустријској зони Бешка

1.000.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

271.708.454,88

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

260.608.454,88

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

11.100.000,00

5.200.000,00

260.608.454,88

5.700.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

424

511

511

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

511

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Координација/Надзор над превентивним мерама

424
200.000,00

6.180.000,00

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација коловоза Банстол - Чортановци

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

180.000,00

6.000.000,00
6.180.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

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

511
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

35

36

37

38

39

40

22.600.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1,00

1,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од осталих нивоа власти

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

300.000,00

7.000.000,00

1,00

6.999.999,00

200.000,00

6.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација коловоза улице 1. Новембра у Љукову

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1,00
900.000,00

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

511

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

ПРОЈЕКАТ - Изградња пешачке стазе у целој дужини у улици Николе Тесле у Љукову

1.150.000,00

100.000,00

900.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

1.150.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

150.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Уређење простора за смештај чамаца код марине у Старом Сланкамену

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

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

11.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

400.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

200.000,00
22.000.000,00
11.600.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

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

424

511

1,00

1,00

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1,00
900.000,00

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Стари Сланкамен

424
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0701

0701

0701

0701

0701

0701

41

42

43

44

45

46

1,00
1,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

1,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

200.000,00

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и јавном расветом у Улици
Нова 2 Инђија - прва фаза
Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

424

511

511

511

360.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

56.707.774,72
37.865.607,81
19.042.166,91
56.907.774,72

Специјализоване услуге

Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

511

200.000,00

360.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације дуж саобраћајнице С3

360.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације саобраћајница у Индустријској Зони Бешка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

424

511

1,00

1,00

9.600.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1,00
9.600.000,00

9.600.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

511

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на асфалтирању преосталих неасфалтираних улица по
насељеним местима општине Инђија

36.100.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

511

400.000,00
35.100.000,00
36.100.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

424

7.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

7.700.000,00

Приходи из буџета

200.000,00

6.700.000,00

600.000,00

900.003,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

900.003,00

Приходи из буџета

900.000,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

424
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0701

0701

0701

0701

2001

2001

2001

47

48

49

50

51

52

53

1.100.000,00
1.100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.150.000,00
1.150.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.150.000,00
1.150.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

2.500.000,00

30.000.000,00

1,00
2,00
2,00

Специјализоване услуге

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

424

511

1,00

6.519.293,76

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

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

4.094.178,18

Трансфери од других нивоа власти

200.000,00
200.000,00

512

2.425.115,58

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

200.000,00
5.919.293,76

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

Машине и опрема

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића на објекту Невен у Инђији

33.900.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1.100.000,00

33.900.000,00

Специјализоване услуге - Технички преглед

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

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

0,00

0,00

300.000,00

0,00

2.835.006,00
44.169.307,76

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

720.682,00
2.114.324,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

Трансфери од других нивоа власти

2.835.006,00

Машине и опрема

ПРОЈЕКАТ - Набавка и постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја и лед дисплеја

1.150.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију раскрснице у насељу Марадик

1.150.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију раскрснице у насељу Бешка

1.100.000,00

Приходи из буџета

424

512

511

511

511

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију раскрснице улица Лукачева (ДП другог реда), Главне и
Челенске у насељу Нови Карловци
Зграде и грађевински објекти
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2001

2001

2001

2001

2001

2003

54

55

56

57

58

59

1,00

1,00

1,00
1,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

1,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

511

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

511 Зграде и грађевински објекти

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - ТШ Михајло Пупин Инђија - Инвестиционо одржавање фискултурне сале

40.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

500.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за доградњу вртића у Новом Сланкамену

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

463

1,00

1,00

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1,00
900.000,00

900.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Јарковцима

424

511

1,00

1,00

1.150.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1.150.000,00

1.150.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

511

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

1,00

900.003,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Новим Карловцима

900.003,00

Приходи из буџета

900.000,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Марадику

300.003,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

1,00
300.000,00

300.003,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

ПРОЈЕКАТ - Санација поткровног дела предшколске установе у Бешки

424
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1801

1301

1301

1301

1301

1301

1301

60

61

62

63

64

65

66

2,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

Приходи из буџета

511

12.000.000,00

19.600.000,00
19.599.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

Приходи из буџета

8.000.000,00
8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

500.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

511

512

1,00
15.966.953,21
15.966.953,21

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

300.000,00

Машине и опрема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

15.166.952,21

900.000,00

900.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња на спортским теренима у Лејама - I фаза - припрема фудбалског терена за
постављање траве
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

900.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Уређење градског базена

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције стадиона Хајдук у Бешки

8.000.000,00

Приходи из буџета

19.600.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за спортску халу у Бешки

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000,00

12.000.000,00

Приходи из буџета

Трансфери од других нивоа власти

12.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Прибављање монтажно-демонтажног спортског објекта

0,00

0,00
405.560.702,41

1.000.002,00
319.253.961,21

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1.000.000,00

0,00

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

511

511

511

511

511

1,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

1.000.000,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

1,00

1.000.002,00

424

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција амбуланте у Бешки

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Број 7, страна број 396
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1301

1301

1301

1301

1301

67

68

69

70

71

Машине и опрема

Приходи из буџета

512

1.000.000,00
12.000.000,00
13.000.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

Приходи из буџета

424

511

511

Зграде и грађевински објекти -пројектна документација

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

1,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

950.003,00

1,00

950.002,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

Приходи из буџета

1,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

950.000,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

1,00

1.000.002,00

1,00

1.000.001,00

1,00

1.000.000,00

424

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња гасне станице за потребе спортске хале у Инђији

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

1,00

405.560.702,41

200.000.000,00

ПРОЈЕКАТ - Припремни радови на завршетку спортске хале у Инђији

405.560.702,41

187.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

405.560.702,41

0,00

0,00

Трансфери од других нивоа власти

187.000.000,00

1.600.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Завршетак изградње спортске хале у Инђији -изградња антифилтрационе завесе, завршетак објекта,
партерно уређење и изградња енерго блока
Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

1.600.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1.000.000,00

Специјализоване услуге

511

600.000,00

12.000.003,00

1,00

1,00

424

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу пешачко бициклистичке трим стазе од Монуса до Аутлет-а

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од других нивоа власти

1,00
12.000.002,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

1,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

12.000.000,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

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

424
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1301

1301

1301

1301

1301

1301

0602

72

73

74

75

76

77

78

1.337.000,00
1.337.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ - Израда пројектне документације за изградњу и опремање објекта
Академије спорта у Лејама
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

200.000,00
6.700.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

300.000,00
6.000.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

6.700.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција крова на објекту Месне заједнице у Крчедину

0,00

0,00
200.000,00

0,00

300.000,00
15.800.000,00

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

300.000,00

0,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

6.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

300.000,00

3.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

Приходи из буџета

3.000.000,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЈЕКАТ- Израда пројектно техничке документације постојећег и планираног стања пратећих објеката на КП 447 и
451/1
Зграде и грађевински објекти -Пројектна документација

6.000.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

424

511

511

ПРОЈЕКАТ- Санација отвореног спортског терена у центру Инђије

31.000.000,00

700.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

30.000.000,00
31.000.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

300.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ- Изградња рефлектора на градском стадиону у Инђији

4.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу школске сале у Љукову

1.337.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Санација отвореног школског терена ОШ Браћа Груловић у Бешки

424

511

511

511
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0602

0602

0602

0602

0501

0501

79

80

81

82

83

84

500.000,00

Донације од међународних организација

1.200.000,00
1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1.500.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

511

300.000,00

16.000.000,00

600.000,00

200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

17.100.000,00

8.000.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

1,00
16.244.692,92

9.100.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

435.104,00
16.244.691,92

Трансфери од других нивоа власти

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

424

200.000,00
15.609.588,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

Приходи из буџета

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

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Трансфери од осталих нивоа власти

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

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

53.923.351,92

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

1.500.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектно техничке документације за доградњу објекта Дома културе у Љукову

1.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектно техничке документације за изградњу објекта Дома културе у Чортановцима

500.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ - Успостављање истраживачког центра Милутин Миланковић у Старом Сланкамену

424

511

511

511

200.000,00

2.500.000,00

5.400.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти - Инвестиционо одржавање

511

200.000,00
2.500.000,00

5.400.000,00

Услуге по уговору

УКУПНО ПРОЈЕКАТ

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

423

ПРОЈЕКАТ - Бесповратно суфинансирање активности на уређењу фасада зграда

424
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0501

0501

0501

0501

0501

0501

85

86

87

88

89

90

50.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

511

511

2.750.000,00

600.000,00
600.000,00
600.000,00

Зграде и грађевински објекти

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

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

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

100.000,00
2.750.000,00

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

511

500.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

2.000.000,00

150.000,00

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

424

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

1.900.000,00

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

150.000,00
1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

511

200.000,00

1.900.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација

511

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

180.000,00

90.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

90.000,00

Трансфери од других нивоа власти

180.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

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

100.000,00

50.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

50.000,00

Трансфери од других нивоа власти

100.000,00

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти

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

100.000,00

50.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

50.000,00

Трансфери од других нивоа власти

100.000,00

Приходи из буџета

424

511

511

511

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на изградњи кабловског вода 20KV са постојећег
"20KV Бешка - Крчедин" далековода у дужини од цца. 500 м као и изградњу МБТС 20/0,4 KV у радној зони Бешка
Локација 3
Зграде и грађевински објекти
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0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

91

92

93

94

95

96

97

98

900.000,00
900.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

900.000,00
900.000,00

900.000,00
900.000,00
900.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у улици Горчилова-Десанке Максимовић у
Инђији
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за електрификацију поља

5.248.659,00

900.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

5.248.659,00

900.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

900.000,00

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете на дечијем игралишту на раскрсници улица
Десанке Максимовић и Стевана Великог у Инђији
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

5.248.659,00

900.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Приходи из буџета

900.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ - Изградња МБТС 20/04Кв са кабловским водом укупне дужине 1140м у Североисточној радној зони у
Инђији
Услуге по уговору

900.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у улици Бачка у Инђији

900.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у улици Стевана Сремца у Инђији

900.000,00

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Службени лист општине Инђија

511

423

511

511

511

511

511

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у улици Милутина Миланковића у Инђији

1.200.000,00

100.000,00

900.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор

511

200.000,00

1.200.000,00

Зграде и грађевински објекти - Извођење радова

Приходи из буџета

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне дoкументације

511

ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у парку Данице Јовановић у Бешки

511
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На основу члана 20. став 2. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 33. став 5. Одлуке о
управљању јавним паркиралиштима („Службени лист
општине Инђија“, број 23/18, 25/19 и 4/21) и члана 40.
став 1. тачка 7. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 07.05.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ
СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА,
СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Члан 1.
У Одлуци o поступању са принудно уклоњеним
возилима, стварима и другим предметима („Службени
лист општине Инђија“, бр. 31/20), у члану 6. став 1. број:
„180“, замењује се бројем: „120“.
Члан 2.
Члан 7. став 1. мења се и гласи:
„Покретну ствар која је принудно уклоњена,
власник је дужан да преузме у року од 120 дана од дана
уклањања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-138/2021-I
Дана: 07.05.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

Број: 400-19/2021-I
Дана: 07.05.2021. године
ИНЂИЈА

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Инђија".

Члан 3.
Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 2.

Ђорђе Димић, с.р.

Службени лист општине Инђија

Председник,
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На основу члана 13. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју (“Службени
гласник Републике Србије”, број 10/13, 142/14, 103/15
и 101/16), члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 05/19)
и претходне сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број 320-00-02754/2021-09
од 07.04.2021. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 07.05.2021.године, доноси
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике:
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Инђија се налази у југозападном делу Срема, спада у
већа насеља Срема (већа насеља од Инђије су Сремска
Митровица и Рума). Површина града износи 386 км²,
број насеља 11. Надморска висина насеља је 113 м,
док је централни део насеља одређен координатама:
45,03º северне географске ширине и 20,05º источне
географске дижине. Општина Инђија има око 48.000
становника, просечна густина насељености је 122
становника по км². Општина Инђија има изразито
повољан географски положај. Налази у 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. Поред
општине Инђија протиче европска река Дунав у дужини
од 42 км. Тај десни део обале реке Дунав, која протиче
уз обронке Фрушке Горе, једна је од најлеших на целом
водотоку кроз Србију. Инђија има изузетан географскосаобраћајни положај (близина Београда 42 км, Новог
Сада 35 км, Аеродрома “Београд” Никола Тесла 35 км,
непосредна близина главних саобраћајних праваца у
земљи ауто-пут Е-75: Београд-Нови Сад, ауто- пут Е-70:
Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални
пут Р109: Рума-Стари Сланкамен, железничких пруга
Београд–Инђија-Нови Сад – Суботица - Будимпешта
и Београд – Инђија – Загреб - Љубљана, близина реке
Дунав) што поставља Инђију у сам врх понуде у Србији
и региону у смислу потенцијала и атрактивности за
инвестирање. Територују Општине чине подручја
насељенех места, која улазе у њен састав и то: Бешка,
Инђија, Крчедин, Љуково, Јарковци, Марадик, Нови
Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки виногради,
Стари Сланкамен, Бешка и Чортановци. Насеља у
околини Инђије представљају јединствен конгломерат
различитих историјских околности у којима су настајала
култура, традиција, обичаји, па се с правом може рећи да
Инђија представља складну вишенационалну заједницу,
с бројним насељима специфичним по географском
положају, етничком саставу, етнолошком наслеђу и
шароликој туристичкој понуди.
Природни услови и животна средина:
Хидрографија Основу хидрографије територије Општине
Инђија карактерише река Дунав, један већи водоток
Патка бара – Будовар и три мања водотока Инђијски
канал и потоци Љуково И Шеловренац. Инђијски канал је
притока потока Љуково, који се улива у тзв. Голубиначки
канал, да би исти на крају био притока Дунава са местом
улива код Старих Бановаца. Поток Шеловренац припада
сливу реке Саве преко мелиорационог канала Јегричке.
Поток Патка бара – Будовар је највећи и најзначајнији
водоток како на територији општине тако и на том ширем
делу Срема, који се заједно са Голубиначким каналом
код Старих Бановаца заједно улива у Дунав. Клима овог
простора у целини је умерено-континентална, на коју
делују двојаки фактори: у ширем смислу, то су они који
делују на климу Панонске низије, а у ужем смислу то
су локални фактори, проузроковани положајем простора
(у Срему, уз Фрушку гору, уз Дунав и друго). Средња
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годишња температура ваздуха је највиша током два
летња месеца у јулу и августу и износи 22ºC, најнижа
средња годишња температура је у јануару -1ºC.
Температура ваздуха Због великог колебања средњих
месечних температура дешава се да хладнији од јануара
буде фебруар или децембар а топлији од јула август или
јуни. За климатскеприлике општине значајно је и то
што се зимске температуре неких година нагло мењају,
јануарске су просечно у минусу, а средња фебруарска
иде и до +8 C°. Овакве промене условљавају брзо
топљење снега а на то обично долазе и обилне падавине
у облику кише. У пределу Инђије 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). Са северне стране, Општину
Инђију граничи река Дунав у дужини од 26,5 км. Један
део земљишта (терена) непосредно уз леву обалу
Дунава такође припада територији општине, са ниским
котама око 75,0 мАНВ који су најчешће плављене при
високим водама Дунава, и то су Велика Ада, Лочка Ада,
Крчединска Ада и Козјак, који представљају алувијалну
раван реке Дунав која је под непосредним утицајем
нивоа воде у Дунаву. Десну обалу Дунава на територији
општине чине падине Фрушке горе, које су знатно
више са котама од леве обале. Практична опасност од
поплава високих вода Дунава, на територији општине
не постоји. Патка бара почиње са више изворишних
кракова који одводњавају југоисточне падине Фрушке
горе и у горњем току, због присуства сталних изворе,
у кориту увек има воде. Са јужних падина Калакача и
Кошевца, поток Патка бара, односно Будовар прима две
периодске притоке Крчедински и Сланкаменски поток.
У кориту ових водотока, који немају сталне изворе, воде
има само у пролеће и јесен, од снега и киша, а ретко
краткотрајно и после јачих летњих пљускова. Постоје
још три мања водотока и то Инђијски канал, Љуково
и на самој граници општине Шеловренац. 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. 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 две целине: Калакачa и Кошевац. Основна
геолошко-стратиграфска формација на 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 који је погодан за пољопривредну делатност.
У геоморфолошком погледу територија Инђије се налази
на делу фрушкогорске лесне заравни. С обзиром да је
састављена од чистог сувоземног леса, на површини
лесне заравни има лесних утолица, а и речне долине су
типа лесних долова. Лесна зараван није јединствена,
издвајају се два нивоа. Виши ниво (северни део
територије) је лесна зараван надморске висине 130-150
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м, и нижи ниво 100-120 м (јужни део). Разлика између највише и најниже тачке је око 50 м релативне висине. У
геолошком погледу земљиште територије насеља Инђија чини лес, састављен од више лесних складова. Навејавање
леса трајало је у време глацијала. Дебљина лесног слоја варира и креће се од 10 м до 20 м.
Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: Према попису из 2002. Општина Инђија имала је 49.609, док је
попис из 2011. показао да се број становника смањио и износи 47.204. Просечна старост је у складу са Републичким
просеком и износи 42,3 године. Природни прираштај је негативан и износи – 5,8‰. Према последњем попису
становништва у Србији из 2011. године, Општина Инђија има 15.848 домаћинстава и то градско подручје са 8.745
домаћинстава и 25.988 становника и сеоско подручје са 7.103 домаћинстава и 21.216 становника. Просторним
планом је предвиђен благ пораст укупног броја становника, тј. да ће 2021. године у насељима општине Инђија
живети 52.450 становника, да ће просечна величина домаћинства износити 3,1 члан по домаћинству, а укупан
број домаћинстава бити 17.050. Ове претпоставке су рађене на основу утврђених биодинамичких карактеристика
популације, дотадашњих развојних тенденција, као и прогнозираног привредног и укупног друштвеног развоја, у
периоду 2002-2021 за насеља општине Инђија.
Број становника и домаћинстава по насељеним местима општине Инђија по Попису становништва из 2011. године
Укупно
Укупан број
пописана лица становника
48866
47204

Општина Инђија укупно
Инђија
27001
25988
Бешка
5966
5747
Јарковци
612
584
Крчедин
2488
2410
Љуково
1541
1505
Марадик
2190
2101
Нови Карловци
2889
2853
Нови Сланкамен
3093
2966
Сланкаменачки виногради
259
250
Стари Сланкамен
556
541
Чортановци
2291
2259
Диверзификација
руралне
економије:
Већина руралног становништва се углавном бави
пољопривредом. Пољопривреда Инђијске општине
има велики потенцијал, који се огледа првенствено у
врло квалитетном земљишту (преко 85% је чернозем),
благој клими и таласастом рељефу. Највише су
заступљене оранице на којима се узгаја првенствено
пшеница и кукуруз, затим шећерна репа и сунцокрет.
У последњих неколико година је у експанзији дуванска
култура. Воћарство и виноградарство се налазе одмах
иза ораница, јер су клима и благе падине Фрушке горе
изванредан спој који резултира високим приносом.
Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и
шљива. Виноградарство је са великом традицијом
али је у последње време у стагнацији. Сточарство
је такође са дугом традицијом и релативно је добро
развијено. Заступљено је свињарство, говедарство,
живинарство а у мањој и мери овчарство и козарство.
Осим пољопривреде, постоји знатан потенцијал у
туризму руралног подручја, који је у доброј мери
искоршћен у појединим местима општине. Подршком
додатним могућностима запошљавања могу се у неким
срединама зауставити негативни трендови депопулације
и напуштање села. Диверзификација активности на
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газдинствима неопходна је за запошљавање и одрживи
развој руралних подручја, и њоме се може придонети
бољем уравнотежењу регионалног развоја у економском
и социјалном смислу. Структура односно дистрибуција
незапослених по квалификацијама у општини Инђија
слична је као и у Републици Србији и Војводини.
У општини Инђија највећи број незапослених, око
30%, чине квалификовани. Незапосленост у општини
Инђија у 2017. години, у односу на 2012. годину опала
је за око 51% (извор НСЗ, децембар 2017). У општини
Инђија, присутан је констатан тренд смањивања броја
незапослених лица на евиденцији НСЗ, чему највише
доприноси раст запошљавања код нових инвеститора.
Такође, према извештају НСЗ, од наведеног броја
незапослених лица на евиденцији службе, око 80 %
незапослених лица имају карактер активних тражилаца
посла, а остали нису исказивали интересовање за
укључивање у мере активног запошљавања које
спроводи НСЗ. Неповољна квалификациона структура
незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива,
обзиром да од укупног броја незапослених лица 29 %
има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу
посебних програма обуке као услов за запошљавање
ових категорија незапослених лица. На основу података
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НСЗ најзаступљенија je категорија незапослених лица са
I, III и IV степеном стручне спреме (81 % од укупног
броја). Старосна структура незапослених на евиденцији
НСЗ, где је мало више од половине незапослених
лица старије од 45 година (53 %), намеће обавезу
израде посебних програма обуке и мера за подстицај
запошљавања ових категорија незапослених лица. У
структури незапослених лица према старосној доби и
полној структури уочљиво је да број незапослених лица
женског пола је изразитији у категоријама старосне
доби између 40 и 60 године живота. Кретање броја
незапослених лица према старосним категоријама
указује на потребу посебног ангажовања на решавању
питања запошљавања категорија незапослених лица
старијих од 50 година, обзиром да и поред мера
подстицаја које су на располагању послодавцима за
запошљавање ових категорија лица, уочава се константни
раст незапослених лица ове старосне групе. У циљу
потпуног сагледавања радних активности становништва
и утврђивања радног контигента, НСЗ спроводи два
пута годишње у марту и октобру Анкету о радној снази
(АРС), која је потпуно усаглашена са препорукама и
методологијом ЕУРОСТАТ-а, којом се не узима у обзир
формални статус лица које се анкетира, него се радни
статус тог лица одређује на основу сварне активности
коју је оно обављало у посматраном периоду. Према
класификацији професионалог статуса запослених лица,
запослена лица су: самозапослени, запослени радници
и помажући чланови домаћинства. На основу АРС
реално се сагледава стопа активности становништва,
стопа запослености, стопа незапослености и стопа
неактивности, што представља основ за планирање мера
којима се значајније подстиче запошљавање и укупна
радна активност.
Рурална инфраструктура: Инђија се снабдева
водом захватањем подземне воде из неогених
песковитих седимената, на Инђијском изворишту је у
функцији 25 бунара укупног капацитета 7600 л/мин.
Овај капацитет обезбеђује довољне количине воде за
водоснабдевање насеља Инђија, Љуково, Јарковци и
Нови Карловци. Извориште у насељу Бешка се састоји
од 5 бунара укупног капацитета 1100 л/мин. У свим
осталим насељима општине налазе се још 13 бунара
који задовољавају потребе становишта за пијаћом
водом. Пијаћом водом из Инђијског водоводног
система снабдева се свих 10 села и сама Инђија. Од
укупног броја насеља, једино Инђија има изграђен и
функционално јединствен канализациони систем, а
укупан број прикључених субјеката на канализационој
мрежи је 5900. Од сеоских насеља само поједина
имају делимично изграђену канализацију. Инђија је
железничка раскрсница Срема. Кроз Инђију пролази
железничка пруга Београд – Нови Сад – Суботица, те
Београд – Стара Пазова – Рума – Сремска Митровица.
Како је смештена на пола пута између Београда и Новог
Сада, на месту где се укрштају значајни европски
коридори – аутопут Е-75 и река Дунав, њен туристичко –
географски положај веома је повољан. Поред Инђије
пролази и међународни ауто-пут Београд – Нови Сад –
Суботица – Будимпешта. Основну везу насеља Инђије

Петак 07. мај 2021.

са макрорегионалним центром, Новим Садом, и главним
градом, Београдом, и даље ће чинити магистрални пут
(државни пут 1. реда) М-22.1, Хоргош–Нови Сад–ИнђијаБеоград. Основну везу насеља Инђије са окружењем
ће и даље чинити регионални пут (државни пут 2.
реда) Р-109, Путинци–Инђија–Стари Сланкамен, који
представља везу са субрегионалним центром Румом и
својим источним краком излази на Дунав (Паневропски
коридор ВИИ). Регионални пут Р-109 (државни пут 2.
реда), Путинци– Инђија–Стари Сланкамен, који тангира
центар насеља Инђија, представљаће везу насеља са
магистралним путем М-22 (Е-75), а такође и са осталом
категорисаном мрежом и суседним општинама. Нови
саобраћајни капацитет – обилазница, уз већ постојеће
(државни путеви 1. и 2. реда), магистрални пут М-22.1,
регионални пут Р-109, омогућиће повезивање свих
планираних садржаја у оквиру радне зоне са ауто-путем
Е-75, као сегментом коридора X (државни пут И реда,
М-22). Све категорисане путеве унутар обухвата плана
неопходно је модернизовати и реконструисати у циљу
повећања квалитета одвијања саобраћаја, а нови коридор обилазница магистралног пута (државног пута 1. реда)
М-22.1 и Р-109 (државног пута 2. реда) планира се
ван урбаних простора. Формирана саобраћајна мрежа
насеља је ортогоналног типа са уличним коридорима
различитих ширина и релативно задовољавајућим
степеном изграђености и опремљености саобраћајница.
Новим мерама за унапређење функционисања
унутарнасељског саобраћаја неће доћи до битнијих
промена у насељској саобраћајној матрици, али ће се
комфор, безбедност, и уопште, ниво услуге подићи на
врло висок ниво. Преко 90% укупне дужине путева су
савремени коловози. Поред постојеће путне мрежа
којом су сва сеоска насеља повезана са Инђијом, постоји
и добро организовани јавни приградски аутобуски
превоз. Што се тиче информатичко – комуникационе
инфраструктуре, рурално подручје општине Инђија се
одликује, добром покривеношћу фиксном и мобилном
телефонијом, тако да је приступ интернету и другим
видовима имформисања доступан великом броју сеоских
домаћинстава. У руралној средини где су углавном,
заступљене индивидуалне куће са двориштем, баштом
и њивама, постоје велике количине биљног отпада и
просечна густина отпада износи 0,11- 0,18 т/м³. Плански
и уређен систем сакупљања кабастог отпада у руралним
срединама постоји. Организован је одвоз смећа из свих
сеоских насеља, који врши ЈКП „Комуналац“ Инђија.
У мањем броју села су присутне дивље депоније.
Решавање проблема управљања отпадом за територију
општине Инђија је у току и то организовањем и
пуштањем у рад регионалне санитарне депоније чија
изградња је у току. Гасна инфраструктура - Инђијска
општина је потпуно гасифицирана. Мрежа гасовода
је изграђена у свим насељеним местима. Постављено
је: укупно 55 км челичног међумесног гасовода, који
повезује насељена места, 140 км кућних прикључака
спаја основну мрежу са потрошачима, 450 км уличних
цевовода чини целину гасоводне мреже. Мрежа снабдева
преко 7.000 потрошача из категорије домаћинстава
и индустријских и комуналних фирми а Инђијска
општина користи 16 милиона просторних метара

Број 7, страна број 406

Службени лист општине Инђија

гаса годишње. Телекомуникациона инфраструктура нова најсавременија дигитална централа, са скоро
100 одсто телефонских прикључака повезаних на њу.
Софистицирана телекомуникациона инфраструктура
омогућује прикључење свих стандардних, као и
најнапреднијих телекомуникацијоних сервиса. У свим
насељеним местима постоје одељења Јавног предузећа
ПТТ Србија, а у самом граду раде поште на две локације.
Градска пошта је првог реда и пружа све услуге које ЈП
ПТТ Србије нуди својим корисницима било где у земљи.
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Укупна површина
пољопривредног земљишта у општини Инђија износи
32.069,0374 ха, од чега је обрадиво пољопривредно
земљиште 29.188,0735 ха, односно 91,02% . Пољопривреда
Инђијске општине има велики потенцијал, који се
огледа првенствено у врло квалитетном земљишту
(преко 85% је чернозем), благој клими и таласастом
рељефу. Највише су заступљене оранице на којима се
узгаја првенствено пшеница и кукуруз, затим шећерна
репа и сунцокрет. У општини Инђија произведе се
годишње 120.000 т житарица и 140.000 т индустријског
биља. У последњих неколико година је у експанзији
дуванска култура. У Инђији је регистровано 2.300
индивидуалних газдинстава, од тога је 2100 активних
газдинстава. Воћарство и виноградарство се налазе
одмах иза ораница, јер су клима и благе падине Фрушке
горе изванредан спој који резултира високим приносом.
Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и шљива.
Годишња производња износи 12000т. Виноградарство
је са великом традицијом али је у последње време у
стагнацији. Традиција подизања винограда и производње
вина позната је у насељеним местима Стари и Нови
Сланкамен, Сланкаменачки виногради, Kрчедин, Бешка
и Чортановци. Што се тиче сточарства оно је такође
са дугом традицијом и релативно је добро развијено.
Заступљено је свињарство, говедарство, живинарство, а
у мањој и мери овчарство. Постојећa мрежa канала која
служи у сврху одводњавања се редовним одржавањем,
које представља једну од основних мера уређења
Годишњег програма, заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, доводи у функцију заштите
усева од поплава и бујичних вода. Хидрограђевинских
објекати на територији Општине Инђија укупне су
дужине 105,727км. Такође, на територији општине
Инђија налази се 90 мостова, 49 пропуста и две бране.
Степен изграђености система за наводњавање је знатно
испод потреба савремене пољопривредне производње.
Највећи постојећи систем за наводњавање у функцији,
покрива око 150 ха површине, што је у односу на укупне
потребе за наводњавањем, занемарљиво. Посебно
треба нагласити да су уређењем језера у Јарковцима
и Марадику створени услови за битно повећање
површина за наводњавање, али да је неопходно да се
целовитим инвестиционим захватима реши питање
довођења воде и изграде нове црпне станице, односно
оспособе постојеће црпне станице и ставе у функцију.
Постојећи капацитети за наводњавање, из језера
«Љуково» у Јарковцима и «Шелевренац» у Марадику,
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као и изграђена црпна станица у Крчедину (која није у
функцији дужи низ година), уз неопходна инвестициона
улагања у изградњу цевоводне мреже и нових црпних
станица, омогућила наводњавање на око 3000 ха. Наиме
капацитети постојећих језера (у Јарковцима: 600.000 м³
воде и у Марадику 2.100.000 м³ воде), а посебно црпна
станица и резервоар за наводњавање у Крчедину, за коју
се користи вода из реке Дунав, дају могућност да се
питање наводњавања решава целовито за потребе већег
броја пољопривредних произвођача, посебно у области
воћарско-виноградарске
производње.
Постојећих
капацитета за наводњавање: 1.) Акумулација «Љуково»
расположиве запремине 654.000 м³ са којом може да се
наводњава 600 ха. Тренутно се наводњава 250 ха са Пивот
системом и БК крилима. 2.) Акумулација «Шелевренац»
расположиве запремине 2.100.000 м³ са којом може да се
наводњава 1200 ха. Тренутно се наводњава 240ха Пивот
системом и БК крилима 3.) Заливни систем «Крчедин»
капацитета 1.600 м³ са којом може да се наводњава 150
ха. Тренутно се наводњава 50ха системом за заливања
«кап по кап». На основу Студије о оправданости
наводњавања пољопривредних површина на територији
општине Инђија («Службени лист општине Инђија»
број 9/12), Општина Инђија је приступила следећој
фази пројекта изградње инфраструктуре наводњавања
– изради идејног пројекта наводњавања на локалитету
Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Сланкаменачки
виногради – Подсистема Нови Сланкамен. Наведена
Студија је јасно указала да изградња више мањих
подсистема представља ефикаснију и економски далеко
исплативију варијанту коришћења водних ресурса у
сврху наводњавања, према којој је изградња секундарне
мреже, због близине примарне инфраструктуре и
планираног начина коришћења воде, у потпуности
економски исплатива за будуће кориснике. Стање
постојећих пољских путева захтева редовно одржавање
и уређење путне мреже. Спровођењем поступка
арондације земљишта, извршено је и детаљно планирање
пољских путева, који су према досадашњој пракси
углавном прилагођавани и померани сходно потребама
самих корисника и власника пољопривредног земљишта.
Примена савремене механизације у пољопривредној
производњи (машина велике снаге и габарита) захтева
редовно уређивање и одржавање пољских путева и
саобраћајница, те се у те сврхе планирају и издвајају
значајна средства у циљу стварања услова за савремену
пољопривредну производњу.
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Пољопривредно земљиште по катастарским општинама
Редни број Катастарска
општина
1
Бешка
2
Инђија
3
Крчедин
4
Љуково
5
Марадик
6
Нови Карловци
7
Нови Сланкамен
8
Стари Сланкамен
9
Чортановци

Обрадиво
Земљиште
3120,8320
3284,5219
4170,8285
3300,4058
2718,3040
4844,9844
4988,1564
921,2814
1838,7591

Пашњаци

Остало

Укупно

201,9496
120,4026
481,4002
18,1931
96,4714
47,0682
171,5653
140,4792
209,0387

181,9098
203,0566
86,9523
58,6829
135,7344
76,7071
160,9044
35,1328
455,3153

3504,9611
3607,9811
4739,1813
3377,2818
2950,5098
4968,7597
5320,6261
1096,8934
2503,1131

Вишегодишњи засади: Воћарство је једна од
најпродуктивнијих пољопривредних грана. Захваљујући
великом броју воћних врста омогућено је коришћење
подручја са веома различитим земљишним и климатским
условима, па самим тим и земљишта слабијих
физичких, хемијских и других особина. Инђија својим
географским положајем, климатским и земљишним
карактеристикама, традицијом, незагађеном природом
и великим тржиштем пружа одличне услове за развој
интензивног и профитабилног воћарства и пратеће
прерађивачке индустрије. Иако је производња воћа
значајно интензивирана још увек постоје многи проблеми
који прате ову област, а то су: уситњеност парцела,
екстензивни узгој на већини површина и интензивни
узгој у појединим деловима где је традиција прерасла
у посао, затим изражена неорганизованост и низак
ниво стручности произвођача, технике и технологије
производње, недостатак квалитетних производа на
тржишту, неизвестан пласман, неадекватан сортимент
и стари засади, споро увођење стандарда. Према
подацима из Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија за 2020.
годину 562,1111 ха се налази под воћем. Воћарство
и виноградарство се налазе одмах иза ораница, јер су
клима и благе падине Фрушке горе извандредан спој
које резултира високим приносом. Најзаступљенија
је производња јабучастог воћа и шљива. Годишња
производња се креће од 12.000 т. Од укупне површине
воћњака највеће површине се налазе у Крчедину (166
ха), Чортановцима (129 ха) и Новом Сланкамену (102
ха). Постоји неколико удружења и Земљорадничких
задруга које окупљају произвођаче воћа и тиме пружају
добру подлогу за развој воћарске производње. Што се
винограда тиче укупна површина под виноградима је
1.163 ха највеће површине се налазе у Новом Сланкамену
(378 ха), Крчедин (214 ха), Чортановци (196 ха), Стари
Сланкамен (171 ха) и Марадик (109ха).
Сточни фонд: Повољни услови за гајење
крупне стоке су у свим селима општине Инђије.
Остали видови производње (свињарство, живинарство,
тов јунади) су такође заступљени у општини. Због
негативних промена у пољопривреди и сточарству које
су се десиле у протеклом периоду (пад куповне моћи,
смањење домаћег и губитак иностраног тржишта, и

сл.), породична газдинствима се све теже одлучују
да озбиљније крену у већу произвдњу. Сточни фонд
општине Инђија према попису пољопривреде из 2012.
године чини 4.484 говеда, 3.328 оваца, 2.210 коза, 17.090
свиња 117.328 кокоши, 4.671 остале живине, 86 коња
и 2.917 кошница. Сточарска производња се наслања
на производњу пшенице, кукуруза, луцерке, детелине
а знатно мање на испаше на ливадама и пашњацима.
Сточарска производња у односу на пратећу производњу
сточне хране је самодовољна у погледу кабасте
хране (луцерка, детелина) као и у погледу потрошње
житарица. Сточарство уназад пар година се постепено
опоравља, модернизује и повећава квалитет. Виши
степен раста је присутан у производњи млека, у односу
на друге видове производње. У производњи млека, мали
број фармера остварује високу производњу по грлу/
породични бизнис, док већина газдинстава задовољава
егзистенцијалне потребе породице овом производњом.
На територији општине нема великих газдинстава
специјализованих за овчарство и козарство. Највећа
стада имају око 100–150 оваца, највише има газдинстава
који имају до 10 оваца. Целокупни систем производње
заснива се на традиционалном узгоју. Интензивно
свињарство и живинарство су развијени у целој
општини, јер постоји обимна производња житарица,
првенствено кукуруза. Број газдинстава са савременим
свињарским и живинарским фармама је мали. Највећа
живинарска газдинства имају око 10.000 кљунова
живине, док остала броје од 1.000 до 2.000 кљунова
живине, по производном циклусу.
Производи се углавном пласирају на локалним
пијацама, кланицама и месарама. Најзаступљеније
расе свиња су шведски ландрас и велики јоркшир.
У мањем броју присутни су холандски, немачки и
белгијски ландрас као и дурок и пиетрен. Производња
јаја и бројлера заснива се на хибридима лаког и тешког
типа. Производња живинског меса високо је зависна
од увоза хибрида, протеинске хране, адитива и лекова.
Стандардним товом говеда (400–600 кг) бави се 537
газдинстава. Фарме броје од 10–20 грла у тову. У већини
случајева, пољопривредна домаћинства продају телад
масе 150–200 кг. Тренд раста броја кошница у периоду
од 2002. до 2012. године је значајан и карактеристичан
је за шири регион, па чак и за национални ниво. Иако
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већи део пчеларења територијано потпада под околне
општине где је паша доступнија, у Инђији постоји
неколико удружења пчелара. Величина производње, али
пре свега квалитет су конкурентни и на ширем тржишту.
Добро организовани произвођачи који су у удружењу
које са чланством ради на прихватању добре пчеларске
праксе, доприносе да се релативно екстензивни систем
гајења све више унапређује, а мед стандардизује и
пласира и кроз веће извознике и диструбутера. У
пчеларењу су заступљена оба система - и стационарни
и селидбени, а подручја Фрушке горе и атари надомак
Инђије су најчешће одреднице за медну пашу кад су у
питању багремов и ливадски мед. Просечан принос меда
по кошници креће се око 15 кг по кошници годишње.
По попису пољопривреде, 2012. године на територији
општине Инђија се налази 2.917 кошница пчела. Висока
незапосленост и ниска почетна улагања потребна за
бављење пчеларством главни су разлози за раст броја
пчелињих друштава у Србији.
Механизација, опрема и објекти: По
опремљености
пољопривредном
механизацијом,
општина Инђија је мало изнад регионалног просека.
Пољопривредна газдинства располажу у просеку са
1,53 двоосовинских трактора, а просечна површина
коришћеног пољопривредног земљишта обрађена
сопственим двоосовинским трактором износи 13,88
ha. Средња и мала пољопривредна газдинства су
опремљена половном механизацијом, која је технолошки
превазиђена на газдинствима земаља са развијеном
пољопривредом. Пољопривредна механизација на
газдинствима је застарела, старија од 10 година,
односно преко 87% је застарела механизација. Према
резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на
територији општине Инђија, има 2.216 двоосовинских
трактора, 241 једноосовинских трактора 144 комбајна,
и 9.560 прикључних машина. Опремљеност објеката
за смештај стоке је врло неуједначен и зависи од
степена специјализације и величине стада. Постоји
1.240 објеката за смештај говеда, 4.941 објект за
смештај свиња, 1.699 објеката за смештај кока носиља
и 569 објеката за смештај остале стоке. Ови објекти
су технички добро опремљени и испуњавају захтеве
предвиђене стандардима о добробити животиња. И
поред тога, управљање стајњаком и његово складиштење
остаје један од кључних проблема са којим се суочава
већина великих, али и део малих произвођача. Према
резултатима пописа пољопривреде из 2012. године
на територији општине Инђија има 72 хладњаче, 191
сушара, 35 објеката за силажу, 4 стакленика и 246
пластеника.
Радна снага: Број пољопривредних газдинстава
на територији општине Инђија, према подацима Управе
за трезор, филијала Инђија у 2020. години, је 2300
газдинстава. Највећи број пољопривредних газдинстава,
има једног до два члана газдинства или стално запосленог
који обављају пољопривредну делатност. Газдинства
са три до четири члана који обављају пољопривредну
делатносу у укупном броју учествују са око 20%.
Укупан број чланова газдинства и стално запослених на
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газдинству на територији општине Инђија износи 6.668,
при чему се највећи део од 99,5 % односи на породична
пољопривредна газдинства. Пољопривредне активности
на породичном газдинству обављају искључиво чланови
породице и рођаци 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. На основу података Пописа
пољопривреде из 2012. године може се видети да је
учешће ангажоване радне снаге стално запослених и
сезонских радника изнад просека Републике. Највећи
број носилаца породичних газдинстава уједно су
управници - менаџери на газдинствима. Што се тиче
нивоа њихове обучености из области пољопривредне
производње 40% имају само пољопривредно искуство
стечено праксом, док само 7% имају стечено средње и
високо стручно образовање из области пољопривреде.
Једно од најделикатнијих питања будућег развоја
сектора пољопривреде је изразито неповољна старосна
и образовна структура пољопривредне радне снаге. Овај
проблем значајан је како са аспекта социјалне структуре
руралних средина, тако и у погледу капацитета људских
потенцијала за усвајање нових технологија, промену
производне структуре и многе друге.
Структура
пољопривредних
газдинстава:
Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012.
године на територији општине Инђија евидентирана са
2.401 пољопривредна газдинстава. На основу резултата
Пописа пољопривреде из 2012. године структура
пољопривредних
газдинстава
према
величини
коришћеног пољопривредног земљишта се креће:
укупно 2.401 ПГ на 30.343 ха; до 1 ха 1.277 ПГ на – 510 ха;
од 1 до 2 ха- 520 ПГ на 752ха; од 2-5 ха- 586 ПГ на 1.922
ха ; од 5-10ха-395 ПГ на 2812 ха; од 10 до 20ха – 230 ПГ
на 3.238 ха и преко 20 ха - 210 ПГ на 21.107 ха; без земље
86 ПГ; просечно коришћено пољопривредно земљиште
је 9,18 ха. На основу резултата Пописа пољопривреде
из 2012. године структура пољопривредних газдинстава
према броју условних грла стоке је следећа: мање од 4
условна грла – 2823 ПГ; од 5 до 9 УГ – 276 ПГ; од 1014 УГ – 95 ПГ; од 15-19 УГ-40 ПГ; од 20-49УГ -59ПГ;
преко 50 УГ -9ПГ; преко 100 УГ - 2 укупан број УГ је
9514.
Производња
пољопривредних
производа:
Ресурси на којима се заснива пољопривреда у одређеном
подручју имају важну, али не и пресудну улогу на
конкурентност. Сектор воћарства је у сталном порасту,
сектор поврћа бележи незнатан раст. Производња воћа, и
то језграстог, коштичавог и јабучастог иако нема високе
трендове раста, добро се котира у пласману у Србији.
Сектор повртарства, и то првенствено лако кварљиво,
али и тешко кварљиво поврће, имају добре трендове
производње, на које треба обратити пажњу и усмерити
стратешке мере подршке. Регион Инђије није изузетак од
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националног контекста, јер не постоји значајно развијен
тржишни ланац којим се омогућава дорада, паковање
и чување поврћа. Највише су заступљене оранице на
којима се узгаја првенствено пшеница и кукуруз, затим
шећерна репа и сунцокрет. У последњих неколико
година је у експанзији дуванска култура. Воћарство
и виноградарство се налазе одмах иза ораница, јер су
клима и благе падине Фрушке горе изванредан спој
који резултира високим приносом. Најзаступљенија је
производња јабучастог воћа и шљива. Виноградарство
је са великом традицијом али је у последње време у
стагнацији. Сточарство је такође са дугом традицијом и
релативно је добро развијено. Заступљено је свињарство,
говедарство, живинарство а у мањој и мери овчарство и
козарство. Од сточарске производње, у општини Инђија
узгој говеда и свиња има наглашено позитиван тренд.
Тако да у општини Инђија према попису пољопривреде
има 4.484 говеда, 17.090 свиња, 3.328 оваца, 2.210
коза. Произвођачи млека углавном своје млеко продају
великим ланцима млекара, мали број пољопривредника
се одлучује на озбиљнију производњу прављења сира
и других производа од млека. Органска производња је
заступљена на занемарљивим површинама.
Земљорадничке
задруге
и
удружења
пољопривредника:У општини Инђија, задружни сектор
представља значајну компоненту руралног развоја и
социјалне економије. Добро развијен и организован
задружни
сектор
доприноси
уравнотеженом
регионалном развоју и одрживом развоју. У општини
Инђија, функционише 14 задруга у областима
воћарства, виноградстрства, ратарства. Заједнички
наступ при уговарању производње и продаји, набавка
репроматеријала, или преговори са државним
институцијама ради регулисања својих права или
заједничких интереса изискује већу промоцију предности
у удруживање у земљорадничке задруге. У општини
Инђија делују бројне задруге ЗЗ Нови Карловци, ЗЗ Нови
Сланкамен, ЗЗ Крчедин, ЗЗ Сланкаменка, ЗЗ Инђија,
ЗЗ Марадик, ЗЗ Бешка, ОЗЗ Срем, ЗЗ Агројовановић
Бешка, ЗЗ ,,Добро воће’ Нови Сланкамен, ЗЗ ,,Воћар’
Нови Сланкамен, Пчеларска задруга „Марадик“ , ЗЗ
,,Икраш кооп’ Нови Карловци, женска задруга „Жене
Нови Сланкамен”, прва специјализована виноградарсковинарска задруга у Србији „Трифун и Дионис”, прва
сложена задруга “Сложни воћари” Нови Сланкамен.
Поред пољопривредних задруга на територији општине
делују удружења, организације, салаши и етно куће
које се баве традиционалним занатима, чувањем
традиције, имају везе и утичу на рурални развој наше
општине. Постоје следећа удружења и то: Удружење
пољопривредника
општине
Инђија,
Удружење
пољопривредника и сточара ,,ПољоС”, ,,Етнодом
гороцвет” Инђија, Удружење жена „Банстолка”,
„Крчединкe”, „Бешчанке”, „СремицеИн“, Удружење
пчелара „Рој” Инђија, ,,Сланкаменка-пријатељи вина’,
Друштво за неговање културних и духовних вредности
„Етноарт”, Еколор-клуб сеоских жена Крчедин,
,,Вилин салаш”, Удружење пољопривредника Инђија...
Активности удружења која се подржавају од стране
локалне самоуправе су: учешће на манифестацијама
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ради промоције производа, подношење апликација на
отворене конкурсе и учествовање у пројектима ради
унапређења рада удружења, промоције рада удружења,
општине и туристичке понуде Инђије примарне и
прерађивачке производње према локалним, републичким
и страним донаторима и партнерство у релизацији
пројеката из области пољопривреде и руралног развоја.
У наредном периоду ставиће се акценат на анимирању
пољопривредника да се удружују и формирају нова
удружења како би лакше превазишли проблеме модерног
тржишта. Општина ће пружати пуну подршку приликом
регистрације удружења, помоћ приликом брендирања
производа, као и подршку за аплицирање за средства по
конкурсима јавним позивима и слично. Удружења имају
велику улогу и значај за унапређење пољопривреде и
руралног развој на подручју локалне самоуправе.
Трансфер знања и информација: Општина
Инђија је 2012. године, преко Агенције за рурални
развој општине Инђија реализовала пројекат „Израда
базе података пољопривредних газдинстава у
општини Инђија“. Овим пројектом између осталог
сви пољопривредници путем смс порука добијају све
информације о тренутним актуелностима везаним за
пољопривреду. База података представља својеврсну
мапу руралних ресурса општине Инђија и служи да се
унапреди пољопривреда општине и успостави боља
комуникација са пољопривредним газдинствима.
Нове технологије брже и ефикасније се прихватају од
стране већих пољопривредних газдинстава. Генерално
посматрано, између различитих делова аграрног сектора
нема битних разлика у позицијама за стицање знања,
изузев што сложенији видови производње захтевају
већи обим информација о модерним технологијама.
Локална самоуправа преко Агенције за рурални
развој у сарадњи са институцијама у пољопривреди,
научним институцијама, приватним саветодавним
сектором, развојним регионалним агенцијама и
другим релевантним чиниоцима руралног развоја и
пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј
имформисаности и трансферу стручних знања крајњим
корисницима. Информисаност се спроводи путем слања
смс порука пољопривредницима, јавног информисања о
актуелностима у пољопривреди и селу (регионалне ТВ,
емисије и наступи пољопривредних и других стручних
лица) и путем организованих скупова са мештанима.
Обуке пољопривредника и сеоског становништва раде
се путем организованих једнодневних или вишедневних
тренинга, семинара и радионица и свакодневним радом
на терену на газдинствима.

Број 7, страна број 410

Службени лист општине Инђија

Петак 07. мај 2021.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

1

Регреси

100.1

1.397.264,57

УКУПНО

Износ
постицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

2.000,00

0

200.000,00

Пренете
обавезе
1.397.264,57

1.397.264,57

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици мере
(апсолутни износ
у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

1

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава

101

УКУПНО

Планирани буџет за
текућу годину без
пренетих обавеза (у
РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

25.602.735,43

50

600.000,00

23.620.170,50

25.602.735,43

Табела 4.
4. Посебни
Посебниподстицаји
подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици мере
(апсолутни износ
у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

УКУПНО
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Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе
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Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног
развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

1

ПОМОЋ МЛАДИМ
БРАЧНИМ
ПАРОВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА КУПОВИНУ
СЕОСКИХ КУЋА СА
ОКУЋНИЦОМ

601

УКУПНО

Износ
Планирани буџет
постицаја по
за текућу годину
јединици мере
без пренетих
(апсолутни
обавеза (у РСД)
износ у РСД)

7.000.000,00

0,00

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

50

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

1.000.000,00

Пренете
обавезе

7.000.000,00

7.000.000,00

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

34.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања

1.397.264,57

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

25.602.735,43

Планирана средства за посебне подстицаје

0,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја

7.000.000,00

Пренете обавезе

32.017.435,07

Циљна група и значај промене која се очекује
за кориснике: Програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију општине Инђија утврђујe се структура мера,
односно намена и начин коришћења средстава за 2021.
годину, у укупном износу од 34.000.000,00 динара, која
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2021. годину
број 40-2005/2020-I од 29.12.2020. године (Сл. лист бр
30/2020 oд 29.12.2020.године), опредељена на буџетској
позицији 176. Циљна група Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја на територији општине Инђија у 2021.
години су регистрована пољопривредна газдинства,
чија је техничко-технолошка опремљеност на ниском
нивоу, те је неопходно подизање конкурентности
ових газдинстава како би опстала на тржишту. Ове
мере утицаће на развој и унапређење пољопривредне
производње и руралног развоја на територији
општине. Такође, сврха ових мера је и унапређење
руралне економије, оснаживање и равномеран развој
пољопривредних газдинстава и квалитета руралног
становништва кроз повећану конкурентност малих
пољопривредних произвођача, мотивисање руралног
становништва да активно учествује у друштвеном

животу, развоју заједнице, побољшању животних услова
као и социјална димензија. Реализација Програма,
односно дефинисане мере допринеће модернизацији
производње и јачању производне конкурентности,
повећање продуктивности газдинства, смањење
производних трошкова, достизању националних и
стандарда ЕУ на пољу, заштите животне средине,
јавног здравља, здравља животиња и биљака, добробити
животиња, заштите на раду, повећању квалитета
производа, хигијене и безбедности хране, побољшању
конкурентности
породичних
пољопривредних
газдинстава, увођењу нових технологија и иновација,
и отварање нових тржишних могућности, побољшању
квалитета производа уз испуњавање националних и
ЕУ стандарда у области безбедности хране и заштите
животне средине, очувању производње традиционалних
производа, повезивању сектора пољопривреде и сектора
туризма, унапређењу непољопривредних делатности
на сеоском подручју, добијању производа веће додате
вредности у циљу повећања доходка и побољшању
одрживих услова за живот сеоског становништва,
смањењу
производних
трошкова,
побољшању
конкурентности
породичних
пољопривредних
газдинстава, повећању продуктивности газдинства.
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Концепт примене мера у области органске и контролисане
производње, заснован је на коришћењу природних
ресурса и регулаторних механизама како би се заменили
потенцијали загађујући импути и осигурала одржива
производња. Агротехничке мере и биолошке (физичке/
хемијске) методе се пажљиво бирају и уравнотежују,
узимајући у обзир заштиту здравља, како произвођача,
тако и потрошача и животне средине а што за крајњи
циљ има: уравнотежену биљну и сточарску производњу
која уважава природне системе и циклусе, побољшава
квалитет земљишта, воде и ваздуха, повећање броја
призвођача укључених у програм, повећање површина
земљишта под контролисаном и органском производњом,
успостављање контролисане и органске производње као
целовитог система управљања и производње хране, која
се базира на еколошкој пракси, биодиверзитету, очувању
природних ресурса и високих стандарда за добробит
животиња, производњу различитих пољопривредних
производа уз примену поступака који нису штетни за
здравље људи, биљака, животиња и животну средину,
рационално коришћење енергије и природних ресурса:
земље, воде, органских материја и другог, производњу
квалитетне и здравствено безбедне хране, економску
одрживост кроз повећање компетитивности, јачања
тржишне оријентисаности, већа и ефикаснија помоћ и
подршка произвођачима, социјалну одрживост кроз већу
одговорност према захтевима потрошача, подстицање
производње квалитетније хране и њене безбедности и
равномернији рурални развој и еколошку одрживост
кроз ефикасније усвајање и развој еколошких и осталих
стандарда за добробит заједнице. Потенцијални
корисници мера подршке су физичка или правна лица,
са територије општине Инђија: носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
регистрована у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације, удружења и асоцијације пољопривредних
произвођача, произвођачи који су започели процес
контролисане пољопривредне производње, као и
произвођачи производа са ознаком географског порекла,
предузетници и правна лица за пружање саветодавних и
других услуга.

контактом у просторијама Агенције за рурални развој
општине Инђија и радом на терену.

Информисање корисника о могућностима које
пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја: По усвајању
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за територију
општине Инђија за 2021. годину од стране скупштине
општине Инђија, исти се објављује на званичном сајту
општине Инђија, као и на сајту Агенције за рурални
развој општине Инђија www.arri.rs i www.indjija.rs.
Информисање потенцијалних корисника о мерама
Програма, врши се такође, путем СМС обавештавања,
организовања и одржавања трибина и предавања за
пољопривредне произвођаче и све заинтересоване, путем
локалних медија, друштвених мрежа, дистрибуцијом
штампаних обавештења и преко Агенције за рурални
развој општине Инђија и сеоских месних канцеларија
и задруга (флајери, обавештења и др.). Информисање
потенцијалних корисника врши се и непосредним

2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју (“Сл.гласник
Р.Србије”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016),
јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере
подршке за спровођење пољопривредне политике за
подручје територије аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се
не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним
складиштима и регресе за репродуктивни материјал и
то само за вештачко осемењавање, као и мере политике
руралног развоја за подручје територије аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе. Ова мера је
у складу са Националном Стратегијом пољопривреде
и руралног развоја 2014 –2024 и Стратегијом локалног
економског развоја општине Инђија 2014 -2020, za naredni
programski period strategija još nije usvojena. Сточни
фонд општине Инђија према попису пољопривреде из
2012. године чини 4484 говеда, 3328 оваца, 2210 коза,

Мониторинг и евалуација: Мониторинг и
евалуацију ради Oпштина Инђија и Агенција за рурални
развој општине Инђија која обавља послове на изради
предлога Програма и реализацији мера након усвајања
истог. Током периода реализације Програма, мониторинг
и евалуацијu врше све унутрашње јединице у оквиру
општинске управе и Агенција за рурални развој, свака из
своје области деловања. Такође, у процесу мониторинга
и евалуације учествују и други органи и стручна тела
општине Инђија: Комисија за расподелу и контролу
средстава по програму подршке за пољоприврееду и
рурални развој – врши контролу и процену успешности
спровредених мера и одлучују о захтевима по појединим
мерама, Одељење за финансије и Одељење за привреду
и инвестиције – који врше контролу документације и
законску исправност поднетих захтева, у оквиру своје
надлежности и издају документа неопходна корисницима
за подношење захтева по расписаним Јавним позивима,
као и друга одељења, комисије и радна тела која се
формирају у периоду реализације самог Програма, а
које углавном имају задатак процене потенцијалних
корисника мера и контроле наменског коришћења
одобрених средстава. Агенција за рурални развој
општине Инђија на крају буџетске године организује
састанке са корисницима средстава по Програму
мера, ради добијања информација о успешности
реализованих мера и оствареним резултатима и ради
добијања података о потребама за увођењем нових
или иновацију/кориговање постојећих мера. На основу
систематизованих података радних тела и комисија и
крајњих корисника, Агенција за рурални развој општине
Инђија прати годишњу реализацију, остварене резултате
и ефекте спроведених мера Програма и даје предлог
о даљем спровођењу истих или увођењу нових мера
подршке.
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси
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17090 свиња 117328 кокоши, 4671 остале живине, 86
коња и 2917 кошница. Сточарство уназад пар година се
постепено опоравља, модернизује и повећава се квалитет.
Виши степен раста је присутан у сектору млекарске
производње у односу на друге видове производње.
Сточарска производња се углавном одвија на малим
фармама, односно пољопривредним газдинствима.
Унапређење сточарства у делу унапређења расног
састава говеда на територији општине Инђија вршиће се
за носиоце регистрованог пољопривредног газдинства
са активним статусом, који су регистровани у складу
са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за
пасиван статус пољопривредног газдинства и који имају
регистрован сточни фонд у складу са законом којим се
уређује ветеринарство.
2.1.2. Циљеви мере: Реализација ове мере позитивно
утиче на економски и социјални развој руралне
средине кроз специфичне циљеве а то су: подизање
конкурентности производње и стварање тржишно
одрживог произвођача, побољшање расног састава
говеда, обезбеђивање услова за уравнотежен развој
говедарства, боље коришћење расположивих ресурса,
јачање вертикалне интеграције у производњи млека и
меса, подизање стандарда живота у руралној средини
и пољопривредних произвођача кроз повећање и
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
Регресирањем за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање) остварује се поправљање расног састава
говеда на територији општине Инђија у циљу повећања
производње и квалитета млека и меса код комерцијалних
произвођача.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Није применљиво.
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере
су физичка и правна лица – носиоци регистрованог
пољопривредног газдинства са активним статусом,
регистровани у складу са Правилником о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације, као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства и који имају регистрован
одговарајући сточни фонд у складу са законом којим се
уређује ветеринарство.
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми за кориснике по овој мери су: корисник
мора да има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,са
активним статусом, који су регистровани у складу са
Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима
за пасиван статус пољопривредног газдинства и који
имају регистрован сточни фонд у складу са законом
којим се уређује ветеринарство. Корисник мора да има
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пребивалиште и производњу на територији општине
Инђија, подносилац захтева мора да потпише изјаву
да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним
фондовима, мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним захтевима финансираним из средстава
буџета општине Инђија, да има измирене обавезе
према пореским обавезама општине Инђија. Такође,
подносилац захтева мора има одговарајућу животињу
обележену и регистровану у складу са законом којим
се уређује ветеринарство и регистораван ХИД број.
Подносилац захтева који сам врши услугу вештачког
осемењавања мора да има сертификат за самостално
обављање осемењавања који гласи на име корисника.
2.1.7. Специфични критеријуми: За реализацију
ове мере корисник је у обавези да испуни само опште
критеријуме.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције
100.1.1

Назив инвестиције
Регрес за репродуктивни
материјал (вештачко
осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције:
2.1.10. Интензитет помоћи: У протеклој 2020. години
за ову меру реализована су средства у износу од
1.397.264,57 динара која нису исплаћена корисницима
те се у 2021. годину преносе као обавезе. Рефундација
регреса се вршила за период од 01.10.2019. до 31.10.2020.
године. Средства су опредељена по пријему захтева у
висини од 100 % економске вредности oсемењавања
(без ПДВ-а) а максимално 200.000,00 динара по захтеву.
Корисник средстава је могао поднети само један захтев за
рефундацију трошкова везано за вештачко осемењавање
по Јавном позиву који је расписан током 2020. години.
2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1

2
3

Назив показатеља
Укупан број подржаних газдинстава
за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)
Укупан износ ангажованих средстава
Укупан број осемењених грла

2.1.12. Административна процедура: Регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
одобравао се путем Јавног позива. По добијању
позитивног мишљења од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде на Програм
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја и усвајању Програма
од стране скупштине општине Инђија, председник
општине Инђија расписао је “Јавни позив за доделу
бесповратних средстава за регрес за репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање) у 2020. години на
територији општине Инђија”. Јавни позив се дефинише
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у оквиру мере по претходно утврђеним критеријумима
и расположивим средствима, ближе се одрeђује намена,
услови доделе средстава и потребна документација а
објављен је путем електронских медија и у службеном
листу општине Инђија. Захтеви за остваривање права на
подстицаје у складу са Јавним позивом са прописаном
документацијом достављали су се лично на шалтер
1 Пријемног одељења општине Инђија или путем
поште на адресу: Општина Инђија, Цара Душана број
1, 22320 Инђија, са назнаком „Захтев за остваривање
права на доделу бесповратних средстава за регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
у 2020. години на територији општине Инђија“, у
затвореној коверти са пуном адресом пошиљаоца на
полеђини коверте. Информације неопходне за учешће на
Јавном позиву могле су се добити на телефон 022/556060
или у просторијама Агенције за рурални развој општине
Инђија, Војводе Степе 48, Инђија. Захтеви послати на
било који други начин, факсом, електронском поштом
и др. или на погрешну адресу нису били разматрани.
Председник општине Решењем је образовао Комисију за
расподелу и контролу средстава по програму подршке
за пољопривреду и рурални развој општине Инђија
која утврђује испуњеност услова за доделу подстицаја
из Јавног позива, на основу захтева и приложене
документације. Комисијa неблаговремене захтеве није
разматрала, а неправилно попуњене; захтеве који нису
поднети на одговарајућем обрасцу и захтеви који садрже
друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину или које није могуће вредновати
према задатим критеријумима, захтеви подносилаца
који немају права учешћа на Јавном позиву; захтеви који
нису поднете од стране овлашћених лица и који садрже
инвестиције које нису у складу са наменом средстава
утврђених Јавним позивом,нису даље разматрани,
већ одбијени. Утврђивањем испуњености услова за
доделу подстицаја, односно да су захтеви благовремено
поднети, потпуни, правилно попуњени, поднети од
стране овлашћеног лица и поднети у складу са наменом
средстава утврђених Јавним позивом, Комисија сачињава
записник о евидентирању, отварању и разматрању
приспелих захтева по Јавном позиву за остваривање
права на доделу бесповратних средстава за регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у
2020. години на територији општине Инђија, предлаже
расподелу средстава подносиоцима захтева рангирањем
захтева који испуњавају услове и утврђује Листу
подносилаца захтева (у даљем тексту: Ранг листа).
Такође, комисија у Ранг листи даје предлог износа
подстицаја по подносиоцу захтева. На основу Ранг листе
Комисије, председник општине Инђија доноси коначну
Одлуку о додели подстицаја. Подносиоцима захтева
којима средства нису одобрена Комисија је доставила
обавештење са разлозима одбијања. Након донете
Одлуке којом се одобравају подстицајна средства,
подносилац захтева је позван да потпише уговор са
председником општине Инђија, којим су регулисана
међусобна права, обавезе и одговорности, поступак у
случају раскида уговора, евентуална обавеза враћања
подстицајних средстава и друга питања од значаја за
реализацију уговора. Подносилац захтева који није
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приступио закључењу уговора у року од 15 дана од дана
достављања обавештења о времену и месту закључења
уговора, сматра се да је одустао од поступка за доделу
средстава путем Jaвног позива и у том случају Комисија
додељује подстицајна средства наредном подносиоцу
захтева са Ранг листе подносилаца захтева који испуњава
услове или преусмерава остатак средстава у друге
намене у складу са прописаном процедуром. Исплата
додељених средстава врши се у складу са уговором, а
на захтев корисника подстицајних средстава. Уз захтев
за исплату средстава доставља се и документација којом
се доказује реализација инвестиције за коју се тражи
исплата средстава. У случају неиспуњења уговорених
обавеза, корисник је дужан да на захтев надлежног
органа јединице локалне самоуправе изврши повраћај
подстицаја, односно пренетих средстава. Захтеве за
регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна
газдинства подносила су једном годишње, након
расписивања Jавног позива, а најкасније до 15.11.2020.
године или до искоришћења расположивих средстава.
Захтеви су се подносили за осемењавања извршена у
периоду од 01.10.2019. до 31.10.2020. године.
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
2.2.1.
Образложење:
Основне
карактеристике
пољопривредног сектора на територији општине Инђија
произилазе из неповољне структуре пољопривредних
газдинстава. Jедан од веома битних узрока недовољне
конкурентности инђијске пољопривреде јесте ниска
продуктивност, која произилази и из недовољне
техничке и технолошке опремљености газдинстава.
Постојећа механизација, осим дела набављеног кроз
одговарајуће досадашње грантове у последње време је
застарела. Пољопривредна газдинства, због неповољног
економског и социјалног стања, нису у могућности да
сама обезбеде довољно средстава за модернизацију
производње. Модернизацијом постојећих објеката,
куповином модерне опреме пре свега за мужу и
савремене прикључне механизације и сејалица, као и
опреме за пчеларство могуће је побољшати економске
аспекте деловања и знатно боље испуњавати захтеве
одржавања природних ресурса, заштите и добробити
животиња и безбедности хране. Ова мера је у складу
са националном Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја 2014 – 2024., Стратегијом за локални и економски
развој општине Инђија 2014-2020. године, пошто за
наредни период Стратегија није усвојена. Такође, Мера
инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава у складу је са Националним програмом
руралног развоја од 2018 до 2020 године, с обзиром да
за нов програмски период иста није донета и усвојена.
Сектор млеко - Сточарство уназад пар година се
постепено опоравља, модернизује и повећава квалитет.
Виши степен раста је присутан у производњи млека,
у односу на друге видове производње. У производњи
млека, мали број фармера остварује високу производњу
по грлу/породични бизнис, док већина газдинстава
задовољава егзистенцијалне потребе породице овом
производњом. Стандардним товом говеда (400–600 кг)
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бави се 537 газдинстава. Фарме броје од 10–20 грла у
тову. У већини случајева, пољопривредна домаћинства
продају телад масе 150–200 кг. Побољшање начина
складиштења и хлађења млека, као и развој производа
са додатом вредношћу су начини на који се може
побољшати конкурентност и квалитет производа. Сектор
месо - постојеће стање у сектору указује на пад сточарске
производње. Сектором доминира велики број газдинстава
са ниским интензитетом производње који желе да
унапреде и побољшају квалитет сточарских производа,
специјализују се у производњи меса са фокусом на
гајење свиња, говеда и оваца, као и да побољшају
продуктивност и конзистентност у производњи. Фарме
које производе месо нису специјализоване, не користе
правилно пашњаке и квалитет коришћене сточне
хране није задовољавајући. Такође, неодговарајућа је
технологија исхране као и услови смештаја животиња.
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на
подршку сектору како би се задовољили национални
прописи и како би се приближили стандардима ЕУ у
области добробити животиња и животне средине. Сектор
воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће данас је општина Инђија водећа воћарска општина
у Срему и региону по површинама под савременим
засадима воћа и произвођачима који су конкурентни и
на европском нивоу. Основни тренд у производњи воћа
је повећање броја тржишно оријентисаних произвођача
који се професионално баве производњом воћа. Мали
произвођачи који нису вертикално интегрисани не
утичу значајно на тржиште воћа у Инђији. Интензивна
воћарска производња доминира у Новом Сланкамену
који је постао водеће воћарско место у региону.
Доминантну производњу јабуке у општини Инђија
последњих година све више прати диверзификација
производње – интензификација гајења шљиве, кајсије,
брескве те све више савремених засада трешње и
вишње. Број произвођача поврћа се повећава из године
у годину, постоји велики број малих произвођача који
производе за сопствене потребе, продају од куће или на
локалним пијацама. За разлику од већих произвођача где
доминира њивска, баштенска и пластеничка производња.
У сектору воћа и поврћа у општини Инђија евидентан је
недостатак опреме и механизације како би на адекватан
начин могли да побољшају своју производњу. У сектору
воће, грожђе, поврће неопходно је, пре свега, омогућити
пољопривредним произвођачима набавку опреме и
механизације за за сетву, садњу и заштиту биља и
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску
производњу, производњу садног материјала и
повртарску производњу, ради лакше и боље производње
и продаје домаћих пољопривредних производа. Сектор
остали усеви - у структури биљне производње највише
је заступљена ратарска производња, која чини више
од половине вредности пољопривредне производње.
Кретања на тржишту пољопривредних производа
утицала су да се сетвена структура у последњих
неколико година значајно измени. Површине под
житима остале су релативно константне, али је у оквиру
њих дошло до редистрибуције у правцу раста удела
кукуруза на рачун смањења површина под пшеницом у
укупно засејаним површинама. Овом мером се постиже
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унапређење и модернизовање ратарске производње.
Сектор пчеларство: тренд раста броја кошница у
периоду од 2002. године је значајан и карактеристичан
је за шири регион, па чак и за национални ниво. Иако
већи део пчеларења територијано потпада под околне
општине где је паша доступнија, у Инђији постоји
неколико удружења пчелара и пчеларска задруга.
Величина производње, али пре свега квалитет су
конкурентни и на ширем тржишту. Просечан принос
меда по кошници креће се од 15 кг до 25 кг по кошници
годишње. По попису пољопривреде, 2012. године на
територији општине Инђија се налази 2917 кошница
пчела. Висока незапосленост и ниска почетна улагања
потребна за бављење пчеларством главни су разлози за
раст броја пчелињих друштава у Србији. Производња
јаја је последњих година осцилирала. Дo 2009. године
брoj нoсиљa и прoизвoдњa jaja су сe смaњивaли, да би се
нaкoн 2009. године уочио трeнд рaстa ове производње.
На територији општине Инђије постоје четири већа
произвођача конзумних јаја. Један од предуслова даљег
развоја сектора јаја јесте усклађивање са законодавством
у погледу класирања, обележавања, паковања и продаје
јаја. Подстицањем гајења квалитетних родитељских
кокошака (тешког и лаког типа), стварају се услови за
повећање производње производа живинарства, пре
свега живинског меса и кокошијих јаја, уз мотивисање
произвођача да унапреде ниво производње у јатима
живине. Кроз овај вид подршке повећава се производња
приплодног подмлатка, који је основа за развој и
увећање комерцијалне производње у живинарству.
Само кроз гајење квалитетних родитељских кокошака
могуће је постићи виши ниво производње по грлу, који
се остварује у интензивној живинарској производњи.
Мере за унапређење расадничке производње спроводе
се у циљу унапређења расадничке производње кроз
подизање матичних засада предосновне и основне
категорије воћака, винове лозе и постављање мрежаника,
као и производње садног материјала воћака и винове
лозе. Такође, мера укључује и подршке програмима, који
се односе на набавку механизације, опреме и техничких
средстава, а све у циљу обезбеђивања довољних
количина квалитетног садног материјала и подмиривања
потреба за садним материјалом на домаћем тржишту,
као и пораст извоза садног материјала на инострана
тржишта. Опремање газдинстава потребном опремом,
модернизовање производње, квалитет и квантитет су
позитивни ефекти ове мере.
2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви су стабилност
дохотка пољопривредних газдинстава; повећање
производње; побољшање продуктивности и квалитета
производа; смањење трошкова производње; одрживо
управљање ресурсима и заштите животне средине; раст
конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и
иностраног тржишта. Специфични циљеви у сектору
млеко су: повећање ефикасности, конкурентности
и одрживости производње млека путем циљаних
инвестиција на малим и средњим газдинствима, повећање
квалитета млека, нарочито у микробиолошком погледу
(смањење броја бактерија и соматских ћелија; усвајање
добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање
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производа захтевима савременог тржишта, достизање
стандарда у области добробити и здравља животиња,
хигијене и заштите животне средине; унапређење
производне инфраструктуре и опреме. Специфични
циљеви за сектор месо су: повећање ефикасности,
конкурентности и одрживости производње меса
на малим и средњим газдинствима (говеда, овце и
крмаче/прасад), унапређење квалитета меса говеда
(систем крава-теле), коза, оваца и прасади у складу са
националним ветеринсрским стандардима, достизање
стандарда у области добробити и здравља животиња,
хигијене и заштите животне средине, побољшање
квалитета и конзистентности производње кроз
инвестиције у опрему и објекте. Специфични циљеви
за сектор – воће, грожђе, поврће (укључујући печурке)
и цвеће су: унапређење стања на газдинствима кроз
набавку набавку опреме и механизације за сетву,садњу и
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску
и виноградарску производњу, производњу садног
материјала и повртарску производњу. Специфични
циљеви за сектор остали усеви су: унапређење стања
прикључне механизације на газдинставима кроз набавку
прикључних машина за обраду земљишта, набавку
сејалица и набавку прикључних машина за жетву и
бербу. Специфични циљеви за сектор пчеларство су
повећање производње пчеларских производа, повећање
прихода у домаћинствима која се баве пчеларском
производњом, повећање степена запослености у
сектору, достизање стандарда у области заштите
животне средине. Специфични циљеви за сектор јаја
су достизање стандарда ЕУ у области заштите животне
средине и добробити животиња, побољшање производне
структуре и квалитета опреме као и укрупњавање
производње јаја и унапређење производних капацитета.
Специфични циљеви за расадничаре јесу подизање
и унапређење квалитета садног материјала и раст
производње сертификованог садног материјала. Такође,
потребно је унапређење рада на клонској селекцији у
циљу очувања аутохтоних сорти, као и њихово ширење
у комерцијалној производњи.

пољопривредној производњи.

2.2.3. Веза мере са националним програмима
за рурални развој и пољопривреду: Како би се
обезбедио раст конкуретности уз прилагођавање
захтевима домаћег и иностраног тржишта, повећање
производње, побољшање продуктивности и квалитета
производа, смањење трошкова производње, стабилност
дохотка пољопривредних газдинстава; унапређење
техничко-технолошке опремљености пољопривредних
газдинстава, одрживо управљање ресурсима, и заштита
животне средине, као и унапређење енергетске
ефикасности пољопривредне производње и усклађивање
са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и
праксама, подстицаји за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава део су Националног
програма за рурални развој од 2018 до 2020. године
и Националног програма за пољопривреду од 2018
до 2020. године, с обзиром да исти нису усвојени за
наредни програмски период. Мере у НПРР и у НПП као
и локални програми руралног развоја подржавају мала
и средња газдинства да напредују ка конкурентнијој

2.2.7. Специфични критеријуми: У сектор млеко
корисник мора да: 1) има у свом власништву, односно
у власништву члана регистрованог пољопривредног
газдинства 1-19 млечних крава. 2) у случају набавке
нових машина и опреме за наводњавање прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која поседују
у свом власништву, односно у власништву члана РПГ
максимално 100 млечних крава; 3) када се ради о
набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која на крају
инвестиције поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних
грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних
приплодних грла оваца/коза; 4) испуњавају следеће
специфичне критеријуме када је реч о набавци
квалитетних приплодних грла: - јуница за приплод
старости од 12 до 36 месеци у моменту потписивања
уговора или издавања рачуна, - овца или коза старости
од 3 до 18 месеци у моменту потписивања уговора
или издавања рачуна. У сектору месо да: 1) имају

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере
у 2020. била су физичка и правна лица – носиоци
регистрованог пољопривредног газдинства са активним
статусом, регистровани у складу са Правилником
о упису у регистар пољопривредних газдинстава и
обнови регистрације, као и о условима за пасиван
статус пољопривредног газдинства. Реализована
средства по Програму подршке у 2020. години износе
23.620.170,50 динара и нису исплаћена корисницима
те се у 2021. години воде као пренете обавезе. Крајњи
корисници Јавног позива за ову меру у 2021 годину су
правна лица – носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства са активним статусом, регистровани у складу
са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за
пасиван статус пољопривредног газдинства.
2.2.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми за кориснике по овој мери: корисник
треба да има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
у складу са Правилником о упису у регистар
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,
као и о условима за пасиван статус пољопривредног
газдинства, пољопривредно газдинство мора да има
активан статус, да има пребивалиште и производњу на
територији општине Инђија, корисник потписује изјаву
да не постоји захтев за исто улагање по неком другом
основу. Корисник мора да испуни доспеле обавезе по
раније одобреним захтевима финансираним из средстава
буџета општине Инђија, мора да има измирене пореске
обавезе према локалној самоуправи и добављач и
подносилац захтева не могу да представљају повезана
лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.
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објекат уписан у Регистру објеката, односно одобрених
објеката (у складу са посебним прописом којим се
уређује регистрација, односно одобравање објеката за
узгој, држање и промет животиња) са капацитетима за
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/
или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу; 2) У случају када
се ради о набавци квалитетних приплодних животиња
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства
која на крају инвестиције поседују у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла
квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100
грла квалитетних приплодних крмача. 3) испуњавају
следеће специфичне критеријуме када је реч о набавци
квалитетних приплодних грла: - јуница за приплод
старости од 12 до 36 месеци у моменту потписивању
говора или издавања рачуна, - овца или коза старости
од 3 до 18 месеци у моменту потписивања уговора или
издавања рачуна, - квалитетна крмача или назимица
старости до 12 месеци у моменту потписивања уговора
или издавања рачуна; У сектору воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће да: 1) у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ имају: мање од 2
ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 ха
другог воћа, односно 0,1- 50 ха цвећа, односно до 2ха
2.2.8.

Листа

инвестиција

у

оквиру
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хектара под виноградима уписаних у виноградарски
регистар на крају инвестиције; 2) у случају подизања
нових или обнављања постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада воћака и
винове лозе прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која на крају инвестиције имају у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50
hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог
воћа, до 2ха винограда 3) на крају инвестиције имају
у свом власништву, односно у власништву члана РПГ
мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха производње
поврћа на отвореном простору. У сектору остали усеви
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско
биље и др.) да: 1) имају у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ, мање од 50 ха земљишта под
осталим усевима; 2) за инвестиције за набавку машина
и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха
земљишта под осталим усевима. У сектору пчеларство
да: 1) имају од пет до 500 кошница пчела пријављених
у Централној бази података о обележавању животиња
код Управе за ветерину. У сектору јаја: 1. прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства, произвођачи
јаја који имају до 5000 кока носиља у експлоатацији.
У расадничкој производњи прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства са површином до 50 ари под
расадом.

мере:

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.3

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације

101.1.4

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање пол утечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори
за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

101.1.5

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хран е; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори;
транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;

101.1.9

Машине за примарну обраду земљишта

101.1.10

Машине за допунску обраду земљишта

101.1.11

Машине за ђубрење земљишта

101.1.12

Машине за сетву

101.1.13

Машине за заштиту биља

101.1.14

Машине за убирање односно скидање усева

101.1.15

Машине за транспорт

101.1.16

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.2.1

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса

101.2.3

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; п умпе за пражњење резервоара; сепаратори
за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

101.2.5

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опре ма и дозатори за концентровану сточну
храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту ст

101.2.10

Машине за примарну обраду земљишта

101.2.11

Машине за допунску обраду земљишта

101.2.12

Машине за ђубрење земљишта

101.2.13

Машине за сетву

101.2.14

Машине за заштиту биља

101.2.15

Машине за убирање односно скидање усева

101.2.16

Машине за транспорт

101.2.17

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
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101.4.1

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

101.4.2

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку произ водњу

101.4.3

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима

101.4.4

Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.4.8

Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.12

Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа

101.4.13

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа

101.4.15

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

101.4.16

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

101.4.18

Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.19

Машине за примарну обраду земљишта

101.4.20

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21

Машине за ђубрење земљишта

101.4.22

Машине за сетву

101.4.23

Машине за садњу

101.4.24

Машине за заштиту биља

101.4.25

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.26

Машине за транспорт

101.4.27

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.4.28

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.5.1

Машине за примарну обраду земљишта

101.5.2

Машине за допунску обраду земљишта

101.5.3

Машине за ђубрење земљишта

101.5.4

Машине за сетву

101.5.5

Машине за садњу

101.5.6

Машине за заштиту биља

101.5.7

Машине за убирање односно скидање усева

101.5.8

Машине за транспорт

101.5.9

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.5.10

Машине и опрема за наводњавање усева

101.6.2

Набавка опреме за пчеларство

101.6.3

Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава

2.2.9.

Критеријуми селекције:

2.2.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи по
Програму подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у 2021 износи
до 50% укупних прихватљивих трошкова. Максимални
износ повраћаја средстава по секторима је следећи:
за сектор млека, меса, јаја, воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке), цвеће и за сектор остали усеви
максималан износ поврата је 600.000 динара по сектору
и за сектор пчеларство максималан износ поврата је
200.000 динара. Критеријуми и услови за коришћење
мере прописују се Јавним позивом у 2021. години. Како
у 2021 години имамо пренете обавезе по овој мери из
2020. године интензитет помоћи износио је до 50%
укупних прихватљивих трошкова. Максимални износ
повраћаја средстава по секторима је био следећи:
за сектор млека, меса, јаја, воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке), цвеће и за сектор остали усеви
максималан износ поврата је био 600.000 динара по
сектору и за сектор пчеларство максималан износ
поврата је био 200.000 динара. Критеријуми и услови за
коришћење мере прописани су Јавним позивом. Према
напред утврђеним критеријумима комисија је вршила
бодовање подносиоца захтева и на основу укупних
бодова одређујевала проценат поврата који не може
бити већи од 50%. Већи интезитет помоћи добијали су
пољопривредници који су млађи од 40 година (додатних
20 бодова), уколико имају пребивалиште/седиште у
подручју са отежаним условима рада (додатних 20
бодова), уколико је подносилац захтева жена (додатних
10 бодова), подносилац захтева са завршеним факултетом
(додатних 15 бодова), са дипломом виша и средња школе
у области пољопривреде (додатних 10 бодова), корисник
са искуством у пољопривредној производњи од најмање
три године (додатних 5 бодова), уколико је корисник
задруга (додатних 10 бодова) и уколико је корисник члан
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задруге или удружења (додатних 10 бодова).
2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1
2
3

Назив показатеља
Укупан број подржаних
инвестиција
Број газдинстава који су
модернизовали производњу
Број газдинстава којима је
унапређен квалитет производа

2.2.12. Административна процедура: На основу
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16) и Правилника о обрасцу и садржини
програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја и обрасцу
извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике
и политике руралног развоја („Службени гласник РС“,
бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и 87/19), израђен је Нацрт
програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Инђија
за 2021. годину. Предлог програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Инђија за 2021. годину
прослеђен је Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде на давање претходне сагласности. Након
добијене претходне сагласности исти је достављен
скупштини општине Инђија на доношење. Председник
општине расписује јавне позиве и објављује текст јавног
позива са обрасцима на званичној интернет страници
ЈЛС и Агенције за рурални развој општине Инђија која
планира и спроводи Програм. Председник општине
решењем број 06-82/2020-II од 07.07.2020.године
образовао је Комисију за расподелу и контролу средстава
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по програму подршке за пољопривреду и рурални
развој која проверава испуњеност услова за доделу
подстицаја из Јавног позива утврђујених на основу
захтева и приложене документације. Комисијa прегледа
достављене захтеве за остваривање права на подстицаје.
Захтев поднет од стране лица које у складу са овим
јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен,
непотпун и неблаговремен захтев, захтев неправилно
попуњен, послат факсом или електронском поштом,
захтев са документацијом која не гласи на подносиоца
захтева, односно која је издата након подношења захтева,
захтев који није поднет од стране овлашћеног лица и
који садрже инвестиције које нису у складу са наменом
средстава утврђених Јавним позивом Комисија одбацује
решењем без разматрања. Када утврди испуњеност
услова за доделу подстицаја, односно да су захтеви
благовремено поднети, потпуни, правилно попуњени,
поднети од стране овлашћеног лица и поднети у складу
са наменом средстава утврђених Јавним позивом и
након записнички сачињеног извештаја и сачињене ранг
листе, председник општине доноси коначну Одлуку о
додели средстава подносиоцима захтева који испуњавају
услове Јавног позива. Учесници Јавног позива имају
право жалбе на одлуку о додели средстава, односно на
решење којим је одбачен или одбијен захтев за доделу
средстава другостепеном органу - општинe Инђија у
року назначеном у решењу. Након правноснажности
донетог решења којом се одобравају подстицајна
средства, подносилац захтева се позива да потпише
уговор са председником општине, којим ће бити
регулисана међусобна права, обавезе и одговорности,
динамика преноса средстава, обавезе наменског
трошења средстава , поступак у случају раскида уговора,
евентуална обавеза враћања подстицајних средстава
и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Уколико подносилац пријаве не приступи закључењу
уговора у року од 15 дана од дана достављања
обавештења о времену и месту закључења уговора,
сматраће се да је одустао од поступка за доделу средстава
путем Јавног позива и у том случају комисија може
доделити подстицајна средства наредном подносиоцу
захтева који испуњава услове или преусмерити остатак
средстава у друге намене у складу са прописаном
процедуром (нпр. Измене и допуне Програма). Исплата
додељених средстава врши се у складу са решењем и
уговором, а на захтев корисника подстицајних средстава.
Исплата додељених подстицајних средстава врши се
на наменски рачун корисника средстава који је уписан
у Регистар пољопривредних газдинстава. Уз захтев за
исплату средстава доставља се и документација којом
се доказује реализација инвестиције за коју се тражи
исплата средстава.

Србије, настале као последица интензивних процеса
индустријализације
и
урбанизације.
Наведени
трендови условили су интензивне интерне миграције
становништва, претежно на релацији село - град, које су
истовремено праћене паралелним трендом динамичних
екстерних миграција. Сеоско становништво константно
бележи тренд депопулације. Према последњем попису
становништва просечна старост сеоског становништва
износи 42,3 године, док младо сеоско становништво
чини свега 1/5 укупног становништва. Демографска
обнова руралних подручја општине Инђија је веома
важна ради подстицања останка младих у руралним
подручјима односно њиховог повратка из градова. Стога
је неопходно осигурати услове за рад и живот на селу.
Приоритет је да се подржи нова генерација младих
брачних парова, кроз савладавање специфичних изазова
са којима се суочавају млади људи када ступе у брак,
који ће их мотивисати да остану да живе и раде на селу,
решавајући стамбено питање. Све то уједно чини и
жељени одрживи развој и укупно повећање друштвене
и економске виталности руралних подручја. Посебно је
тежак положај жена на селу које, према истраживањима,
нису здравствено осигуране(преко 90%), имају статус
помажућих чланова домаћинства (нису плаћене за свој
рад), изражена је имовинска неједнакост као и изразита
необавештеност о могућностима социјалне и здравствене
заштите и могућностима у вези са самозапошљавањем.
С обзиром да су жене на селу препознате као носиоци
сеоских домаћинствава, неопходно је предузети мере
у циљу унапређења њиховог положаја. Имајући у виду
алармантне податке о напуштању села, смањењу броја
деце у сеоским школама, напуштеним поседима и кућама
у општини Инђија, креирана је ова Мера у настојању да
потенцијали и капацитети инђијских села дођу у фокус
јавних политика и понуде брачним паровима селo као
могућу дестинацију и место за живот.

2.3. Назив и шифра мере: 601 ПОМОЋ МЛАДИМ
БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА
ОКУЋНИЦОМ

2.3.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Мера Националног
програма за рурални развој 2018-2020 - Диверзификација
дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима обухвата подршку младима у руралним
подручјима. Не постоји шире и континуирано
искуство у спровођењу ове мере у протеклом периоду
у оквиру политике руралног развоја. Подршка младим

2.3.1. Образложење: Депопулација и неповољна
старосна структура су најзначајније демографске
карактеристике
руралних
подручја
Републике

2.3.2. Циљеви мере: Стратешки циљеви општине
Инђија усмерени су на повратак младих на село, развој
руралних средина и побољшање демографске структуре
општине Инђија, као и унапређење имовинског стања
породица на селу. Такође, циљеви општине Инђија
су и демографска обнова руралних подручја општине
Инђија, останак младих на селу, повећање друштвене и
економске виталности руралних подручја и упошљавање
младог сеоског становништва. Циљеви су усмерени
и на економско оснаживање младих брачних парова,
подстицање развоја руралних средина, оживљавање
и подмлађивање села кроз долазак деце и повећање
наталитета, као и иницирање процеса побољшања
демографске структуре као предуслова за покретање
привредних активности.
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пољопривредним произвођачима, као једна од подмера
наведене мере, успостављена је у 2017. години, од
када се започело и са њеним спровођењем. Иако је ова
мера новијег датума у политици руралног развоја, већ
током прве године спровођења исказано је значајно
интересовање за коришћење подстицајних средстава
у оквиру ове мере од стране корисника који су на дан
подношења захтева за остваривање права на подстицаје
имали до 40 година. Депопулација и неповољна старосна
структура су најзначајније демографске карактеристике
руралних подручја Републике Србије, настале као
последица интензивних процеса индустријализације
и урбанизације у послератном периоду. Наведени
трендови условили су интензивне интерне миграције
становништва, претежно на релацији село - град, које су
истовремено праћене паралелним трендом динамичних
екстерних миграција.
2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су
брачни/ванбрачни парови који имају пребивалиште
на територији општине Инђија а планирају куповину
сеоских кућа са окућницом. Тиме корисници учествују
у ревитализацији руралних средина општине Инђије и
стварају услове за живот својих породица на селу.
2.3.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи
критеријуми по овој мери су: да један од супружника/
ванбрачних партнера није старији од 40 година живота
у моменту подношења пријаве на Јавни позив, да
бар један учесник има пребивалиште на територији
општине Инђија дуже од пет година, да су супружници
у брачној заједници у моменту подношења пријаве,
односно ванбрачни партнери са трајном заједницом
живота (у складу са Законом), да нису власници било
какве непокретности на територији Р. Србије и да
исту нису отуђили у претходних 5 година од дана
објављивања Јавног позива, да је један од супружника,
односно ванбрачних партнера у сталном радном односу,
да учесници Јавног позива нису у крвном, тазбинском
или сродству по усвајању са потенцијалним продавцем
непокретности и да немају у моменту подношења захтева
неизмирених доспелих пореских обавеза по сонову
пореза и доприноса. Непокретност за чију куповину
се додељују бесповратна средства мора да је уписана
у Катастар непокретности на име продавца/продаваца
без терета и да не постоје нерешени имовинско - правни
односи на непокретности.
2.3.7. Специфични критеријуми: Корисници су у
обавези да испуне само опште критеријуме.
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Редни Тип критеријума за избор
број
1
Корисник има
регистровано
пољопривредног
аздинство
2
Корисник стално
запослен мање од годину
дана
3
Корисник стално
запослен од 1 до 3 године
4
Корисник стално
запослен од 3 до 5 године
5
Корисник стално
запослен од 5 до 7 године
6
Корисник стално
запослен од 7 до 10
године
7
Корисник стално
запослен преко 10 година
8
Корисници који имају
сопствени бизнис
9
Учесници са више од
троје деце

Да/Не

Бодови

да

10

да

0

да

2

да

4

да

6

да

8

да

10

да

5

да

15

2.3.10. Интензитет помоћи: Програмом за 2020 годину
укупно опредељена средства за ову меру износила
су 7 милиона динара. Јавни позив је реализован али
средства корисницима нису исплаћена те се као пренете
обавезе преносе у 2021. годину. Интензитет помоћи
износи до 50% укупних прихватљивих трошкова.
Максимални износ бесповратних средстава по овој
мери је био 1.000.000,00 динара. Критеријуми и услови
за коришћење мере прописани су Јавним позивом.
Према напред утврђеним критеријумима комисија врши
бодовање подносиоца захтева и на основу укупних
бодова одређује износ бесповратних средстава који не
може бити већи од 1.000.000,00 динара. Већи интезитет
помоћи добијају брачни/ванбрачни парови који имају
отворено пољопривредно газдинство (додатних 10
бодова), стално запослени учесници Јавног позива
(до једне године стажа осигурања 0 бодова, од 1-3
године стажа осигурања 2 бода, од 3-5 година 4 бода,
од 5-7 година 6 бодова, од 7-10 година стажа 8 бодова,
преко 10 година стажа 10 бодова), учесници који имају
сопствени бизнис у трајању од најмање годину дана од
дана објављивања Јавног позива (додатних 5 бодова),
учесници Јавног позива који има завршену средњу
школу (додатних 5 бодова), учесници Јавног позива
који има завршене струковне студије у трајању од три
године (додатних 7 бодова), учеснци Јавног позива који
има завршене основне, мастер, или специјалистичке
академске студије (додатних 10 бодова), учесници са
троје и више деце (додатних 15 бодова).

Број 7, страна број 421

Службени лист општине Инђија

2.3.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број
1
2
3
4

Назив показатеља
Број купљених кућа
Број породица стамбено обезбеђених
Укупан број становника у руралним
срединама
Број поднетих пријава

2.3.11. Административна процедура: На основу
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16) и Правилника о обрасцу и садржини
програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја и обрасцу
извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике
и политике руралног развоја („Службени гласник РС“,
бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и 87/19), израђен је Нацрт
програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Инђија
за 2021. годину. Предлог програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Инђија за 2021. годину
прослеђен је Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде на давање претходне сагласности. Након
добијене претходне сагласности исти је достављен
скупштини општине Инђија на доношење. Председник
општине расписује јавне позиве и објављује текст јавног
позива са обрасцима на званичној интернет страници
ЈЛС и Агенције за рурални развој општине Инђија која
планира и спроводи Програм. Председник општине
решењем број 06-82/2020-II од 07.07.2020.године
образовао је Комисију за расподелу и контролу средстава
по програму подршке за пољопривреду и рурални
развој која проверава испуњеност услова за доделу
подстицаја из Јавног позива утврђујених на основу
захтева и приложене документације. Комисијa прегледа
достављене захтеве за остваривање права на подстицаје.
Захтев поднет од стране лица које у складу са овим
јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен,
непотпун и неблаговремен захтев, захтев неправилно
попуњен, послат факсом или електронском поштом,
захтев са документацијом која не гласи на подносиоца
захтева, односно која је издата након подношења захтева,
захтев који није поднет од стране овлашћеног лица и
који садрже инвестиције које нису у складу са наменом
средстава утврђених Јавним позивом Комисија одбацује
решењем без разматрања. Када утврди испуњеност
услова за доделу подстицаја, односно да су захтеви
благовремено поднети, потпуни, правилно попуњени,
поднети од стране овлашћеног лица и поднети у складу
са наменом средстава утврђених Јавним позивом и
након записнички сачињеног извештаја и сачињене ранг
листе, председник општине доноси коначну Одлуку о
додели средстава подносиоцима захтева који испуњавају
услове Јавног позива. Учесници Јавног позива имају
право жалбе на одлуку о додели средстава, односно на
решење којим је одбачен или одбијен захтев за доделу
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средстава другостепеном органу - општинe Инђија у
року назначеном у решењу. Након правноснажности
донетог решења којом се одобравају подстицајна
средства, подносилац захтева се позива да потпише
уговор са председником општине, којим ће бити
регулисана међусобна права, обавезе и одговорности,
динамика преноса средстава, обавезе наменског
трошења средстава , поступак у случају раскида уговора,
евентуална обавеза враћања подстицајних средстава
и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Уколико подносилац пријаве не приступи закључењу
уговора у року од 15 дана од дана достављања
обавештења о времену и месту закључења уговора,
сматраће се да је одустао од поступка за доделу средстава
путем Јавног позива и у том случају комисија може
доделити подстицајна средства наредном подносиоцу
захтева који испуњава услове или преусмерити остатак
средстава у друге намене у складу са прописаном
процедуром (нпр. Измене и допуне Програма). Исплата
додељених средстава врши се у складу са решењем и
уговором, а на захтев корисника подстицајних средстава.
Исплата додељених подстицајних средстава врши се
на наменски рачун корисника средстава који је уписан
у Регистар пољопривредних газдинстава. Уз захтев за
исплату средстава доставља се и документација којом
се доказује реализација инвестиције за коју се тражи
исплата средстава.Трошкове преноса власништва и
установљавања терета на непокретности која је предмет
Јавног позива сносе Корисници средстава.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи
Вредност, опис
показатеља

Назив показатеља

Извор податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

Регион Војводине

рзс*

Област

Сремска област

рзс*

Град или општина

општина

рзс*

Површина

386

рзс*

Број насеља

11

рзс*

Број катастарских општина

9

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП)

6

Демографски показатељи
Број становника

47204

рзс**

Број домаћинстава

15848

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km2)

123ст/км2

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

4,84 пад

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

8,36 пад

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

16%

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

17%

рзс**

Просечна старост

41,5

рзс*

Индекс старења

1,17

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%)

11

рзс*

Основно образовање (%)

7629

рзс*

Средње образовање (%)

23683

рзс*

Више и високо образовање (%)

4477

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)

1802

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа

бонитетна класа
IIчернозем

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

умерено континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

162,9мм

Интерни

Средња годишња температура (оС)

16 степени целзијуса

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

/

Интерни

Површина под шумом (hа)

694 ха

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

1,81

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

/

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

161

рзс*
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

1786

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

2300

Управа за трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

1882

- правна лица и предузетници (%)

418

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

34022,86

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

8,01

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало(18) (ha, %)

рзс***

33115,15

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, %)

23285

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

5,5ха

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

/

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

/

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

75

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

105

Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

2256,94

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП(20) (ha)

5008,6523

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се даје у закуп
(ha):

3509,619

Интерни

- физичка лица (%)

1013,6678

Интерни

- правна лица (%)

2495,9512

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

14618

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

12582

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

513

рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)

51292 ха

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља (ha, број
ПГ)

3184

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

/

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) (ha)

3393

рзс***

Годишње радне јединице (број)

3393

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)

21

рзс***

Интерни

Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t)

/

рзс***

- сточарска производња (t, lit, ком.)

/

Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)

188 км

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

9 и 9136

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

17368

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

9319

рзс*
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Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

1728 (у00м2)

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

/

рзс*

Енергетска инфраструктура
Тц, 110/20 КВ, снага 2х
31,25МВА.ТЦ и ТЦ
110/20 КВ снаге 31,5
МВА

Интерни

Објекти образовне инфраструктуре (број)

9 основних, 3 средње
школе и 8 објеката ПУ

рзс*

Број становника на једног лекара

470

рзс*

Број корисника социјалне заштите

470

рзс*

Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

Социјална инфраструктура

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и водопривреде (број)

2560

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) (број)

254

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС (број)

/

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

1

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем (број)

2300

Интерни
ПССС

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Инђије“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 320-57/2021-I
Дана: 07.05.2021.године
Инђија

Председник,
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), Одлуке
Надзорног одбора Дирекције за изградњу општине
Инђија ЈП, Инђија, број 06-14/2016-3 од 21.09.2016.
године и Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“,
Инђија (са ранијим пословним именом Дирекција за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија), број 06-23/20165 од 14.12.2016. године, а у вези члана 48. став 3. Закона
о јавном предузећима („Службени гласник РС“, број 15/
16 и 88/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 07.05.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА СА
САДАШЊИМ ПОСЛОВНИМ ИМЕНОМ ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“, ИНЂИЈА
I
РАЗРЕШАВА СЕ, УРОШ ЋУРУВИЈА дужности
директора Дирекције за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија, са садашњим пословним именом Јавно
предузеће за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“, Инђија са даном 29.12. 2016. године, пре
истека периода на који је именован, због тога што је:
- утврђено да јавно предузеће - Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија, са садашњим пословним
именом Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, није испунилo
планиране активности из програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
2015. годину, односно да директор није спровео програм
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија за 2015. годину;
- утврђено да је директор, кршењем директорских
дужности и несавесним понашањем деловао на
штету јавног предузећа - Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија, са садашњим пословним
именом Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија;
- утврђено да је због несавесног обављања дужности
директора и поступања супротно пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања циља
пословања јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа.
II
Диспозитив решења објавити у „Службеном
листу општине Инђија“.

Петак 07. мај 2021.
Образложење

Пресудом Управног суда Београд, Одељење у
Новом Саду број III-2 У.1918/17 од 04.03.2021. године
уважена је тужба тужиоца Уроша Ћурувије из Инђије,
ул. Милоша Црњанског бр. 6 и поништено је решење
тужене Скупштине општине Инђија број 02-480/2016I од 29.12.2016. године и предмет враћен туженој на
поновни поступак.
У образложењу Пресуде Управни суд наводи
да је тужени орган дао одговор на тужбу преко
Правобранилаштва општине Инђија, чији одговор на
тужбу суд није прихватио, јер је чланом 2. став 1. Закона о
правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/14),
прописано да је правобранилаштво орган који обавља
послове правне заштите имовинских права и интереса
Р Србије, аутономне покрајине односно јединице
локалне самоуправе, а чланом 52. став 1. истог закона је
прописано да правобранилаштво аутономне покрајине
и правобранилаштво јединице локалне самоуправе
у поступцима пред судовима, управним и другим
надлежним органима заступа аутономну покрајину,
односно јединицу локалне самоуправе ради заштите
њених имовинских права и интереса, а обзиром да се
у управном спору не одлучује о имовинским правима
и обавезама туженог органа већ о законитости његовог
управног акта којим је решавано о праву, обавези или на
закону заснованом интересу тужиоца, то је став Суда да
Општински правобранилац, у овој управној ствари, није
законски заступник туженог органа.
Управни суд је у смислу члана 33. став 2.
Закона о управним споровима решио предмет спора без
одржавања усмене расправе сматрајући да је предмет
спора такав да очигледно не изискује непосредно
саслушање странака и посебно утврђивање чињеничног
стања, те је након оцене навода тужбе, одговора на тужбу
и списа предмета ове управне ствари нашао да је тужба
основана.
Даље се наводи, да је по оцени Управног суда
основано указивање у тужби на незаконитост оспореног
решења из разлога што се тужени орган у уводу и
образложењу оспореног решења позива на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број
06-23/2016-5 од 14.12.2016. године, која је била основ
за доношење оспорене одлуке, али се у списима које је
тужени доставио суду наведена одлука не налази, а како
се тужени орган позива на доказ који није приложен у
списима предмета, то суд не може испитати правилност
оспореног решења, чиме је по оцени суда оспореним
решењем начињена повреда правила поступка из члана
199. став 2. у вези са чланом 149. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10).
Управни суд није прихватио захтев тужиоца за
доношење одлуке у спору пуне јурисдикције, будући
да су утврђене повреде правила поступка од стране
туженог органа, које мора отклонити тај орган.
Пресудом суда наложено је туженом органу
да донесе ново и на закону засновано решење
придржавајући се примедби изнетих у пресуди и у року
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који је прописан чланом 69. став. 2. Закона о управним
споровима („Службени гласник РС“, бр. 111/09).
Поступајући по налогу Управног суда овај
орган, у смислу члана 69. став 2. Закона о управним
споровима, доноси ново решење.
Дана, 26.10.2016. године Надзорни одбор
Дирекције за изградњу оштине Инђија Ј.П. Инђија,
са садашњим пословним именом Јавно предузеће за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“
Инђија, преко Општинског већа, доставио је Скупштини
општине Инђија, Одлуку број 06-14/2016-3 од 21.09.2016.
године којом предлаже Скупштини општине Инђија,
као оснивачу, да Уроша Ћурувија разреши дужности
директора Дирекције за изградњу оштине Инђија Ј. П.
Инђија, пре истека периода на који је изабран, из разлога
ближе наведених у диспозитиву овог Решења.
На основу члана 48. став 4. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19),
Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
је предметну Одлуку са доказима и пропратним актом
послала на изјашњење суспендованом директору Урошу
Ћурувија и то препорученом пошиљком с повратницом
број АА000745087РС на адресу пребивалишта. Како
прималац, односно пунолетни члан примаочевог
домаћинства није затечен на назначеној адреси, поштар
је оставио извештај о приспећу пошиљке за примаоца,
са обавештењем да пошиљку може преузети у пошти
22320 Инђија, у року од пет радних дана. У назначеном
року, прималац Урош Ћурувија се није појавио у пошти,
ради преузимања пошиљке. Након истека рока чувања
пошиљке, иста је враћена Дирекцији за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија дана 03.10.2016. године.
Сходно одредбама члана 76. и 77. став 2. Закона о
општем управном поступку, сматра се да је достављање
Одлуке, ради изјашњења извршено.
Како се према позитивним законским
прописима сматра да је на овај начин препоручена
пошиљка уручена, то је Надзорни одбор Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, са садашњим
пословним именом Јавно предузеће за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија, дана,
26.10.2016. године преко Општинског већа, доставио
Скупштини општине Инђија, Одлуку број 06-14/20163 од 21.09.2016. године којом предлаже Скупштини
општине Инђија, као оснивачу, да Уроша Ћурувија
разреши дужности директора Дирекције за изградњу
оштине Инђија Ј.П. Инђија, пре истека периода на који
је изабран, из разлога ближе наведених у диспозитиву
овог Решења.
Седница Општинског већа за коју је достављен
напред наведени предлог Одлуке била је заказана за
31.10.2016. године.
Чланом 33. став 1. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 7/13, 1/15, 14/16 и 22/16),
регулисано је да предлог за разрешење директора Јавног
предузећа подноси Општинско веће или Надзорни одбор
Јавног предузећа преко Општинског већа, а у вези члана
48. став 3. Закона о јавном предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19).
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Дана 31.10.2016. године Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија је од стране Председника
општине Инђија примила Обавештење број 06-14/201624, којим је обавештена да је суспендовани директор
Урош Ћурувија, преко свог адвоката дописом који је
упућен Председнику општине, Општинском већу и
Општинској управи, изразио спремност да се изјасни
на предлог за разрешење и лично преузме Одлуку о
разрешењу са доказима и пропратним актом, у ком
допису наводи, да обавештење о пријему пошиљке није
примио, а да је за Одлуку Надзорног одбора којом се
предлаже његово разрешење, сазнао од одборника.
Обзиром на достављени допис суспендованог
директора Уроша Ћурувија, на седници Оптшинског
већа, није ни разматран предлог Одлуке, јер је
Председник Општинског већа предложио да се са
дневног реда скине тачка под редним бројем 23.
„Утврђивање предлога решења о разрешењу директора
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија“,
те је дневни ред са предложеним изменама и допунама
усвојен без примедби.
Дана 01.11.2016. године Дирекција за изградњу
Општине Инђија Ј.П. Инђије са садашњним пословним
именом Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, је лично уручила
суспендованом директору Урошу Ћурувија предлог
Одлуке о разрешењу број 06-14/2016-3 од 21.09.2016.
године, ради изјашњења.
Дана, 21.11.2016. године, путем препоручене
пошиљке, суспендовани директор Урош Ћурувија
доставио је изјашњење заведено у Дирекцији за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, са садашњим
пословним именом Јавно предузеће за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, под
бројем 06-14/2016-28 дана 22.11.2016. године.
У свом изјашњењу суспендовани директор
наводи следеће:
Дана 29.02.2016. године Надзорни одбор
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
усвојио је извештај о реализацији програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П, за
период од 01. 01. 2015. године до 31.12. 2015. године
у коме се, између осталог, наводи да је Дирекција за
изградњу општине Инђија ЈП Инђија реализовала 100%
пребачених средстава од стране буџета општине Инђија
и од стране других извора финансирања у складу са
програмом пословања за 2015. годину.
Дана 28.03.2016. године на седници, Скупштина
општине Инђија донела је решење о давању сагласности
на извештај о реализацији програма пословања и
финансијског плана за 2015. годину Дирекције за
изградњу општине ЈП Инђија.
Дана 20. 07. 2016. године Скупштина општине у
новом сазиву усвојила је завршни рачун буџета општине
Инђија за 2015. годину а саставни део овог завршног
рачуна је и завршни рачун Дирекције за изградњу
Инђија (стр. 22-30).
Даље наводи да су доношењу напред наведених
одлука претходиле следеће активности:
да је дана 16.12.2014. године донет Програм
пословања за 2015. годину на који
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је Скупштина општине дала сагласност број 02335/2014-I-I дана 29.12.2014. године, а
- да су дана 16. јуна 2015. године донете измена и допуна
програма пословања Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину, на које је Скупштина
општине Инђија дала сагласност бр. 023-25/2015-I-I
дана 24.06.2015. године.
Наведене Измене и допуне Програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
2015. годину донете су ради усклађивања са предлогом
одлуке о ребалансу буџета Општине Инђија за 2015.
годину, обзиром да је наведеним предлогом одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
предвиђено да средства за расходе и издатке, намењена
за реализацију програма пословања Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину,
чине посебан раздео у Одлуци о буџету општине Инђија
за 2015. годину.
Програм пословања за сваку па и за 2015.
годину, донет је на основу трогодишњег планирања,
у конкретном случају за 2015., 2016. и 2017. године, а
на основу планираних средстава из Буџета општине
Инђија, намењених за остваривање програма пословања
Дирекције за изградњу за ту годину. Затим се тај програм
пословања доставља Скупштини општине Инђија,
на још једну контролу у виду давања сагласности.
Програм пословања за 2015. годину је добио сагласност
Скупштине општине Инђија.
У програму пословања за 2015. годину у
поглављу:
МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
наведено је (страна 45.):
„У складу са упутством за израду годишњих
програма пословања за 2015. годину, а које је донела
Влада Закључком бр. 023-14246/2014 од 14.11.2014.
године, Дирекција за изградњу општине Инђија као
индиректни корисник буџетских средстава која своје
пословање води по закону о буџетском систему, односно
готовинској основи (не остварујемо приход, добит, нема
залихе,...), нема параматре за исказивање тражених
индикатора за мерење ефикасности пословања.
Ефикасност пословања Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија, као индиректног корисника
буџетских средстава може се сагледати из Биланса
успеха.“
А у поглавњу 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ (страна
55.) наведено је на који начин ће се исте реализовати,
а у поглављу 7.1. је приказан преглед реализације
капиталних улагања у периоду 2015-2017. године
(страна 55-57.).
Суспендовани директор истиче да ниједна
ставка из програма пословања није напамет планирана,
ниједан износ није произвољно стављен у програм
пословања, све је при томе, мислећи на целокупну
процедуру како планирања тако и доношења програма
пословања, своју подлогу налазило првенствено у
Закону о јавним предузећима, затим у Општинском
буџету, а произилазило је из трогодишњег планирања
које чини саставни део програма пословања, и на које,
као такво, Скупштина општине Инђија такође даје
сагласност заједно са програмом пословања за сваку
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годину. На крају је све то Скупштина општине Инђија
и потврђивала, дајући му сагласност, као што је већ
наведено.
Наводи, да обзиром на чињеницу да је Дирекцији
пребачено 375.524.415,95 динара од планираних
1.302.241.920,00 динара, колико је Буџетом било
предвиђено (610.718.920,00 динара је било предвиђено
од стране Буџета општине Инђија, а 691.523.000,00
динара од других извора финансирања), не може се
преставити неиспуњене планиране активности из
годишњег програма пословања, нити неспровођење
програма пословања од стране директора, већ само
непотпун трансфер од укупних средстава из Буџета,
као и непреношење средстава од виших нивоа власти
као што су Путеви Србије Ј.П. и Управа за капитална
улагања АП Војводине, опредељених за остваривање
програма пословања Дирекције за 2015. годину.
Даље наводи да би се о неиспуњавању
планираних активности из програма пословања могло
говорити у случају да су средства предвиђена за испуњење
наведних активности искоришћена у неке друге сврхе, а
не у оне за које су биле предвиђење. Међутим, како су
у конкретном случају средства предвиђена за испуњење
планираних активности из програма пословања
Дирекције била предвиђена у Буџету општине Инђија, па
су на основу тога и планирана у пограму пословања, то
је програм пословања у потпуности извршен у складу са
пренетим средствима. Сматра да је реализација програма
пословање износила 100% пребачених средстава, а не
29,25% како се то тенденциозно наводи у предлогу за
разрешење и истовремено додаје „у изузетно ниском
проценту“. Управо из наведених разлога су апсолутно
неосновани наводи да јавно предузеће – Дирекција за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија није испунило
програм пословања за 2015. годину, односно да директор
није спровео програм пословања Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину.
Наводи да није потребно да објашњава да је
Скупштина општине орган који је одлучивао о извештају
и реализацији програма пословања, да се не може сада
прихватити предлог Надзорног одбора Дирекције за
изградњу општине Инђија о неиспуњењу планираних
активности из програма пословања, односно у његовом,
као директора, неспровођењу програма пословања.
Сматра да је обзиром да се зна у хијерархијском правном
систему где је место Надзорног одбора, а где је место
Скупштине општине, да је депласирано да Надзорни
одбор покушава да дезавуише одлуку Скупштине
општине.
Даље наводи да предлог за његово разрешење из
њему непознатих разлога, садржи и део који се односи
на разрешење Надзорног одбора Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија, да он наведено решење
није имао прилике да види, али ако је Надзорни одбор
разрешен из разлога који се наводи у решењу, односно:
„из разлога што је као орган управљања пропустио да у
току трајања мандата, дакле почев од 2013. године донесе
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије“,
онда је ово Решење апсолутно незаконито.
Наводи, да важећи Закон о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), који се примењује
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од 04.03.2016. године, прописује обавезу доношења
дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије,
док претходни Закон о јавним предузећима који је
престао да важи ступањем на снагу сада важећег
Закона о јавним предузећима дана 04.03.2016. године,
није прописивао обавезу доношења дугорочног и
средњорочног плана пословне стратегије, па самим тим
није ни могао санкционисати недоношење ових планова.
Важећи Закон о јавним предузећима, у члану 80. став 3.
предвиђа да се Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају пре истека периода на који су именовани
уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја у року
од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. По
његовом мишљењу, Надзорном одбору је остављен рок
од годину дана од дана ступања на снагу овог закона за
доношење наведених аката, а тај рок истиче 04.03.2017.
годне. Сматра да обзиром да наведени рок још није
истекао, одлука о разрешењу Надзорног одбора је
неоснована и незаконита, јер нису наступили законски
разлози наведени у одлуци за разрешење.
Даље, везано за тврдње да је као директор
кршењем директорских дужности и несавесним
понашањем деловао на штету јавног предзећа Дирекције
за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, износи
следеће:
Истиче да је реализација програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
износила 100% пребачених средстава. Дирекција је
индиректан буџетски корисник и нема изворне приходе,
јер све уплате иду на рачун општине. У складу са овим,
вршена је исплата накнада председнику и члановима
Надзорног одбора.
Да је дана, 03.02.2015. године Супштина
општине Инђија, упутила допис Дирекцији за изградњу
у коме захтева доставу информација о спровођењу
Одлуке о утврђивању висине накнаде председнку и
члановима надзорних одбора („Службени лист општине
Инђија“, број 15/13).
Да је дана 13.02.2015. године Скупштини
општине Инђије достављен одговор на овакав допис
у смислу да пословање, односно степен реализације
програма пословања Дирекције за изградњу, као
индиректног буџетског корисника, зависи искључиво од
пренетих средстава из Буџета општине Инђија, односно
финансијских могућности других нивоа власти, те
да је реализација 100% обзиром да су сва средства од
Оснивача реализивоана, као и да су захтеви подношени,
односно исплаћивани у складу са програмом пословања,
уз напомену да су сва неутрошена средства на дана
31.12.2014. године враћена у Буџет општине Инђија, а у
складу са законском обавезом.
Наводи, да обзиром, да поводом наведеног
одговора од 13.02.2015. године нису добили никакво
додатно мишљење, појашњење, питање, дана 22.12.2015.
године он је лично Скупштини општине Инђија
упутио Допис бр. 023-10/2015-2 у коме је поновио да
је Дирекција за изградњу општине Ишија Ј.П. Инђија
реализовала сва пренета средства од стране општине
као оснивача, да су мишљења да је реализација 100%,
те да је Надзорни одбор на својој 36. Седници водио
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расправу и донео препоруку да се обрати оснивачу и
ако се и раније обраћало, за тумачење одлуке о накнади
чланова надзорног одбора, а да се у прелазном периоду
до добијања одговора, исплата врши као и до сада.
Даље наводи, да је Надзорни одбор сам себе
довео у парадоксалну ситуацију, јер оно што импутирају
њему као незаконито и сами раде, што указује на
огромну дозу лицемерја и овим се само потврђује
да је он исправно и законито радио, те да су потпуно
неосновани наводи да је кршењем директорских
дужности и несавесним понашањем деловао на штету
јавног предузећа Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија.
У вези утврђења да је несавесно обављао дужност
и поступао супротно пажњи доброг привредника, услед
чега је дошло до знатног одступања од остваривања циља
пословања јавног предузећа, наглашава да су претензије
надзорног органа да има функцију правосудног органа,
што је назаконито и неуставно. Какав ће бити исход
спора по наведеној тужби Монтера д.о.о. Београд сада у
стечају, против Дирекције за изградњу општине Инђија,
и по тужби Раифаизен банке против Дирекције општине
Инђија, о томе ће одлучивати судови.
Наводи да како се у предлогу малициозно износе
пропусти њега као директора, указује да Надзорни
одбор, као предлагач, покушава да квалитетно тумачи
позитивне прописе, па тако потенцира да је директор
пропустио да поднесе тужбу ради накнаде штете против
Монтера д.о.о.. Предлагач, Надзорни одбор пропушта
да наведе да је Дирекција у предмету П-252/2013 пред
Привредним судом у Сремској Митровици, где је
тужилац Раифаизен банка као заложни поверилац на
потраживање Монтера д.о.о., поднела тужбу против
Дирекције, а Дирекција је истицала приговоре у погледу
квалитета, динамике и рокова извођења радова и у том
поступку је спроведено грађевиснко вештачење, о чему
се изјаснио Грађевински факултет у Београду, а надзорни
орган је могао извршити увид у основни и допунски
налаз. Посебно указује да је дана 29.09. 2015. године
од стране суда саслушан Предраг Петронијевић испред
Грађевинског факултета, а да је од стране Дирекције
ангажовано стручно лице професор Мирковић Миодраг,
који је у складу са чланом 271. став 2. ЗПП учествовао
на овом рочишту, а што је записнички констатовано.
Наводи да Надзорни орган покушава да укаже
да је директор грешио када је вршио плаћање Монтери,
иако је добио обавештење од стране Раифаизен банке
дана 13.10.2009. године уз посебно његово истицање да
банка није доставила изводе из регистра залоге, а што
је дужна у смислу члана 11. став 4. Закона о заложном
праву на покретним стварима уписаним у регистар, али
надзорни орган указује да је дана 30.08.2011. године
Раифаизен банка по други пут доставила Дирекцији
обавештење о постојању заложног права, али је уз
предметно обавештење доставила и извод из регистра.
Код Раифаизен банке долази до кадровских промена,
па се Владимир Весовић укључује у послове везано
за заложно право у јуну 2011. године (доказ: записник
о рочишту за главну расправу од 09.02.2016. године),
јер је овај предмет пребачен у његово одељење.
Кадровска промена код Раифаизен банке је резултирала

Број 7, страна број 429

Службени лист општине Инђија

у правилном и законитом поступању када је у питању
обавештење Диркеције као заложног дужника, јер
дана 30.08.2011. године Раифаизен банка обавештава
Дирекциу о постојању заложног права и доставља извод
из регистра заложног права од 26.08.2011. године издат
у 09:06:45 часова, а који је заведен под бр. 16610/2009 и
извод из регистра заложног права под бр. 15591/09 који
је издат 26.08.2011. године у 09:15:12 часова. Раифаизен
банка сада правилно поступа у смислу члана 11. став
4. Закона о заложном праву. Зашто би Раифаизен банка
као квалификована институција два пута обавештавала
Дирекцију о постојању заложног права? Одговор је
једноставан, јер прво обавештење није било у смислу
члана 11. став 4. Закона о заложном праву, па управо из
тих разлога се врше и кадровске промене код Раифаизен
банке, где се овим послом бави Владимир Весовић и он
правилно поступа у тумачењу члана 11. став 4. Закона о
заложном праву и он је један од потписника обавештења
о постајању заложног права које је достављено
Дирекцији 30.08.2011. године.
Наводи да је произвољан и супротан законским
прописима, посебно члану 11. став 4. Закона о заложном
праву на покретним стварима, став Предлагача да је
незаконито поступао и да је незаконито вршио плаћање
Монтери д.о.о. у периоду након 13.10.2009. године
као дана пријема обавештења о залози потраживања
достављеног од стране Раифаизен банке.
Након
пријема
законитог
обавештења
Раифаизен банке дана 30.08.2011. године када су
достављени и изводи из регистра залоге, дао је налог
да Дирекција врши плаћање заложном повериоцу, а све
сходно члану 11. став 4. наведеног закона.
Даље наводи да је дана, 26.09.2014. године
закључен споразум о начину и роковима измирења
обавеза између Раифаизен банке а.д. Београд као
заложног повериоца и Дирекције као заложног дужника,
уз констатацију да је СО Инђија на седници одржаној
19.09.2014. године донела закључак бр. 35-1079/2014-I,
којим је прихваћен извештај о току изградње спортске
дворане у Блоку 4 у Инђији (спортска хала), па је по
основу уговора закљученог између заложног дужника
и привредног друштва Монтера д.о.о. Београд утврђења
потреба обезбеђења средстава како је дато у материјалу,
те је прихваћен предложени начин регулисања неспорних
обавеза према заложном повериоцу на начин како је то
дефинисано у овом споразуму, услед чега се у буџету
Општине Инђија за 2015., 2016. године и 2017. године
обезбеђују средства за извршење неспорних обавеза
према заложном повериоцу. Споразумом је утврђено да
је неспоран износ потраживања 1.603.599,46. евра, да
је исплаћено заложном повериоцу 227.527,94 евра и да
је преостали дуг 1.376.071,52 евра, а у члану 2. истог
споразума регулисани су рокови исплате овог износа у
32 једнаке месечне рате са уговореном каматом од 7,25%
камате на годишњем нивоу, а која је мања од законске
затезне камате за девизна средства. Дирекција је ради
обезбеђења својих уговорених обавеза предала 10
бланко сопствених меница, а у случају да у року од 30
дана од дана доспелости не поштује рокове из члана 2.
овог споразума заложни поверилац је овлашћен да без
остављања било каквог накнадног рока прогласи доспеле
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обавезе по овом споразуму и стиче право да захтева од
извршног дужника исплату целокупног дуговања.
Истиче да се Дирекција не појављује
самоиницијативно као уговорна страна приликом
закључења и потписвиања споразума, да је поводом
овог споразума одржана седница Скупштине општине
Инђија 19.09.2014. године и Скупштина општине је
донела одлуку о прихватању извештаја.
У складу са закљученим споразумом, Дирекција
је сервисирала своје месечне обавезе закључно са
мартом 2016. године и престала је да извршава ову
обавезу након добијања обавештења од стране стечајног
управника Монтера д.о.о., који је Дирекција примила
дана 31.03.2016. године.
Наводи да став предлагача да Дирекција
није смела да врши плаћање у периоду од отварања
стечајног поступка па убудуће, а Дирекција је исплатила
29.511.096,54 динара, све у складу са закљученим
споразумом са Раифаизен банком. Сматра да Надзорни
одбор причињава штету самој Дирекцији заузимајући
став да Дирекција није смела да врши плаћање
Раифаизен банци након отварања стечаја. Надзорни
орган прелази преко чињенице да се као заложни
поверилац појављује Раифаизен банка, која уствари
даје кредит Дирекцији, који је одобрио кредитни одбор
Раифаизен банке, што представља један комерцијални
однос. Дирекција је могла да узме кредит и од било које
друге банке и да сервисира своју обавезу као заложни
дужник по споразуму закљученим са Раифаизен банком.
Овде је правно питање ко је у праву, да ли Монтера д.о.о.
у стечају или Раифаизен банка, али ће о томе одлучити
Привредни суд по тужби за главно мешање. Став је
предлагача да је директор поступао несавесно, јер је
исплатио износ од приближно 30.000.000,00 динара,
што је супротно члану 80. став 2. Закона о стечају. Ово је
произвољан став предлагача, који очигледно покушава
да има правосудну функцију, јер ће о овоме суд изнети
свој став. Поред тога, уколико је Дирекција исплатила
овај износ неосновано банци, а тужба за главно мешање
је поднета против Дирекције и банке, где је тражено
да се тужени обавежу солидарно да плате износ од
око 30.000.000,00 динара сваком је јасно да тек након
правноснажне одлуке суда се може коментарисати да ли
има пропуста или не на његовој страни као директора.
Независно од овога, уколико би Дирекција изгубила
спор, она би имала право повраћаја износа од око
30.000.000,00 динара од Раифаизен банке, јер би се она у
таквој ситуацији неосновано обогатила.
Наводи да је у току трајања спора пред
Привредним судом, извршено економско финансијско
вештачење од стране сталног судског вештака економске
струке Милорада Достанића. Да према налазу и мишљењу
овог вештака, на дан састављања окончане ситуације
потраживање Монтера д.о.о. износи 1.929.703,28 евра,
а на дан закључења споразума са Раифаизен банком
26.09.2014. године износи 1.702.175,34 евра. Из
допунског налаза економско финансијског вештачења
од 30.05.2016. године произилази да је укупна вредност
изведених радова 7.465.933,60 евра, а да је плаћено
7.139.829,76 евра, а у плаћање је укључен износ од
5.763.758,24 евра и износ од 1.376.071,52 евра, а све по
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споразуму закљученом између Дирекције и Раифаизен
банке. Из налаза произилази да Дирекција и данас дугује
326.103,90 евра.
Даље наводи да су тачни наводи да је поднета
тужба за главно мешање од стране Монтера д.о.о. у
стечају против Дирекције за изградњу општине Инђија и
Раифаизен банке, али се мора нагласити да је Привредни
суд у Сремској Митровици донео решење о спајању
тужбе тужиоца Монтера д.о.о. у стечају која је заведена
код Привредног суда у Сремској Митровици под бр.
П - 253/2016. Решењем Привредног суда у Сремској
Митровици П 252/2013 од 01.09.2016. године спојене су
парнице под бр. П 252/2013 у правној ствари тужиоца
Раифаизен банке против Дирекције, и под бр. П 253/16
у правној ствари тужиоца Монтера д.о.о. у стечају
против Дирекције и Раифаизен банке, а по тужби за
главно мешање. Против овог решења жалбу је изјавила
Раифаизен банка и предмет се налази пред Привредним
апелационим судом у Београду, а поводом решавања
жалбе Раифаизен банке.
Наводи да као разлози за разрешење директора
наводе се одредбе члана 49. став 1. тачка 3. и 4. Закона
о јавним предузећима и члана 50. став 1. тачка 2. Закона
о јавним предузећима, да је овај закон донела Народна
скупштина РС дана 24.02.2016. године и да је исти
ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном гласнику, а објављен је 25.02.2016. године,
тако да је ступио на снагу 04.03.2016. године. Да је
даном ступања на снагу овог закона престао да важи
Закон о јавни предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12, 116/13-аутотентично тумачење и 44/14др. закон). Из образложења одлуке којом се предлаже
његово разрешење, утврђује се извршење одређених
радњи током 2015. године и раније. За све радње које су
извршене пре ступања на снагу сада важећег Закона о
јавним предузећима, као разлози за његово разрешење
као директора, могу се применити сао они разлози кји
су предвиђени и сада важећим законом који је важио
у време предузетих радњи. Разлози на основу којих
се директор разрешава пре истека периода на који је
именован и разлози на основу којих се директор може
разрешити пре истека периода на који је именован,
по сада важећем Закону о јавним предузећима, нису
идентични са разлозима који су постојали по Закону
о јавним предузећима који је престао да важи дана
04.03.2016. године. Наглашава да одредба члана 38.
став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима који се
примењивао до 04.03.2016. године није идентична са
одредбом члана 49. став 1. тачка 3. сада важећег Закона о
јавним предузећима, а која одредба представља разлог за
предлог за разрешење. Сматра да сви разлози наведени
у члану 49. став 3. Закона о јавним предузећима морају
кумулативно бити испуњени да би могли бити основ за
разрешење, а они нису идентични са разлозима који су
постојали до дана примене овог закона и за период који
му се ставља на терет.
Даље истиче да разлози за утврђење разрешења
из члана 50. став 2. сада важећег Закона о јавним
предузећима нису били предвиђени као разлози за
разрешење директора, па се овај разлог може применити
само за радње предузете од дана примене сада важећег
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Закона о јавним предузећима, а никако раније. Како
не постоји идентитет законом утврђених разлога због
којих се може и мора разрешити директор предузећа и
начина и времена извршења ових радњи, то су разлози
по основу којих се тражи његово разрешење и формално
незаконити. Формална незаконитост одлуке води
коначној незаконитости исте.
Из свега горе изнетог сматра да је одлука
Надзорног одбора о предлогу разрешења пре истека
периода на који је именован, незаконита и неоснована.
Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђије (са
ранијим пословним именом Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија), на седници одржаној дана
14.12.2016. године донео је Одлуку број 06-23/2016-5 од
14.12.2016. године, којом се утврђује да су неосновани
наводи суспендованог директора Уроша Ћурувија дати
у Изјашњењу број 06-1472016-28 од 22.11.2016. године,
те да у свему остаје код предлога Одлуке о разрешењу
Надзорног одбора број 06-14/2016-3 од 21. 09. 2016.
године, коју Одлуку је дана 14.12.2016. године преко
Општинског већа доставио Скупштини општине Инђија.
У Одлуци од 14.12.2016. године Надзорни
одбор ценио је наводе дате у Изјашњењу суспендованог
директора и сматра да су исти неосновани из следећих
разлога:
У вези тврдњи Уроша Ћурувија да је Јавно
предузеће Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија испунилo планиране активности из програма
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија за 2015. годину, односно да је директор
спровео програм пословања Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину, тако што
је реализовала 100% пребачених средстава од стране
буџета општине Инђија и од стране других извора
финансирања у складу са програмом пословања за 2015.
годину, Надзорни одбор констатовао је следеће:
Надзорни одбор ове тврдње Уроша Ћурувија
сматра произвољним и неоснованим, пре свега из
разлога, јер је на недвосмислен и јасан начин утврђено
да Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија није испунило планиране активности
из програма пословања за 2015. годину, односно да
директор није спровео годишњи програм пословања за
2015. годину.
Наиме, нетачни су наводи Уроша Ћурувија да
је реализација програма пословања износила 100%, а не
29,25%. На последњој страни Извештаја о реализацији
програма пословања Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија за период 01.01.2015.-31.12.2015.
године бр. 06-3/2016-5 од 29.02.2016. године, децидно
пише да је реализација програма пословања за 2015.
годину износила 29,25%, односно да је значајно мања од
планиране, што је по мишљењу овог Надзорног одбора
последица нереалног планирања, односно планирања
које је било засновано на нереалним основама, без
свеобухватне анализе пословања и доношења дугорочног
и средњорочног плана рада и развоја.
Надзорни одбор је узео у разматрање и
чињеницу да је ово Јавно предузеће, као индиректни
корисник финансиран из буџета општине Инђија, те да
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је реализација програма истог, условљена динамиком и
висином преноса буџетских средстава, али је остао при
тврдњи да се у конкретном случају пре свега, ради о
пропусту органа, дакле тадашњег Надзорног одбора и
директора, а који пропуст се односи на начин вршења
функција, односно извршавања законских и статутарних
обавеза.
Нетачна је тврдња Уроша Ћурувија да
претходни Закон о јавним предузећима (“Сл. гласник
РС”, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и
44/14 - др. закон), није прописивао обавезу доношења
дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и
да самим тим се директор није ни могао санкционисати
недоношењем ових планова. Наиме, претходни Закон о
јавним предузећима у члану 50. прописивао је следеће:
‘’Унапређење рада и развоја јавног предузећа, као и
зависног друштва капитала, заснива се на дугорочном
и средњерочном плану рада и развоја, који доноси
надзорни одбор јавног предузећа, односно надлежни
орган зависног друштва капитала.’’ Даље, исти Закон у
члану 23. прописивао је да директор јавног предузећа
између осталог, води пословање јавног предузећа;
предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење; врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног
предузећа, из чега јасно произилази да је директор
морао предложити Надзорном одбору дугорочни и
средњерочни план рада и развоја, што је била законска
обавеза из члана 50., а што је пропуштено.
У вези тврдње директора Уроша Ћурувија да
је на законит начин вршио исплату накнаде члановима
Надзорног одбора, Надзорни одбор констатовао је
следеће:
Скупштина општине Инђија је у 2013.
години донела Одлуку о утврђивању висине накнаде
председнику и члановима надзорних одбора („Службени
лист општине Инђија“, бр. 15/13), а којом Одлуком је
прописано да се накнада за рад председнику и члановима
надзорног одбора утврђује у одређеном проценту (члану
из реда локалне самоуправе у висини 50%, члану из реда
запослених у висини 40%, а председнику надзорног
одбора у висини накнаде члана из реда локалне
самоуправе, увећане за 10%), од просечне зараде
остварене на територији Републике Србије. Такође,
предметном Одлуком прописано је да председнику и
члановима, тако утврђена накнада припада само за рад
и резултате рада којима је постигнута потпуна (100%)
реализација Програма пословања, а да је у случају
реализације програма пословања испод 100%, јавно
предузеће дужно извршити сразмерно умањење накнаде,
сагласно критеријумима из годишњег програма.
Надзорни одбор је на основу релевантне
документације јавног предузећа, утврдио да предметна
Одлука није правилно примењивана, ни у једној
буџетској години (2013. 2014. и 2015.), с обзиром да је
јавно предузеће вршило плаћање накнаде председнику и
члановима Надзорног одбора, без сразмерног умањења,
односно без примене критеријума из годишњег
програма. Тврдња Уроша Ћурувија, да сама чињеница
да Скупштина општине Инђија није упутила никакав
одговор овом Јавном предузећу у вези тумачења
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предметне Одлуке односно доставе информације о
спровођењу Одлуке о утврђивању висине накнаде
председнику и члановима надзорних одбора значи да
се Скупштина општине са вршеним начином исплате
накнаде прећутно сагласила, представља произвољно
тумачење предметне Одлуке од стране суспендованог
директора. С обзиром да предметна Одлука на јасан и
недвосмислен начин регулише начин и висину исплате
накнаде члановима Надзорног одбора, као и њено
умањење у случају реализације програма пословања
мањег од 100%, те констатујући чињеницу да оснивач,
односно Скупштина општине, која остварује права
оснивача, ни током 2015. године није донела никакве
измене предметне Одлуке, Надзорни одбор остаје
при мишљењу да је Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија, као и сва друга јавна предузећа,
била дужна да примењује одредбу сразмерног умањења
накнаде председнику и члановима Надзорног одбора, и
то почев од дана ступања на снагу предметне Одлуке,
укључујући и 2015. годину, независно од чињенице
што је у питању индиректни буџетски корисник, јер се
предметна Одлука, с обзиром да није мењана, односила
на сва јавна предузећа, не улазећи у начин финансирања,
односно врсту и изворе прихода и примања.
Суспендовани директор Урош Ћурувија је
себи дао за право да на један произвољан и погрешан
начин тумачи, односно примењује Одлуку Скупштине
општине Инђија, тврдећи да код овог Јавног предузећа
као индиректног корисника буџетских средстава,
реализација
програма
пословања
представља
реализацију пребачених новчаних средстава од буџета и
других нивоа власти, а која средства ово јавно предузеће
утроши у висини од 100%.
Како је чланом 26. став 1. тачка 4. Закона о
јавним предузећима прописано да директор одговара за
законитост рада јавног предузећа, то је Урош Ћурувија,
као директор, тиме што Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија, није правилно примењивала
скупштинску Одлуку о утврђивању висине накнаде
председнику и члановима надзорних одбора, одговоран
за поступање несагласно прописима, тим пре што је
оваквим поступањем Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија само у 2015. години председнику и
члановима надзорног одбора исплатила на име накнаде
већи износ, од износа припадајућег према предметној
Одлуци оснивача, чиме је именовани кршењем
директорских дужности и несавесним понашањем
деловао на штету јавног предузећа.
У вези тврдње Уроша Ћурувија да није због
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова у јавном
предузећу, довео до знатног одступања од остваривања
циља пословања јавног предузећа, а у вези правног
посла закљученог између Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија као наручиоца посла
и Монтера д.о.о. Београд, ради извођења радова на
изградњи спортске дворане у блоку 4 у Инђији-прва
фаза, као и свих Анекса Уговора, закљученог споразума
и покренутих судских спорова који су у току, Надзорни
одбор је остао у потпуности код утврђених чињеница
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и датих разлога у образложењу Одлуке од 21.09.2016.
године.
Како је према одредби члана 26. Закона о јавним
предузећима, директор тај који представља и заступа
јавно предузеће, организује и руководи процесом рада,
те води пословање јавног предузећа и одговара за
законитост рада јавног предузећа, то је Надзорни одбор
утврдио да је пословођење Уроша Ћурувије, у описаним
случајевима било несавесно, јер је поступано супротно
пажњи доброг привредника, са пропустима у доношењу
одлука и организовању послова у јавном предузећу, што
је за последицу имало знатно одступање од остваривања,
једног од приоритетних циљева у пословању овог јавног
предузећа, а то је изградња спортске хале, која је као
инвестиција била планирана у програмским актима
овог јавног предузећа протеклих година, односно
сваке године. Ово из разлога што је основни уговор за
изградњу објекта - спортска хала закључен 2008. године
(са роком завршетка уговорених радова - 8 месеци), а из
Извештаја о реализацији програма пословања за 2015.
годину проистиче, не само да објекат-спортска хала није
завршен, већ је према наведеном Извештају утврђено:
Завршетак спортске хале у Инђији-прва фаза-радови
обустављени, Изградња спортске хале у Инђији-друга
фаза-радови обустављени, чиме је именовани створио
разлог за примену одредбе члана 49. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима, за разрешење са дужности
директора јавног предузећа, пре истека периода на који
је именован.
Даље, потпуно су ирелевантни наводи Уроша
Ћурувија да његова кривица, односно да несавесно
обављање дужности и поступање супротно пажњи
доброг привредника и пропусти у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова у јавном
предузећу, који су довели до знатног одступања од
остваривања циља пословања јавног предузећа, не
постоји док суд у судском поступку не реши правно
питање ко је у праву, да ли Рајфајзен банка или Монтера
доо у стечају. Ово из разлога, јер и претходно важећи
Закон о јавним предузећима као и важећи Закон о јавним
предузећима не предвиђају кривицу која би морала
претходно да се утврди у судском поступку, да би орган
надлежан за именовање директора могао да разреши
директора јавног предузећа из разлога предвиђених у
члану 38. став 1. тачка 2., члану 39. став 1. тачка 2., 5. и
6. претходно важећег Закона о јавним предузећима (“Сл.
гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и
44/14 - др. закон), као и из разлога предвиђенх у члану
49. став 1. тачка 3. и 4., члану 50. став 1. тачка 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16
и 88/19).
Такође, нетачна је и тврдња Уроша Ћурувија
да разлози за разрешење предвиђени у члану 49. став 1.
тачка 3. и 4., члану 50. став 1. тачка 2. важећег Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16
и 88/19) нису идентични са разлозима које је прописивао
претходно важећи Закон о јавним предузећима.
Напротив, разлози за разрешење који се стављају на
терет суспендованом директору из оба Закона су потпуно
идентични, тако да се на све радње које су извршене пре
ступања на снагу сада важећег Закона могу применити
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разлози који су предвиђени и сада важећим Законом о
јавним предузећима. Даље, Урош Ћурувија тврди и да
разлози за утврђење разрешења из члана 50. став 2.
сада важећег Закона о јавним предузећима нису били
предвиђени као разлози за разрешење директора, што је
апсолутно нетачно. Како члан 50. став 2. сада важећег
Закона и не постоји, Надзорни одбор претпоставља да
је Урош Ћурувија у свом Изјашњењу мислио на члан
50. став 1. тачка 2. Закона, а који прописује следеће:
‘’Директор јавног предузећа може бити разрешен пре
истека периода на који је именован уколико:
- јавно предузеће не испуни планиране активности из
годишњег, односно трогодишњег програма пословања.
Надзорни одбор у образложењу одлуке, указује
на члан 39. став 1. тачка 1. претходно важећег Закона о
јавним предузећима који је прописивао следеће: ‘’Орган
надлежан за именовање директора јавног предузећа
може разрешити директора пре истека периода на који
је именован уколико не спроведе годишњи програм
пословања.
Дакле, оба Закона прописују исти разлог за
разрешење, а то је неспровођење, односно неиспуњење
годишњег програма пословања, тако да тврдње
суспендованог директора, да не постоји идентитет
законом утврђених разлога због којих се може и мора
разрешити директор предузећа и начина и времена
извршења ових радњи и да су разлози из којих се
тражи његово разрешење формално незаконити, НИСУ
ТАЧНЕ.
Увидом у достављену документацију овај орган
утвдио је следеће:
Надзорни одбор Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија је на седници одржаној
дана 21.09.2016. године донео Одлуку којом предлаже
Скупштини општине Инђија резрешење директора
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија,
Уроша Ћурувија, пре истека периода на који је именован,
због тога што је:
- утврђено да јавно предузеће - Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија са садашњим пословним
именом Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, није испунилo
планиране активности из програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
2015. годину, односно да директор није спровео програм
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија за 2015. годину;
- утврђено да је директор, кршењем директорских
дужности и несавесним понашањем деловао на
штету јавног предузећа - Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија са садашњим пословним
именом Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија;
- утврђено да је због несавесног обављања дужности
директора и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања циља
пословања јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа.
Надзорни одбор Дирекције за изградњу
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општине Инђија Ј.П. Инђија је на седници одржаној
дана 26.10.2016. године донео Одлуку број 06-15/2016-3,
којом утврђује да су испуњени сви услови за разрешење
директора Дирекције за изградњу Општине Инђија Ј.П.
Инђија, Уроша Ћурувија, пре истека периода на који је
именован и остаје код предлога за разрешење из разлога
наведених у Одлуци број 06-14/2016-3 од 21. 09. 2016.
године.
У образложењу ове Одлуке наводи се да је
Дирекција за изградњу покушала уручење Одлуке
Надзорног одбора број 06-14/2016-3 од 21.09.2016.
године препорученом пошиљком. Покушај уручења
извршен је дана 26.09.2016. године. Како прималац,
односно пунолетни члан примаочевог домаћинства није
затечен на назначеној адреси, поштар је оставио извештај
о приспећу пошиљке за примаоца, са обавештењем да
пошиљку може преузети у пошти 22320 Инђија у року
од пет радних дана. На повратници пошиљке поштар је
забележио датум покушаја доставе. У назначеном року
прималац се није појавио у пошти 22320 Инђија, ради
преузимања пошиљке, те је након истека рока чувања
пошиљке у пошти 22320 Инђија, пошиљка враћења
пошиљаоцу дана 03.10.2016. године.
Сходно одредбама члана 76. и 77. став 2. Закона
о општем управном поступку, сматра се да је достављање
Одлуке, ради изјашњења извршено.
Доказ: Одлука Надзорног одбора Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија 06-15/2016-3 од
26.10.2016. године.
У вези тврдњи да јавно предузеће - Дирекција
за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија није испунилo
планиране активности из програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
2015. годину, односно да директор није спровео програм
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија за 2015. годину, утврђено је следеће:
- да je Урош Ћурувија, у континуитету, директор
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, и
то почев од новембра 2003. године, с тим што је у јуну
месецу 2016. године на основу Решења Скупштине
општине Инђија суспендован са функције директора
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија;
- да је Надзорни одбор Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија, на седници одржаној дана
16.12.2014. године донео Програм пословања Дирекције
за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину;
- да је Надзорни одбор Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија, на седници одржаној дана 16.
06. 2015. године, донео Измене и допуне Програма
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија за 2015. годину;
-да је Изменама и допунама Програма пословања
за 2015. годину утврђено да укупна средства за
реализацију програма пословања за 2015. годину износе
1.302.241.920,00 динара;
-да су Годишњим програмом пословања за 2015. годину
укупно планирани приходи Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија износили 996.245.000,00
динара;
-да су у односу на планиране приходе, у 2015. години
остварени приходи у укупном износу од 379.105.638,21
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динара;
-да укупна реализација Програма пословања за 2015.
годину изражена у процентима износи 29,25%.
Доказ: Програм пословања Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину
бр. 06-19/2014-4 од 16. 12. 2014. године, Измене и допунe
Програма пословања Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину бр. 06-7/2015-2 од
16. 06. 2015. године и Извештај о реализацији програма
пословања за период 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. године,
број 06-3/2016-5 од 29. 02. 2016. године.
Такође, утврђено је да су у програмском акту за
2015. годину, као и у истоврсним актима из претходног
периода, најважнији и најобимнији сегмент планираних
активности Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија, биле инвестиције, а да су управо инвестиције
остварене у најмањој мери, при томе констатујући
да је ово јавно предузеће приходе углавном трошило
на редовно одржавање, док су планирана капитална
улагања и инвестиције изостале у највећој мери.
Констатујући стање по свакој планираној
капиталној инвестицији, односно инвестицији, утврђено
је следеће:
- завршетак спортске хале у Инђији-прва фаза-радови
обустављени;
- изградња спортске хале у Инђији-друга фаза-радови
обустављени;
- набавка информатичке опреме за паркинг-набавка није
реализована;
- пројекат промењиве саобраћајне сигнализације у
лед технолигији на раскрсници ул. Цара Душана,
Српскоцрквене
и
Милетићеве
у
Инђији-није
реализовано;
- стручни надзор за извођење радова на изградњи треће
фазе спортске хале у Инђији-није реализовано;
- набавка рачунарског софтвера-није реализованa
набaвка;
- набавка и уградња промењиве саобраћајне
сигнализације у лед технолигији на раскрсници ул. Цара
Душана, Српскоцрквене и Милетићеве у Инђији - није
реализовано;
- изградња атмосферске канализације у зони раскрснице
улица Иве Андрића и Расадничке у Бешки - није
реализовано;
- изградња чворишта и продужетака водоводних мрежа
у насељеним местима-није реализoвано;
- изградња паркинга код дома културе у Крчедину-прва
фаза-није реализовано;
- набавка декоративне новогодишње јавне расвете – није
реализовано;
- израда Плана техничке регулације саобраћаја за
насељена места општине Инђија-није реализовано;
- изградња спортских терена у Бешки-није реализовано;
- изградња и реконструкција атмосферске канализације
у деловима ул. С. Маринковић и ул. Војвођанска-није
реализовано;
- реконструкција јавне расвете у ул. Б. Буха, Ивана
Милутиновића, С. Синђелића, Х. Станка, Ц. Милице
и М.Тепића у Инђији (уградња лед светиљки)-није
реализовано;
- реконструкција јавне расвете у циљу побољшања
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енергетске ефикасности у насељима општине Инђијаније реализовано.
Доказ: Извештај о реализацији програма
пословања за период од 01. 01. 2015. године до 31. 12.
2015. године, број 06-3/2016-5 од 29. 02. 2016. године.
Имајући у виду напред наведено, на
недвосмислен и јасан начин је утврђено да јавно
предузеће-Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија није испунило планиране активности из програма
пословања за 2015. годину, односно да директор није
спровео годишњи програм пословања за 2015. годину.
Наиме, реализација програма пословања за
2015. годину у изузетно ниском проценту од 29,25%,
односно значајно мања од планиране, последица је
нереалног планирања, односно планирања које је било
засновано на нереалним основама, без свеобухватне
анализе пословања.
Иако се у обзир узела и чињеница да је ово
јавно предузеће, као индиректни корисник финансиран
из буџета општине Инђија, те да је реализација
програма истог, условљена динамиком и висином
преноса буџетских средстава, утврђено је да се у
конкретном случају пре свега, ради о пропусту органа,
дакле тадашњег Надзорног одбора и директора, а који
пропуст се односи на начин вршења функција, односно
извршавања законских и статутарних обавеза.
Наиме, овај орган је утврдио и то да је
актом Скупштине општине Инђија, Надзорни одбор
претходног сазива разрешен дужности, пре истека
мандата на који је именован из разлога што је, као орган
управљања, пропустио да у току трајања мандата, дакле
почев од 2013. године, донесе дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије, директно при томе кршећи
законску обавезу из члана 50. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС,“ бр.119/12, 116/13
и 44/14), односно члана 22. став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС,“ бр. 15/16
и 88/19). Даље, утврђено је да је чланом 19. Статута
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
прописано да јавно предузеће, између осталог, доноси и
план и програм развоја, и то на предлог директора, а да
је доносилац истог Надзорни одбор.
У конкретном случају утврђено је да директор
Урош Ћурувија, за све време обављања директорске
дужности (коју је обављао у континуитету, почев од
новембра 2003. године до суспензије-јуна 2016. године),
није понудио, односно предложио органу управљања
овог јавног предузећа, ни један стратешки докуменат за
развој овог јавног предузећа. Доводећи ову чињеницу у
везу са Годишњим програмима из протеклих година, те
Годишњим програмом из 2015. године, утврђено је да
пословање овог јавног предузећа, није било утемељено
на пословној и развојној стратегији, те да је за последицу
имало неиспуњавање планираних активности из
програма пословања Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија за 2015. годину. Уместо развојног
плана, који би морао на годишњем нивоу бити реализован
пре свега од стране директора, као предлагача истог, па
Надзорног одбора, као доносиоца, те на крају оснивача,
као даваоца сагласности, директор је без утемељених
смерница, као и без свеобухватне анализе пословања,
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само предлагао, попис капиталних активности и
циљева, које се низом година нису остваривали, те ни
и у 2015. години, што је санкционисано одредбом члана
50. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима, и то
као разлог за разрешење директора, пре истека мандата,
због неиспуњавања планираних активности из програма
пословања, односно због неспровођења годишњег
програма пословања.
У вези тврдње да је директор кршењем
директорских дужности и несавесним понашањем
деловао на штету јавног предузећа - Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, утврђено је:
- да је Скупштина општине Инђија у 2013. години донела
Одлуку о утврђивању висине накнаде председнику и
члановима надзорних одбора („Службени лист општине
Инђија“, бр. 15/13);
- да је предметном Одлуком прописано да се накнада
за рад председнику и члановима надзорног одбора
утврђује у одређеном проценту (члану из реда локалне
самоуправе у висини 50%, члану из реда запослених у
висини 40%, а председнику надзорног одбора у висини
накнаде члана из реда локалне самоуправе, увећане
за 10%) од просечне зараде остварене на територији
Републике Србије;
- да је предметном Одлуком прописано да председнику
и члановима, тако утврђена накнада припада само за рад
и резултате рада којима је постигнута потпуна (100%)
реализација Програма пословања;
- да је у случају реализације програма пословања испод
100%, јавно предузеће дужно извршити сразмерно
умањење накнаде, сагласно критеријумима из годишњег
програма;
- да је на основу релевантне документације јавног
предузећа, утврђено да предметна Одлука није правилно
примењивана, ни у једној буџетској години (2013.
2014. и 2015.), с обзиром да је јавно предузеће вршило
плаћање накнаде председнику и члановима Надзорног
одбора, без сразмерног умањења, односно без примене
критеријума из годишњег програма.
Доказ:
- Одлукa о утврђивању висине накнаде председнику и
члановима надзорних одбора („Службени лист општине
Инђија“, бр. 15/13);
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
2013. годину за период октобар-децембар 2013. године
број 06-2/2014-5
- Извештај о пословању за 2013. годину број 06-5/2014-1
од 24. 03. 2014. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.01.2014. - 31.03.2014. године број 06-7/2014-4
од 16. 04. 2014. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
за период 01. 04. 2014. - 30. 06. 2014. године број 0613/2014-1 од 29. 07. 2014. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.07.2014. - 30.09.2014. године број 06-16/20141 од 23.10.2014. године;
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- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.10. 2014. - 31. 12. 2014. године број 06-1/20153 од 29. 01. 2015. године;
- Финансијски Извештај-завршни рачун Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за период од
01.01.2014. до 31.12.2014. године број 06-3/2015-2 од
27.02.2015. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.01.2015.-31. 03. 2015. године број 06-5/2015-1
од 29. 04. 2015. године
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.04.2015.-30.06.2015. године број 06-9/2015-1
од 23. 07. 2015. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01. 07. 2015.-30. 09. 2015. године број 06-10/20157 од 28. 10. 2015. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.10.2015.-31.12.2015. године број 06-2/2016-1
од 29.01.2016. године.
Разматрајући претходне чињенице на начин
како је дато, извршен је увид у акт директора Уроша
Ћурувије број: 023-10/2015-1 од 13. 02. 2015. године,
којим је достављена информација оснивачу из које следи
да Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
исплаћује накнаду према процентима из предметне
Одлуке, без пропорционалног умањења, истичући да
кад је у питању то јавно предузеће, које је индиректни
корисник буџетских средстава, не могу бити исти
критеријуми за резултате рада, као код других јавних
предузећа.
Констатујући чињеницу да оснивач, односно
Скупштина општине, која остварује права оснивача, ни
током 2015. године није донела никакве измене предметне
Одлуке, утвђено је да је Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија, као и сва друга јавна предузећа,
била дужна да примењује одредбу сразмерног умањења
накнаде председнику и члановима Надзорног одбора, и
то почев од дана ступања на снагу предметне Одлуке,
укључујући и 2015. годину, независно од чињенице
што је у питању индиректни буџетски корисник, јер се
предметна Одлука, с обзиром да није мењана, примењује
на сва јавна предузећа, не улазећи у начин финансирања,
односно врсту и изворе прихода и примања.
Како је чланом 26. став 1. тачка 4. Закона о
јавним предузећима прописано да директор одговара за
законитост рада јавног предузећа, то је Урош Ћурувија,
као директор, тиме што Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија, није правилно примењивала
скупштинску Одлуку о утврђивању висине накнаде
председнику и члановима надзорних одбора, одговоран
за поступање несагласно прописима, тим пре што је
оваквим поступањем Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија само у 2015. години председнику и
члановима надзорног одбора исплатила на име накнаде
већи износ, од износа припадајућег према предметној
Одлуци оснивача, чиме је именовани кршењем
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директорских дужности и несавесним понашањем
деловао на штету јавног предузећа.
Доказ:
- Акт директора Уроша Ћурувија број: 023-10/2015-1 од
13.02.2015. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
2013. годину за период октобар-децембар 2013. године
број 06-2/2014-5;
- Извештај о пословању за 2013. годину број 06-5/2014-1
од 24.03.2014. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.01.2014.-31.03.2014. године број 06-7/2014-4
од 16.04.2014. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.04.2014.-30.06.2014. године број 06-13/2014-1
од 29.07.2014. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.07.2014.-30.09.2014. године број 06-16/2014-1
од 23.10.2014. године;
- Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.10.2014.-31.12.2014. године број 06-1/2015-3
од 29.01.2015. године;
- Финансијски Извештај-завршни рачун Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за период од
01.01.2014. до 31.12.2014. године број 06-3/2015-2 од
27.02.2015. године;
-Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.01.2015.-31.03.2015. године број 06-5/2015-1
од 29.04.2015. године;
-Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.04.2015.-30.06.2015. године број 06-9/2015-1
од 23.07.2015. године;
-Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.07.2015.-30.09.2015. године број 06-10/2015-7
од 28.10.2015. године;
-Извештај о степену реализације програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
период 01.10.2015.-31.12.2015. године број 06-2/2016-1
од 29.01.2016. године.
У вези тврдње - да је због несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања циља
пословања јавног предузећа, утврђено је следеће:
- да је дана 05.08.2008. године закључен Уговор о јавној
набавци радова између Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија и Монтера д.о.о. Београд, ради
извођења радова на изградњи спортске дворане у блоку
4 у Инђији-прва фаза. Уговорена вредност радова са
ПДВ-ом износила је 628.779.071,60 динара;
- да је дана 30. 10. 2008. године између Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија и Монтера д.о.о.
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Београд, закључен Анекс напред наведеног уговора,
где је предмет Анекса-изградња моста преко инђијског
потока, предрачунска вредност радова са ПДВ-ом
износила је 13.973.378,12 динара;
- да је дана 08.05.2009. године закључен Анекс 2 напред
наведеног уговора, предрачунска вредност радова са
ПДВ-ом 34.337.315,97 динара;
- да је дана 28. 06. 2011. године закључен Анекс 3 напред
наведеног уговора где се мења предрачунска вредност
и уговара нова у износу од 25.526.082,49 динара. Истог
дана закључен је и Анекс 4 наведеног уговора којим је
утврђена поново нова предрачунска вредност радова са
ПДВ-ом у износу од 66.275.928,41 динара;
-да је дана 21. 09. 2011. године закључен Анекс
5 уговора где су уговорне стране сагласно констатовале
предрачунску вредност по основном Уговору и свим
Анексима у укупном износу од 817.137.527,52 динара;
- да је сачињен Записник о коначном обрачуну
изведених радова, потписан дана 15. 06. 2013. године
од стране Комисије за обрачун, која је формирана
Решењем бр. 352-351/2012-13 од 10. 05. 2013. године,
у којем је констатовано да је Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија до дана 15. 06. 2013. године
исплатила Монтери доо Београд износ од 517.225.317,42
динара;
- да је Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија једнострано раскинула предметни уговор са
свим анексима - једностраним раскидом број: 40433/2008-15 дана 23. 03. 2012. године, наводећи да је
разлог раскида то што извођач не поштује уговор, не
извршава обавезе ни по питању рокова, ни по питању
квалитета и отклањања недостатака чиме је угрожен
рок завршетка, а нарочито квалитет уговорених радова,
то што извођач није предузео мере на заштити хале од
пропадања и мере на санацији исте, то што динамика
којом Монтера д.о.о. изводи радове у протекла два месеца
(пре раскида уговора) онемогућава извођача друге фазе
да благовремено изводи радове у другој фази, то што је
извођач у непрекидној блокади 369 дана, и практично
не послује, те да нема услова за даље извођење радова;
- да Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
никада није поднела тужбу за накнаду штете, коју је ово
јавно предузеће претрпело, због неиспуњења уговорних
обавеза од стране Монтера доо Београд;
- да је ради спречавања ненадокнадиве штете Дирекција
за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија платила
додатно ангажовање стручног надзора, вршила плаћање
електричне енергије због радова на градилишту,
утрошену воду, те је морала додатно да уреди и
обезбеди градилиште које није било уређено у тренутку
примопредаје радова, тако да је Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија за све наведено имала
трошкове у износу од 6.930.196,98 динара;
- да су због неквалитетно изведених радова на
хидроизолацији од стране Монтера доо Београд,
проблеми са продором подземних вода морали бити
решени, те је Дирекција за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија била принуђена да финансира постављање
дренажних пумпи у дренажним шахтовима које имају
функцију да одржавају снижени ниво подземне воде
испод објекта, те се за наведено сваки месец плаћају
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трошкови одржавања;
- да је Монтера доо дана 20. 07. 2009. године закључила
Уговор о заложном праву са Рајфајзен банком,
којим уговором је успостављено заложно право на
потраживању које Монтера д.о.о. као извођач радова
има према Дирекцији за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија по основу Уговора о јавној набавци радоваизвођење радова на изградњи спортске дворане у Блоку
4 у Инђији, прва фаза, са припадајућим Анексом број I и
Анексом број II тог уговора и Уговора о јавној набавци
радова - извођење радова на изградњи спортске дворане
у Блоку 4 у Инђији, друга фаза, све у корист Рајфајзен
банке;
- да је на основу закљученог Уговора о заложном
праву, Рајфајзен банка дана 13. 10. 2009. године
доставила Дирекцији за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија Обавештење о залози потраживања, којим
обавештава Дирекцију за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија о постојању заложног права, те обавези да
од дана пријема тог обавештења, у складу са чланом
11. Закона о заложном праву на покретним стварима
уписаним у регистар, сва дуговања према Монтери доо
Београд испуњава искључиво према Рајфајзен банци, у
супротном биће одговорна за сваку штету коју Рајфајзен
банка претрпи због непоштовања ове обавезе;
- да је Министарство финансија Управа за трезор
Филијала Нови Београд дана 18. 08. 2010. године
доставила одговор на захтев Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија бр. 400-69/2010 од 28.
04. 2010. године, у којем се наводи да нема законских
сметњи да Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија своју обавезу, односно дуг према Монтери доо
плати Рајфајзен банци;
- да је Рајфајзен банка дана 30. 08. 2011. године
доставила Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија други пут Обавештење о постојању заложног
права, којим обавештава Дирекцију за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија о постојању заложног
права, те обавези да од дана пријема тог обавештења,
у складу са чланом 11. Закона о заложном праву на
покретним стварима уписаним у регистар, сва дуговања
према Монтери доо Београд испуњава искључиво према
Рајфајзен банци, и уз предметно Обавештење доставила
и извод из регистра залоге Агенције за привредне
регистре;
-да је Рајфајзен банка ад Београд поднела Привредном
суду у Сремској Митровици тужбу ради исплате дуга
против Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија, у ком поступку банка потражује наплату
заложног права на потраживању Монтере доо према
Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија,
односно износ који је Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија плаћала Монтери доо у периоду од
2009. године до 2011. године;
- да је Привредни суд у Београду дана 28.04.2014.године,
решавајући у правној ствари извршног повериоцаРајфајзен банке ад Београд, против извршног дужника
–Монтера доо Београд донео Закључак којим одређује
извршење запленом потраживања које извршни дужник
Монтера доо има према свом дужнику-Дирекцији
за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија на основу
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Уговора о јавној набавци радова-извођење радова на
изградњи спортске дворане у Инђији-прва фаза, са
пратећим анексима, те по том основу издатих оверених
и потписаних ситуација;
- да су Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија и Рајфајзен банка закључили Споразум о начину
и роковима измирења обавеза, којим се Дирекција за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија обавезала да
ће неспорно дуговање које има према Монтери доо у
износу од 1.376.071,52 еура са уговореном каматом од
7, 25% на годишњем нивоу измирити Рајфајзен банци
у 32 једнаке месечне рате, у појединачном износу од
43.002,23 еура са припадајућом каматом, све у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан плаћања;
- да је Решењем Привредног суда у Београду од 26. 10.
2015. године, отворен поступак стечаја над друштвом
Монтера доо Београд;
- да је Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија дана 15. 12. 2015. године, поднела Пријаву
потраживања Привредном суду у Београду;
- да је друштво Монтера доо - у стечају, Обавештењем
од 31. 03. 2016. године, позвало Дирекцију за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија да своју обавезу коју има
према Монтери доо - у стечају даље исплаћује друштву
Монтера доо - у стечају;
- да је Рајфајзен банка ад Београд, дана 14. 01. 2016.
године, поднела своју Пријаву потраживања Привредном
суду у Београду;
- да је Привредни суд у Београду, дана 06.07.2016.
године, донео Закључак о листи утврђених и
оспорених потраживања, којим се утврђује делимично
потраживање Рајфајзен банке ад Београд, а оспорава у
целости потраживање Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија;
- да је Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија,
дана 03.08.2016. године, поднeла тужбу Привредном суду
у Београду, ради утврђивања основаности потраживања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија
према Монтери доо-у стечају;
- да је Монтера доо-у стечају поднела дана 22. 08. 2016.
године Привредном суду у Сремској Митровици тужбу за
главно мешање против Дирекције за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија и Рајфајзен банке ад Београд, којом
тужбом Монтера доо-у стечају тражи да јој Дирекција за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија исплати износ од
29.511.096,54 динара (који је уплаћен Рајфајзен банци у
периоди од отварања стечајног поступка до дана пријема
обавештења од стране стечајног управника), као и тзв.
неспорно потраживање у износу од 750.000,00 евра и
потраживање по основу изведених грађевинских радова
тзв. спорни део дуга у износу од 342.409,00 евра.
Доказ:
- Уговор о јавној набавци радова-извођење радова на
изградњи спортске дворане у Блоку 4 у Инђији, прва
фаза од 05.08.2008. године,
- Анекс Уговора о јавној набавци радова-извођење радова
на изградњи спортске дворане у Блоку 4 у Инђији, прва
фаза од 30.10.2008. године,
- Анекс II Уговора о јавној набавци радова-извођење
радова на изградњи спортске дворане у Блоку 4 у
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Инђији, прва фаза од 08.05.2009. године,
- Анекс III Уговора о јавној набавци радова-извођење
радова на изградњи спортске дворане у Блоку 4 у
Инђији, прва фаза од 28.06.2011. године,
- Анекс IV Уговора о јавној набавци радова-извођење
радова на изградњи спортске дворане у Блоку 4 у
Инђији, прва фаза од 28.06.2011. године,
- Анекс V Уговора о јавној набавци радова-извођење
радова на изградњи спортске дворане у Блоку 4 у
Инђији, прва фаза од 21.09.2011. године,
- Записник о коначном обрачуну изведених радова по
Уговора о јавној набавци радова-извођење радова на
изградњи спортске дворане у Блоку 4 у Инђији, прва
фаза од 15.06.2013. године,
- Обавештење о једностраном раскиду уговора од
23.03.2012. године,
- Уговор о заложном праву од 20.07.2009. године,
- Обавештења о залози потраживања од 13.10.2009.
године,
- Допис Министарства финансија Управе за трезор
Филијала Београд од 14.05.2010. године,
- Обавештење о постојању заложног права од 30.08.2011.
године,
- Tужба Рајфајзен банке ад Београд, ради исплате дуга,
примљена у Дирекцији за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија, дана 05.07.2013. године,
- Закључак Привредног суда у Београду од 28.04.2014.
године,
- Споразум о начину и роковима измирења
обавеза,закључен између Рајфајзен банке ад Београд и
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија,
- Решење Привредног суда у Београду од 26.10.2015.
године,
- Пријава потраживања стечајног повериоца-Дирекције
за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија о 15.12.2015.
године,
- Обавештење Друштва за грађевинарство, транспорт и
услуге Монтера доо Београд- у стечају,
- Пријава потраживања Рајфајзен банке ад Београд,
- Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања
од 06. 07. 2016. године,
- Тужба Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија од 03.08.2016. године,
- Тужба за главно мешање од 22. 08. 2016. године,
поднета од стране Монтера доо Београд-у стечају
- Корекција достављене окончане ситуације од 08. 04.
2014. године.
Према стању напред утврђених чињеница,
последице несавесног поступања директора Уроша
Ћурувија огледају се и у неподношењу тужбе за накнаду
претрпљене штете према Монтери доо Београд. Наиме,
Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија је
тек у стечајном поступку који је отворен над Монтера
доо пријавила своје потраживање у виду накнаде
штете, а чија наплата се с оправданим разлогом доводи
у питање јер је опште позната чињеница да је наплата
стечајног повериоца у стечајном поступку из стечајне
масе изузетно мала, и да би Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија по Закону о стечају ушла
у III исплатни ред да јој је стечајни управник признао
стечајно тј. обично потраживање.
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Такође, према стању горе констатованих
чињеница, утврђено је да је Урош Ћурувија, у правним
односима који су настали поводом изградње спортске
хале, најмање у два наврата, поступио супротно
обавезујућем начелу поступања у пословању, а то је
поступања са пажњом доброг привредника.
Наиме, код добијања првог Обавештења од
Рајфајзен банке, као заложног повериоца, да је у корист
тог повериоца конституисана залога, те да се обавезе
почев од 13. 10. 2009. године имају извршавати према
заложном повериоцу-Рајфајзен банци, савестан, добар
привредник би најпре консултовао прописе, те независно
од сопствене перцепције предметне чињенице, доносио
такве одлуке које уопште не би биле ризичне, односно
које би биле мање ризичне, а нарочито имајући у виду то
да се већ у првом Обавештењу Рајфајзен банке, банка се
управо позвала на одредбу члана 11. Закона о заложном
праву на покретним стварима уписаним у регистар, те
указала Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија да се према наведеној одредби члана 11. Закона
о заложном праву на покретним стварима уписаним у
регистар, сва дуговања предузећу Монтера д.о.о. Београд
испуњавају искључиво Рајфајзен банци а.д. Београд.
Међутим, у конкретној правној ситуацији
директор Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија, Урош Ћурувија, по добијању првог Обавештења
од Рајфајзен банке као заложног повериоца није поступио
по истом, већ доноси одлуку да настави плаћање према
Монтери д.о.о. Београд и након 13. 10. 2009. године,
те одлуку да то плаћање врши и током 2010. године и
добрим делом и 2011. године, све до доставе и другог
Обавештења од стране заложног повериоца –Рајфајзен
банке 30. 08. 2011. године, које је учињено уз доставу
извода из регистра Агенције за привредне регистре. На
питање да ли је прво Обавештење заложног повериоцаРајфајзен банке било валидно, с обзиром да је достављено
без извода из регистра Агенције за привредне регистре,
утврђено је да Закон о заложном праву на покретним
стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“,
бр. 57/03, 61/05, 64/06 и 99/11), уистину прописује да
је извод из регистра доказ за дужника да потраживање
исплати заложном повериоцу, али исти Закон у члану 11.
став 3. прописује да од момената обавештења, дужник
може испунити дуг, само заложном повериоцу, а не и
залогодавцу.
Следом тога, а полазећи од чињенице да
је регистар Агенције за привредне регистре, јавни
регистар, а то значи да су подаци истог доступни
јавности, односно благовремено учињени видљивим,
за све који имају правни интерес за истима, утврђено
је да су одлуке Уроша Ћурувије, као директора, које је
доносио у вези констиуисане залоге у корист Рајфајзен
банке потпуно супротне одлукама које би у датој
ситуацији доносио пажљив привредник. Ово из разлога
што према правном стандарду „добром привреднику“
није својствено не прикупити све релевантне податке
за доношење одлуке, па и податке из јавних регистара,
уколико су релевантни, и није својствено стварање
екстремно ризичних ситуација, што се управо у
конкретном случају догодило, с обзиром да је исплата
од приближно 380 милиона динара, уплаћена супротно
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члану 11. став 3. Закона о заложном праву на покретним
стварима уписаним у регистар, што је за целокупан
правни однос отворило неколико судских поступака, у
најмању руку са неизвесним исходима, за пословање
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, а
самим тим и буџетску референтност оснивача.
Такође, сагледавајући утврђено чињенично
стање, утврђено је да је Урош Ћурувија, као директор,
поступио несагласно начелу: савесног поступања и
поступања са пажњом доброг привредника и приликом
наступања правне чињенице - отварања стечајног
поступка над Монтером, као извођачем радова.
Наиме, стечајни поступак над друштвом
Монтера доо Београд, отворен је дана 26.10.2015. године,
Решењем Привредног суда у Београду које је објављено
на огласној табли Суда истог дана, као и у „Службеном
гласнику РС“, што је за последицу имало доспеће свих
потраживања поверилаца, укључујући потраживање
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија,
као и потраживање Рајфајзен банке, према Монтери у
стечају.
Међутим, Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија је и након отварања стечаја, као и
извршене Пријаве сопственог потраживања Привредном
суду у Београду, наставила да врши плаћање „дуговање
према Монтери“, пуних пет месеци, при чему је
уплатила у корист Рајфајзен банке износ од 29.511.096,54
динара. Плаћањем овог износа Рајфајзен банци, иако по
закљученом Споразуму о начину и роковима измирења
обавеза, поступљено је супротно Закону о стечају,
јер је са наступањем стечаја тај правни однос који је
регулисан Споразумом о начину и роковима измирења
обавеза, између Дирекције за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија и Рајфајзен банке престао по сили закона,
с обзиром да је банка почев од 26.10.2015. године своје
потраживање према Монтери у стечају могла једино
наплаћивати, кроз пријаву за намирење из стечајне масе.
Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија је
тек након пријема обавештења стечајног управника
Монтере д.о.о. у стечају од 31.03.2016. године, којим се
Дирекција обавештава да је покренут стечајни поступак,
престала да врши плаћање Рајфајзен банци, иако је још
у децембру 2015. године поднела Пријаву потраживања
у стечајном поступку према Монтери доо у стечају.
У контексту преиспитивања да ли је чињеница
отварања стечаја над Монтером, могла остати непозната
директору Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија, Урошу Ћурувија, све до пријема Обавешења од
стране стечајног дужника, дакле у периоду пуних пет
месеци од отварања стечаја (у коме је погрешно уплаћено
29.511.096,54 динара), утврђено је да је Монтера још од
2009. године имала проблем солвентности, те да је тај
проблем био посебно апострофиран у једностраном
раскиду уговора од стране Дирекције за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија. Наиме, у Обавештењу о
једностраном раскиду уговора од стране Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, констатовано је
измећу осталог и неликвидност у трајању од 369 дана.
Следом те чињенице, а и целокупне комплексности
вишеврсних правних односа, који су углавном
недовршени, а односе се на изградњу спортске хале,
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савесном директору не би било својствено да се не
интересује за правни и финансијски положај извођача
радова на објекту спортска хала, те да благовремено не
прибави све податке у вези тога.
У овом случају утврђено је потпуно супротно
поступање директора, од поступања савесног и доброг
привредника, јер је исплата од приближно 30 милиона
динара, уплаћена супротно члану 80. став 2. Закона о
стечају.
Како је према одредби члана 26. Закона о јавним
предузећима, директор тај који представља и заступа
јавно предузеће, организује и руководи процесом рада,
те води пословање јавног предузећа и одговара за
законитост рада јавног предузећа, то је утврђено да је
руковођење Уроша Ћурувије, у описаним случајевима
било несавесно, јер је поступао супротно пажњи доброг
привредника, са пропустима у доношењу одлука и
организовању послова у јавном предузећу, што је за
последицу имало знатно одступање од остваривања,
једног од приоритетних циљева у пословању овог јавног
предузећа, а то је изградња спортске хале, која је као
инвестиција била планирана у програмским актима
овог јавног предузећа протеклих година, односно
сваке године. Ово из разлога што је основни уговор за
изградњу објекта - спортска хала закључен 2008. године
(са роком завршетка уговорених радова - 8 месеци), а из
Извештаја о реализацији програма пословања за 2015.
годину проистиче, не само да објекат-спортска хала није
завршен, већ је према наведеном Извештају утврђено:
Завршетак спортске хале у Инђији-прва фаза-радови
обустављени, Изградња спортске хале у Инђији-друга
фаза-радови обустављени, чиме је именовани створио
разлог за примену одредбе члана 49. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима, за разрешење са дужности
директора јавног предузећа, пре истека периода на који
је именован.
Увидом у Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“, Инђија број 06-23/2016-5 од 14.12.2016.
године (ранији назив пословног имена Дирекција за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија), утврђено је да
је Надзорни одбор ценио појединачно сваки навод из
изјашњења суспендованог директора, Уроша Ћурувије
од 22.11.2016. године, те утврдио да су сви наводи
неосновани и донео Одлуку да остаје код разлога и навода
датих у предлогу Одлуке о разрешењу суспендованог
директора број 06-14/2016-3 од 21.09.2016. године.
Доказ: Одлука Надзорног одбора број 0623/2016-5 од 14.12.2016. године
Изјашњење суспендованог директора од
22.11.2016. године
Oдредбама члана 48. став 3. Закона о јавним
предузећима, прописано је да предлог за разрешење
директора јавног предузећа, чији је оснивач јединица
локалне самоуправе, може поднети и Надзорни одбор
јавног предузећа, преко надлежног органа.
Одредбама члана 33. став 1. Одлуке о промени
оснивачког акта Дирекције за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија прописано је да предлог за разрешење
директора подноси Надзорни одбор преко Општинског
већа или Општинско веће.
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Одредбама члана 49. став 1. тачка 3. Закона
о јавним предузећима, регулисано је да се директор
разрешава пре истека периода на који је именован уколико
се утврди да је због несавесног обављања дужности
и поступања супротног пажњи доброг привредника
и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у јавном предузећу, дошло до
знатног одступања од остваривања циља пословања
јавног предузећа, односно од плана пословања јавног
предузећа.
Одредбама члана 49. став 1. тачка 4. Закона
о јавним предузећима, регулисано је да се директор
разрешава пре истека периода на који је именован
уколико се утврди да делује на штету јавног предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем или на други начин.
Одредбама члана 50. став 1. тачка 2. Закона о
јавним предузећима регулисано је да директор јавног
предузећа може бити разрешен пре истека периода
на који је именован уколико јавно предузеће није
испунилo планиране активности из годишњег програма
пословања, односно уколико директор не спроведе
годишњи програм пословања.
Одредбама члана 26. Закона о јавним
предузећима, између осталог, прописано је да директор
одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже
годишњи, односно трогодишњи програм пословања и
одговоран је за његово спровођење.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14,
101/16 – др. закон и 47/18) регулисано је да Скупштина
општине у складу са законом, поред осталог, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, а чланом 40. став
1. тачка 11. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 5/19), прописана је надлежност
Скупштине општине Инђија, да поред осталог именује
и разрешава директора јавних предузећа.
Овај орган је ценио наводе из образложења
Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за
управаљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“
Инђија број 06-23/2016-5 од 14.12.2016. године (ранији
назив пословног имена Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П. Инђија), те сматра да је Надзорни одбор
Јавног предузећа, потпуно утврдио чињенично стање и
доставио доказе на основу којих је утврдио чињенично
стање, које образложење и доказе прихвата и овај орган.
Сматрамо да се Надзорни одбор и Оснивач
не стављају у улогу суда, него користе своје законско
право, Надзорни одбор као орган надлежан за контролу
законитог рада директора и Скупштина општине као
орган који именује и разрешава директора и врши
контролу рада и пословања јавног предузећа.
На основу напред наведеног, овај орган је
утврдио да јавно предузеће - Дирекција за изградњу
општине Инђија Ј.П. Инђија (са садашњим пословним
именом Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија), није испунилo
планиране активности из програма пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија за
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2015. годину, односно да директор није спровео програм
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија за 2015. годину; да је именовани директор,
Урош Ћурувија, кршењем директорских дужности
и несавесним понашањем деловао на штету јавног
предузећа-Дирекције за изградњу општине Инђија
Ј.П. Инђија; да је због несавесног обављања дужности
и поступања супротног пажњи доброг привредника
и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у јавном предузећу, дошло до
знатног одступања од остваривања циља пословања
јавног предузећа, односно од плана пословања јавног
предузећа, а чиме су испуњени услови за разрешење
директора, Уроша Ћурувија, пре истека периода на који
је именован, у смислу члана 49. став 1. тачка 3. и 4. Закона
о јавним предузећима и члана 50. став 1. тачка 2. Закона
о јавним предузећима, те је Скупштина општине Инђија
на основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине
Инђија, донела одлуку као у диспозитиву решења.
Ово решење је коначно.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења се може покренути управни спор пред Управним
судом у Београду, у року од 30 од дана достављања истог.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-91/2021-I
Дана: 07.05.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------145
На основу члана 22. став 1. тачка 2. и став 3.
Закона о јавним предузећима(„Службени гласник РС“
бр.15/16 88/19) члана 18. и члана 40. став 1. тачка 42.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија бр.5/2019) и члана 13.став 2. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа за сакупљање и
одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“
Инђија, („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/13,
15/13,1/15 и 14/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 07.05.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2021.ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Програма
пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија за 2021.
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годину, броj:015/2021, у тексту који је донео Надзорни
одбор овог Предузећа на седници одржаној 23. априла
2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-21/2021-I
Дана: 07.05.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЗА

146
На основу члана 15. став 2. и члан 30. став
2. Одлуке о Месним заједницама ( „Сл. лист општине
Инђија“, бр. 8/19, 25/19 и 4/21 ) и члана 4. Одлуке о
расписивању избора за чланове Савета Месних заједница:
Бешка, Инђија, Крчедин, Љуково, Јарковци, Марадик,
Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки
Виногради, Стари Сланкамен и Чортановци бр. 0131/2021-I од 29.04.2021.године,
Изборна комисија за спровођење избора за
чланове Савета Месних заједница, на седници одржаној
дана 04. маја 2021.године, донела је
УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:
БЕШКА, ИНЂИЈА, КРЧЕДИН,
ЉУКОВО, ЈАРКОВЦИ, МАРАДИК, НОВИ
КАРЛОВЦИ, НОВИ СЛАНКАМЕН,
СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ, СТАРИ
СЛАНКАМЕН И ЧОРТАНОВЦИ,
РАСПИСАНИХ ЗА 13. ЈУН 2021.ГОДИНЕ
I Поступак спровођења избора
1.1. Овим Упутством ближе се уређује поступак
спровођења избора и правила о раду Одбора за
спровођење избора за чланове Савета Месних заједница:
Бешка, Инђија, Крчедин, Љуково, Јарковци, Марадик,
Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки
Виногради, Стари Сланкамен и Чортановци.
2.1. Изборе за чланове Савета Месних заједница из
тачке 1. овог Упутства спроводи Изборна комисија за
спровођење избора за чланове Савета Месних заједница
(у даљем тексту: Изборна комисија) и Одбори за
спровођење избора (у даљем тексту: Одбори).
3.1. Изборна комисија:
- стара се о законитости спровођења избора;
- одређује бирачка места;
- именује Одборе за спровођење избора на предлог
Комисије за кадровска и административна питања;
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- доноси Упутство за спровођење избора;
- доноси Роковник за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора;
- прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора;
- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и
поднети у складу Одлуком о месним заједницама и овим
Упутством;
- утврђује листу кандидата;
- утврђује облик и изглед гласачких листића, број
гласачких листића за бирачка места и записнички их
предаје Одбору за спровођење избора;
- утврђује и објављује резултате избора за чланове
Савета месне заједнице;
- издаје уверења изабраним члановима;
- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним
изборима за чланове Савета месне заједнице;
- обавља и друге послове, сагласно прописима.
4.1. Одбор за спровођење избора:
- непосредно спроводи гласање на бирачком месту;
- обезбеђује правилност и тајност гласања;
- утврђује резултате гласања на бирачком месту и
сачињава Записник о раду Одбора;
- по утврђивању резултата гласања, доставља Записник
о раду са изборним материјалом Изборној комисији.
4.2. Одборе за спровођење избора чине председник и
четири члана.
4.3. За сваку Месну заједницу, Комисија ће именовати
Одбор, најкасније до 02. јуна 2021. године.
4.4. Подносиоци потврђених предлога кандидата имају
право најкасније до 07. јуна 2021. године да поднесу
Изборној комисији предлог за посматрача праћења
тока гласања, а Изборна комисија је дужна да сачини
овлашћење за посматрача, у три примерка, и то: за
подносиоца предлога, за Одбор и за Комисију.
5.1. Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју
Месне заједнице, који је навршио 18 година живота, има
право да бира и да буде биран у Савет Месне заједнице.
5.2. Предлагање кандидата за чланове Савета Месне
заједнице (у даљем тексту: кандидат) врши се на обрасцу,
који прописује Изборна комисија.
5.3. Право предлагања кандидата за члана Савета Месне
заједнице имају грађани са подручја Месне заједнице, са
бирачким правом на том подручју.
5.4. Kандидата за члана Савета Месне заједнице, својим
потписом, који је оверен пред Јавним бележником, мора
да подржи:
- за избор у Савет МЗ Инђија.......................... 60 грађана;
-за избор у Савет МЗ Бешка............................ 40 грађана;
-за избор у Савет МЗ Нови Карловци............ 30 грађана;
-за избор у Савет МЗ Нови Сланкамен.......... 30 грађана;
-за избор у Савет МЗ Крчедин........................ 30 грађана;
-за избор у Савет МЗ Марадик....................... 30 грађана;
-за избор у Савет МЗ Чортановци.................. 30 грађана;
-за избор у Савет МЗ Јарковци....................... 10 грађана;
-за избор у Савет МЗ Стари Сланкамен......... 10 грађана;
-за избор у Савет МЗ Сланкаменачки Виногради........ 1 0
грађана.
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5.5. Сваки грађанин може да подржи предлог само за
једног кандидата.
5.6. Рок за подношење предлога кандидата је 28. мај
2021. године до 24,00 часа.
5.7. Предлог кандидата за члана Савета Месне заједнице
се подноси Изборној комисији, која ради у просторијама
седишта општине Инђија, ул. Цара Душана бр.1.
5.8. Предлог може поднети предложени кандидат или
лице са списка грађана који подржавају кандидатуру.
5.9. Предлог кандидата за члана Савета Месне заједнице
доставља се на прописаном обрасцу - МЗ-1.
5.10. Уз Предлог кандидата за члана Савета Месне
заједнице (образац МЗ1), доставља се:
- Изјава о подржавању предлога кандидата за члана
Савета Месне заједнице- образац МЗ-2;
- Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета
Месне заједнице -образац МЗ-3;
- Потврда о изборном праву за кандидата, коју по
службеној дужности прибавља Изборна комисија,
осим ако подносилац предлога изричито изјави да ће
предметну потврду прибавити сам и
- Потврда о пребивалишту кандидата, коју по службеној
дужности прибавља Изборна комисија,осим ако
подносилац предлога изричито изјави да ће предметну
потврду прибавити сам.
6.1. Изборна комисија у року од 24 часа, по пријему
Предлога са документацијом из тачке 5. став 9. овог
Упутства, Решењем утврђује и проглашава предлог
кандидата и исти доставља овлашћеном лицу из
предлога.
6.2. Ако Изборна комисија утврди да је Предлог
кандидата неблаговремен, у року од 24 часа доноси
Закључак којим одбацује предлог као неблаговремен.
Уколико Изборна комисија утврди да Предлог садржи
недостатке који су сметња за доношење Решења о
утврђивању и проглашењу предлога кандидата, у року
од 24 часа донеће Закључак којим налаже отклањање
недостатака у наредном року од 24 часа. Тим закључком
ће се подносиоцу предлога указати на радње које треба
да обави ради отклањања недостатака. Када Изборна
комисија утврди да недостаци нису отклоњени, или
нису отклоњени у предвиђеном року, донеће у наредних
24 часа Решење којим се одбија предлог кандидата.
7.1. Изборна комисија утврђује јединствену листу
кандидата за сваку Месну заједницу, и исту објављује на
огласним таблама Месних заједница, најкасније 02. јуна
2021. године до 15,00 часова.
7.2. На јединственој листи, кандидати се наводе према
азбучном реду презимена.
7.3. Сваки подносилац Предлога кандидата има право
да по објављивању јединствене листе кандидата изврши
увид у све поднете предлоге са документацијом.
8.1. Изборна комисија одредиће бирачка места најкасније
до 24.маја 2021. године.
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Бирачки списак закључује се 28.маја 2021. године у
24,00 часа.
9.1. Изборна комисија је дужна да за сваки Одбор
благовремено припреми материјал за гласање, а
нарочито: потребан број гласачких листића, контролни
лист, изводе из бирачких спискова, образац потврде о
изборном праву, посебне службене коверте за гласање,
по две сигурносне затворнице, образац контролног
формулара за логичко-рачунско слагање резултата
гласања, као и образац записника о раду Одбора.
9.2. Примопредаја изборног материјала врши се
најкасније 24 часа пре одржавања избора.
10.1. Избори за чланове Савета Месне заједнице врше
се тајним гласањем на овереним гласачким листићима.
Гласачи листић садржи:
- редни број који се ставља испред имена и презимена
сваког кандидата;
- име и презиме сваког кандидата, по азбучном реду
презимена;
- напомена о броју чланова који се бира у Савет Месне
заједнице и
- напомена да се гласа заокруживањем редног броја
испред имена кандидата.
11.1. На гласачкој кутији се истиче јединствена листа
кандидата. Грађани гласају на одређеном месту за
гласање у свакој Месној заједници, у времену од 07,00
часова до 20,00 часова.
11.2. Грађанин изузетно може да гласа и ван места за
гласање, а број грађана који су гласали на тај начин
уноси се у записник о раду Одбора.
11.3. Грађанин гласа лично или уз помоћ другог лица, у
складу са овим Упутством.
12.1. По завршеном гласању, Одбори приступају
утврђивању резултата гласања на месту за гласање, у
складу са овим Упутством.
13.1. Одбор, по утврђивању резултата гласања, у
записник о раду Одбора уноси: број примљених
гласачких листића, број неупотребљених гласачких
листића, број неважећих гласачких листића, број
важећих гласачких листића, број гласова који је добио
сваки кандидат, број бирача према изводу из бирачког
списка, број бирача који су гласали и број бирача који су
гласали ван места за гласање.
13.2. У записник о раду Одбора се уносе све чињенице
од значаја за гласање.
13.3. Записник о раду Одбора потписују председник и
сви чланови Одбора.
13.4. Записник о раду Одбора се израђује у два примерка.
Први примерак записника о раду Одбора, са изборним
материјалом, доставља се Изборној комисији, а други
примерак записника о раду Одбора се истиче на месту
за гласање.
14.1. По утврђивању резултата гласања, Одбор ће без
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одлагања, а најкасније у року од 8 часова од затварања
места за гласање, доставити Изборној комисији записник
о раду Одбора са изборним материјалом.
14.2. О примопредаји изборног материјала саставља се и
потписује записник.
15.1. По пријему изборног материјала из свих Месних
заједница, Изборна комисија у року од 12 часова од
затварања места за гласање, утврђује резултате гласања
према подацима датим у записницима о раду Одбора,
сачињава и потписује записник о раду Изборне комисије.
15.2. Изборна комисија изабраном члану Савета Месне
заједнице издаје Уверење да је изабран, у року од 3 дана
од дана спроведених избора.
16.1. Сваки бирач, кандидат или предлагач кандидата
има право на заштиту изборног права, односно има
право да поднесе приговор Изборној комисији због
неправилности у поступку кандидовања, спровођења,
утврђивања и објављивања резултата избора.
16.2. Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када
је донета одлука, односно извршена радња или учињен
пропуст.
16.3. Изборна комисија ће донети решење у року од 48
часова од пријема приговора и доставити га подносиоцу
приговора. Ако Изборна комисија усвоји приговор,
поништиће одлуку или радњу.
16.4. Против решења Изборне комисије може се изјавити
жалба Управнoм судом у року од 24 часа од достављања
решења.
II Правила о раду одбора за спровођење избора
17.1. Одбори одлучују већином гласова од укупног броја
чланова.
17.2. Рад Одбора је јаван.
17.3. Док је место за гласање отворено и док траје
гласање најмање три члана Одбора за гласање мора да
буде на месту за гласање.
18.1. Гласање за чланове Савета месних заједница
обавља се на месту за гласање-бирачком месту.
18.2.Сваки грађанин гласа лично.
18.3. Грађанин у току одржавања избора може гласати
само једанпут.
18.4. Гласање је тајно.
18.5. Гласа се на овереним гласачким листићима.
18.6. На месту за гласање и на 50 метара од места
за гласање, забрањено је истицање пропагандног
материјала у вези са изборима кандидата за чланове
Савета месних заједница.
18.7. На дан одржавања избора, све до затварања
места за гласање, забрањена је изборна пропаганда и
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објављивање процене резултата избора.

бирачког списка и предаје му гласачки листић.

19.1. Одбори најкасније 24 часа пре дана одржавања
избора преузимају изборни материјал од Изборне
комисије, који се ставља у врећу за одлагање изборног
материјала и печати сигурносном затворницом, чији
се серијски број уписује у Записник о примопредаји
изборног материјала.

20.10. Бирач се потписује у оверени Извод из бирачког
списка и преузима гласачки листић.

19.2. Потребан изборни материјал садржан је у
Записнику о примопредаји
изборног материјала, који прописује Изборна комисија.
20.1. На дан гласања, Одбор се састаје у 6,00 часова на
месту за гласање да би се припремио за почетак гласања.
20.2. Пре отварања бирачком места, Одбор:
- утврђује да ли је примљени изборни материјал за то
место за гласање потпун и исправан, упоређујући га
са стањем из записника о примопредаји. У случају да
одређени изборни материјал недостаје, Одбор ће то да
констатује и о томе да обавести Комисију,
- утврђује да је место за гласање припремљено, односно
да ли су обезбеђени услови за тајност гласања,
- да ли на месту за гласање и на 50 метара од места за
гласање има истакнутог пропагандног материјала у
вези са изборима кандидата за чланове Савета месних
заједница - ако има пропагандног материјала одбор га
уклања или о томе обавештава Комисију.
- договара се о начину поделе посла на месту за гласање
( контрола УВ лампом, налажење и заокруживање у
Изводу из бирачког списка, обележавање прста бирача и
предаја гласачког листића )
- утврђује да ли гласање може да почне, и то констатује
у записнику о раду.
20.3.Место за гласање се отвара 13.јуна 2021. године у
07,00 часова.
20.4. У присуству првог бирача који дође на место за
гласање врши се провера гласачке кутије, а резултат
провере уписује се у контролни лист, који потписују сви
чланови Одбора и бирач који је први дошао на место за
гласање.
20.5. Контролни лист се убацује у гласачки кутију, која
се након тога затвара и печати јемствеником и печатним
воском, што се констатује у Записнику о раду одбора.
20.6. При уласку у просторију за гласање, одређени
члан Одбора, користећи УВ лампу проверава да ли је
кажипрст десне руке бирача већ обележен невидљивим
мастилом. Ако јесте, то лице не може да гласа и мора да
напусти место за гласање.
20.7. Бирач саопштава Одбору своје лично име, а свој
идентитет доказује важећом личном картом и путном
исправом. Бирач не може да гласа без подношења доказа
о свом идентитету.
20.8. Бирач који није уписан у оверен Извод из бирачког
списка не може да гласа.
20.9. Одређени члан Одбора, пошто утврди идентитет
бирача, заокружује у Изводу из бирачког списка редни
број под којим је бирач уписан у оверен Извод из

20.11. Сваком бирачу који је приступио гласању и
примио гласачки листић одређени члан бирачког одбора
специјалним спрејом обележиће кажипрст десне руке
испод корена нокта, као знак да је већ гласао.
20.12. Бирачу који нема кажипрст десне руке биће
обележен следећи доступан прст удесно и коначно палац
те руке, испод корена нокта. Бирачу који нема десну шаку,
биће обележен кажипрст леве руке, односно следећи
доступан прст улево и на крају палац те руке, испод
корена нокта. Ако није могуће да се обави назначено
обележавање прстију бирача, додатно обележавање неће
бити обављено.
20.13. Члановима Одбора који су одређени да рукују
спрејом са невидљивим мастилом, а гласају на другом
месту за гласање биће омогућено да гласају уз решење о
именовању за члана Одбора.
20.14. Председник односно члан Одбора упозорава
бирача да се гласање врши заокруживањем редног броја
испред имена кандидата и упозорава на број кандидата
који се бира.
20.15. Чланови Одбора не смеју ни на који начин да
утичу на одлуку бирача. Они су дужни да бирачу, на
његов захтев, поново објасне начин гласања.
20.16. Чланови Одбора су дужни, нарочито, да пазе
да нико не омета бирача и да се приликом гласања у
потпуности обезбеди тајност његовог гласања.
20.17. Ако се у току гласања учини повреда из става 15.
и 16. ове тачке, Комисија распушта Одбор, образује нови
Одбор и одређује понављање гласања на том месту за
гласање.
20.18. Бирач сам пресавија гласачки листић тако да се не
види како је гласао и ставља га у гласачку кутију, а затим
напушта место за гласање.
20.19. Бирач који није у могућности да на месту за
гласање лично гласа (слепо, инвалидно или неписмено
лице), има право да поведе лице које ће, уместо њега, на
начин који му оно одреди да гласа. Овакав начин гласања
констатује се у Записнику о раду Одбора.
20.20. Бирач који није у могућности да гласа на месту
за гласање (немоћно или спречено лице), обавештава
Одбор најкасније до 11 часова на дан гласања, да жели
да гласа. Немоћним и спреченим лицима сматрају се
лица која из здравствених разлога нису у могућности
да дођу на бирачко место, особе са инвалидитетом и
немоћна стара лица.
20.21. Два члана Одбора, уз могућност присуства
посматрача, одлазе на адресу на којој се налази тај
бирач. Пошто утврде идентитет и изврше проверу УВ
лампом и обележавање спрејом предају бирачу један
службени коверат, у којем се налази гласачки листић,
листа кандидата, потврда о изборном праву и посебан
(плави) коверат за гласачки листић. Члан Одбора када
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упозна бирача са начином гласања, напушта просторију
у којој бирач гласа. Уколико је бирач који гласа ван
бирачког места слепо, инвалидно или неписмено лице,
може користити помоћ другог лица које он одреди, на
исти начин на који ту помоћ користе слепа, инвалидна
или неписмена лица која гласају на месту за гласање.
20.22. Након обављеног гласања, бирач потписује
потврду о изборном праву и предаје је присутном члану
Одбора заједно са пресавијеним гласачким листићем.
Члан Одбора ставља гласачки листић у празан коверат
који се затим печати жигом на печатном воску. Коверат
са гласачким листићем ставља се заједно са потписаном
потврдом о изборном праву у службени коверат.
20.23. Службени коверат члан Одбора предаје Одбору
одмах по повратку на место за гласање.
20.24. На основу потписане потврде о изборном праву, у
изводу из бирачког списка заокружује се редни број под
којим је бирач уписан у тај Извод, после чега се његов
пресавијени гласачки листић вади из запечаћене коверте
и убацује у гласачку кутију. Уколико нема потписане
потврде о изборном праву, сматра се да бирач није ни
гласао.
20.25. Одбор уноси у записник податак о броју лица која
су гласала ван места за гласање, а уз остали изборни
материјал прилаже у посебном коверту и све потписане
потврде о изборном праву.
20.26. Припадници полиције на дужности могу да уђу
на место за гласање само ако су на месту за гласање
нарушени ред и мир, на позив председника бирачког
одбора.
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несметано праћење сваке изборне радње и да у записник
о свом раду констатује њихово присуство.
20.35. Одбор може да удаљи посматрача са места за
гласање ако нарушава ред на месту за гласање или
омета рад Одбора, што констатује у свом записнику, уз
навођење разлога за удаљење.
20.36. Место за гласање се затвара у 20,00 часова.
Бирачима који су се затекли на месту за гласање
приликом затварања, омогућиће се да гласају.
20.37. Затеченим бирачем сматра се бирач који се налази
на месту за гласање или непосредно испред њега (у
просторији зграде у којој се обавља гласање или испред
зграде ако не постоји просторија). Бираче који се на такав
начин затекну на месту за гласање, Одбор обавештава да
могу да гласају.
20.38. Председник Одбора је дужан да одреди члана
Одбора који ће констатовати број бирача затечених на
месту за гласање и на одговарајући начин утврдити
редослед гласања затечених бирача и стати иза
последњег затеченог бирача како би означио крај реда и
сачекао да сви они гласају.
20.39. О примедбама бирача, посматрача и чланова
Одбора одлучује Одбор, већином гласова чланова
Одбора.
20.40. Члан Одбора и посматрач чија примедба није
разматрана или није прихваћена, има право да о току
гласања у току утврђивања резултата гласања поднесе
приговор.

20.27. Одбор је дужан да одржава ред на месту за
гласање.

20.41. Одбор је дужан да све примедбе бирача,
посматрача и чланова Одбора и своје одлуке о њима
унесе у записник.

20.28. На месту за гласање забрањено је коришћење
мобилних телефона и других средстава веза и
комуникација.

20.42. Представници средстава јавног информисања
могу да буду присутни само ради припреме извештаја о
току гласања на месту за гласање.

20.29. На сваком бирачком месту обезбеђују се услови
за тајност гласања, односно посебна просторија, а ако то
није могуће, обезбеђују се паравани за гласање..............
20.30. У просторији у којој се обавља гласање може да
буде присутно само онолики број бирача колико има
места на којима је обезбеђена тајност гласања.

20.43. У времену од отварања па до затварања места за
гласање Одбор обавештава Изборну комисију о току
избора.

20.31. Забрањено је задржавање на месту за гласање
свих лица која немају права и дужности у вези са
спровођењем избора.
20.32. Ако се на месту за гласање наруши ред, Одбор
може да прекине гласање, док се ред не успостави.
Повреде правила гласања, прекид гласања, као и разлози
и трајање прекида гласања уносе се у записник о раду
Одбора.
20.33. Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа,
гласање се продужава за онолико времена колико је
прекид трајао.
20.34. Одбор је дужан да, посматрачима којима
је Изборна комисија издала овлашћење, омогући

21.1. По завршеном гласању место за гласање се затвара
и Одбор приступа утврђивању резултата гласања на том
месту за гласање.
21.2. Утврђивању резултата гласања
присуствују сви чланови Одбора.

морају

да

21.3. Раду Одбора на утврђивању резултата гласања
могу да присуствују посматрачи.
21.4. Одбор, при утврђивању резултата гласања, обавља
радње по следећем редоследу:
- утврђује број неупотребљених гласачких листића и
ставља их у посебан омот (коверат) који печати;
- на основу овереног извода из бирачког списка, Одбор
утврђује укупан број уписаних бирача;
- Одбор, на основу бројања заокружених редних бројева
испред имена и презимена бирача, у Изводу из овереног
бирачког списка, утврђује укупан број бирача који су
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гласали;
- Одбор отвара глалсачку кутију и проверава да ли се у
њој налази контролни лист. Ако се у гласачкој кутији не
нађе контролни лист, тај податак уноси се у записник и
не приступа се утврђивању резултата гласања;
- Одбор прегледа гласачке листиће и одваја неважеће од
важећих гласачких листића;
- Одбор утврђује број неважећих гласачких листића,
ставља их у посебан омот (коверат) који печати,
- Одбор потом утврђује број важећих листића и број
гласова за сваког кандидата и све важеће листиће ставља
у посебан омот (коверат) који печати.

- у запечаћеном коверту неупотребљене гласачке
листиће,
- у запечаћеном коверту употребљене гласачке листиће
(неважеће гласачке листиће и одвојено, важеће гласачке
листиће),
- у запечаћеном коверту контролни лист,
- у запечаћеном коверту потписане потврде о изборном
праву и
- сигурносна затворница која је коришћена за печаћење
вреће са изборним материјалом приликом примопредаје
изборног материјала између Изборне комисије и Одбора,
пре гласања.

21.5. Неважећи гласачки листић за избор чланова Савета
Месне заједнице је: непопуњен гласачки листић, листић
који је попуњен тако да не може са сигурношћу да се
утврди за ког кандидата се гласало,као и гласачки
листић на коме је заокружено више кандидата од броја
кандидата који се бира.

22.2. Преостали изборни материјал (гласачку кутију,
спрејови за обележавање прста бирача, прибор за писање
и печаћење, параване, УВ лампе и др.) и извештај о
присутности чланова Одбора на дан избора, предаје се
Општинској управи.

21.6. Ако је на гласачком листићу заокружено име и
презиме кандидата, или је заокружено истовремено
редни број и име и презиме кандидата, или је заокружено
истовремено, редни број и само име, или редни број и
само презиме, такав гласачки листић сматра се важећим.

22.3. Изборни материјал који се предаје Изборној
комисији мора бити упакован у посебне коверте и
запечаћен.

21.7. Ако се утврди да је број гласачких листића у
гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали,
Одбор се распушта, именује нови, а гласање на том
месту за гласање се понавља.

22.4. На ковертама се исписује шта садрже, а на
ковертама које садрже гласачке листиће и број гласачких
листића.
22.5. Преношење изборног материјала од места за
гласање и његову предају Изборној комисији, обављају
чланови Одбора и то одмах по утврђивању резултата
гласања.

21.8. Гласање ће се поновити и у случају када два или
више кандидата добију једнак и истовремено најмањи
број гласова.

22.6. Посматрачи имају право да присуствују
преношењу, предаји и пријему изборног материјала од
стране Изборне комисије.

21.9. Одбор по утврђивању резултата гласања, у
записник о свом раду уноси: број бирача који су
гласали; укупан број уписаних бирача према овереном
изводу из бирачког списка, број примљених гласачких
листића; број неупотребљених гласачких листића; број
неважећих гласачких листића; број важећих гласачких
листића и број гласова који је добио сваки кандидат.

22.7. О пријему изборног материјала сачињава се
записник на прописаном обрасцу.

21.10. Записник о раду Одбора потписују сви чланови
Одбора.
21.11. Ако Записник не потпишу сви чланови Одбора, у
записник ће се унети констатација и евентуални разлози
за непотписивање записника.
21.12. Записник о раду Одбора израђује се на прописаном
обрасцу који се штампа у два примерка.
21.13. Први примерак Записника са изборним
материјалом доставља се Изборној комисији.
21.14. Други примерак Записника истиче се на месту за
гласање, на јавни увид.
22.1. По утврђивању резултата гласања, Одбор ће,
без одлагања, а најкасније у року од 8 часова од часа
затварања места за гласање доставити Изборној
комисији:
- записник о раду Одбора за спровођење избора,
- оверене изводе из бирачког списка за гласање на месту
гласања (1 ком)

23.1. Ово Упутство објавити у „Службеном листу општине
Инђија“ и на огласним таблама Месних заједница:
Инђија, Бешка, Крчедин, Љуково,Јарковци, Марадик,
Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки
Виногради, Стари Сланкамен и Чортановци.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Број: 013-1-2/2021-I
Дана: 04.05.2021. године
Инђија
Председник,
Драгана Степановић, с.р.
-------------------------
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