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1. УВОД
Општина Инђија почела је израду Програма капиталних инвестиција (ПКИ) кроз
пројекат који финансира Покрајински секретеријат за међурегионалну сарању и
локалну самоуправу у партнерству и техничку подршку Регионалне развојне
агенције Срем. Циљ припреме општинског ПКИ је стварање услова за
ефикасније трошење средстава локалног буџета и бољи приступ спољашњим
изворима финансирања, посебно када је у питању финансирање значајних
капиталних пројеката.
Програм капиталних инвестиција (ПКИ) је јавни, стратешки документ којим се
одређују главне смернице инвестиционог развоја Општине за следећих пет
година, у односу на расположиву количину новца која може да буде уложена.
Програм капиталних инвестиција је основни документ за планирање
капиталних издатака у локалном буџету чија је једна од најважнијих функција
обезбеђење усаглашености стратегије развоја Општине са њеним реалним
финансијским могућностима.
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2. ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Поштовани грађани Инђије,
У наредном развојном периоду општини Инђија предстоји значајна
инвестициона активност: бројни су пројекти у различитим доменима живота
грађана које би требало реализовати. У питању су инфраструктурни (саобраћај,
комунална инфраструктура, итд.), али и пројекти из области образовања,
културе, спорта, итд.
Средства којима располаже наш општински буџет омогућавају нам да сваке
године реализујемо одређени број капиталних пројеката. Та средства међутим
свакако нису довољна да реализујемо све пројекте које би желели и које
планирамо. Оно што је најважније јесте да се ова расположива средства,
укључујући и део оних које можемо да активирамо кроз задуживање, а што
нам закони који регулишу ову област дозвољавају – искористимо на
најрационалнији могући начин.
Сврха овог документа управо је у томе да створимо услове да се јавна средства
која се прикупљају кроз плаћање пореза и других обавеза од стране грађана и
других субјеката у привредном животу, с једне стране, користе рационално,
ефикасно и ефективно, а с друге, да се користе у складу са опредељењима и
жељама највећег броја наших грађана. Из тог разлога, у оквиру овог документа
сакупљени су актуелни (у ближој или даљој будућности) пројекти из свих
одељења локалне управе, тј. свих области друштвеног живота чији је развој у
надлежности локалне самоуправе. Они су затим подвргнути вредновању
(бодовању) применом модела за оцењивање и рангирање капиталних
пројеката. Овај модел базиран је на критеријумима који су усаглашени у оквиру
општинске Радне групе за припрему ПКИ, а који непосредно одражавају
стратешке приоритете развоја наше Општине.
Грађани наше Општине су имали више прилика да се упознају са начином на
који се одвијао процес припрема програма капиталних инвестиција, али и да у
њему активно учествују изношењем својих мишљења, па и давањем
конкретних предлога.
Програм капиталних инвестиција који представљамо у овом документу
резултат је рада представника свих одељења општинске управе, комуналних и
других јавних предузећа и осталих буџетских корисника, а посебно Радне групе
коју је именовао Председник општине у чији састав су ушли представници
наведених институција и то баш за ову сврху: ради припреме програма
капиталних инвестиција (ПКИ) Општине. Овом приликом желим да се свима
њима захвалим на уложеном труду и напору.
На крају, желимо да се захвалимо Покрајинском секретеријату за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу који су препознали важност и
финансијски подржали овоај пројекат кроз партнерство и техничку помоћ
Регионалне развојне агенције Срем, који су пренели на наше услове савремена
искуства развијених Западних земаља у овом домену.
Петар Филиповић
Председник општине Инђија
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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 4. Статута Општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13), Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 29.децембра 2014. године, доноси

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
2015-2019

Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година

Страна 6

Општина Инђија

децембар 2014.

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
3.1. Географски положај
Општина Инђија налази се у АП Војводини, у североисточном делу Срема.
Површина Општине износи 386 км2. Надморска висина насеља Инђија је 113м,
док је централни део Инђије одређен следећим координатама: 45,03о северне
географске ширине и 20,05о источне географске дужине.
Општина се налази на јужним обронцима Фрушке Горе, који се завршавају
висом Кошевац код Старог Сланкамена. Рељеф општине карактеришу обронци
Фрушке Горе који се протежу северним делом територије и плодна равница у
јужном делу. Клима читавог региона је умерено-континентална. Најхладнији
месец је јануар са просечном температуром од -1оС, а најтоплији су јул и август
са 22оС.
Инђија је смештена између
главног
града
Републике
Србије и главног града
Аутономне
Покрајине
Војводине. Од Београда је
удаљена 42 км, а од Новог
Сада 35 км. Кроз територију
Општине пролазе, или се у
непосредној близини налазе
најзначајнији
саобраћајни
правци у земљи: друмски и
железнички коридор 10 (аутопут Е75 Београд-Нови Сад,
ауто-пут Е70 Београд- Загреб,
железничке
пруге
Е85
Београд-Инђија-Нови
СадСуботица-Будимпешта и Е70
Слика 1. Позиција општине Инђије у односу на
БеоградИнђија-Загребнајважније саобраћајне правце у Србији
Љубљана) и коридор 7 (река
Дунав). Кроз Инђију пролазе и
магистрални пут М22.1 и регионални пут Р109. Аеродром ,,Никола Тесла''
Београд удаљен је од Инђије 35 км.
Простор општине Инђија обухвата 38.455,7 хектара, и чини га 9 катастарских
општина, од којих је највећа Нови Сланкамен са 6.001,72 хектара или 15,60%
укупне површине општине. Најмања катастарска општина је Стари Сланкамен
са површином од 1.654,08 хектара или 4,30% од укупне површине Општине.
Општину Инђија чини 11 насеља са укупно 47.204 становника. Инђија,
административни центар Општине, је највеће насеље са 25.988 становника, док
су Сланкаменачки Виногради најмање насеље са 250 становника.
3.2. Основни демографски подаци
На територији општине Инђија према последњем попису из 2011, живи 47.2
хиљада становника.
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У периоду од 1948. до 2002. године бележи се пораст броја становника по
просечној годишњој стопи од 1,09%. Према последњем пописа становништва из
2011. године у Општини је дошло до пада броја становника за 2,405 у односу на
2002. годину, при чему се пад бележи у свим насељима општине Инђија.
Табела 3.1: Број становника
Подручја

1971

1981

1991

2002

2011

Република
Србија

8.446.591

9.313.676

7.576.837

7.498.001

7.120.666

Војводина

1.952.533

2.034.772

1.970.195

2.031.992

1.916.889

285.474

306.085

309.981

335.901

311.053

40.530

44.151

42.849

49.609

47.204

Сремски
округ
Инђија

Извор података: РЗС

Са густином насељености од 122 становника/км2, Инђија припада подручјима
са просечном густином насељености (100-149 становника/км2) у Србији. Према
подацима из последњег Пописа становништва, домаћинстава и станова у
Републици Србији из 2011. године, у 11 насеља општине Инђија живи 47.204
становника. Инђија, као центар Општине, је и најмногољудније насеље, у коме
живи 55% општинске популације, а најмање насеље су Сланкаменачки
Виногради, у којима живи 0,5% популације.
Табела 3.2. Становништво по полу и старости
Пол

С

М

Ж

Укупно

49,609

24,288

25,321

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

2,072
2,629
3,091
3,542
3,443
3,307
3,130
3,431
3,795
4,274
3,558
2,322
3,016
3,061
2,407
1,422
1,109

1,078
1,351
1,557
1,872
1,804
1,700
1,562
1,683
1,951
2,173
1,820
1,119
1,376
1,414
1,011
453
364

994
1,278
1,534
1,670
1,639
1,607
1,568
1,748
1,844
2,101
1,738
1,203
1,640
1,647
1,396
969
745

Извор података: РЗС
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3.3. Економска развијеност
У Општини је запослено према подацима из марта 2014. било је запослено
9.334 људи, од чега се 61.44% односи на запослене у правним лицима, а 38.56%
на запослене код предузетника. У прерађивачкој индустрији запослено је
16.45%, за њима следе запослени у трговини (8.55%).
Табела 3.3. Запосленост по делатностима
Регион/област

I Запослени у правним
лицима
(привредна друштва,
предузећа, задруге,
установе и друге
организације)

II Приватни предузетници
(лица која самостално
обављају делатност) и
запослени код њих)

Укупно I+II
Укупно I
од тога: жене
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом, гасом и
паром
Снабдевање водом и управљање отпадним
водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка
моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност
осигурања
Пословање некретнинанма
Стручне,научне, иновационе и техничке
делатности
Административне и помоћне услужне
делатности
Државна управа и обавезно социјално
осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Укупно II
од тога: жене

Сремска
област
58.242
43.204
20.213
2.357
75
11.791

Инђија
9.334
5.735
2.852
248
0
1.535

719

102

1.454

252

2.086

278

5.614

780

3.176
186
690

332
10
64

472

55

24

0

907

108

964

71

2.698

189

4.508
4.702
623
158
15.038

601
798
296
16
3.599

5.601

1.333

Извор података: РЗС јануар 2014

У јавним службама (државна управа и обавезно социјално осигурање) ради
2.02% од укупног броја запослених.
У Општини је у 2014. години било активно 681 (Табела 3.4.) организација које
делују у најразличитијим делатностима, што указује на њихову уситњеност и
одсуство посебно значајнијих делатности за Општину. Највећи број субјеката је
активно у области трговине 232 (34 %), а за њима следе организације из
прерађуивачке индустрије: 161 (24 %).
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Табела 3.4. Привредна друштвау општини Инђија

РБ

Сектор

Број друштава

1
2
3

Пољопривреда, шумарство и рибарство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и
климатизација
4
Снабдевање водом; управљање отпадним водама,
контролисање процеса уклањања отпада и сличне
активности
5
Грађевинарство
6
Трговина на велико и трговина на мало; поправка
моторних возила и мотоцикала
7
Саобраћај и складиштење
8
Услуге смештаја и исхране
9
Информисање и комуникације
10 Финансијске делатности и делатност осигурања
11 Пословање некретнинама
12 Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
13 Административне и помоћне услужне делатности
14 Образовање
15 Здравствена и социјална заштита
16 Уметност; забава и рекреација
17 Остале услужне делатности
Укупно
Извор података: Агенција за привредне регистре

Број
33
152
2

%
5.2%
23.8%
0.3%

13

2.0%

42
215

6.6%
33.6%

38
13
16
3
34
44
19
7
1
5
3
640

5.9%
2.0%
2.5%
0.5%
5.3%
6.9%
3.0%
1.1%
0.2%
0.8%
0.5%
100.0%

Истовремено у Општини је било активних 1,274 предузетника. Њихова
структура посматрано по врестама делатности је слична као и код привредних
друштава. Од укупног броја њих 390 (31%) било је ангажовано у прерађивачкој
индустрији, а у трговини 275 (22%).
Табела 3.5. Предузетнициу општини Инђија
Сектор

Број предузетника
Број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање водом; управљање отпадним
водама, контролисање процеса уклањања
Грађевинарство
отпада и сличне активности
Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност осигурања
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%

29
1
515
15

1.8%
0.1%
32.3%
0.9%

134
335

8.4%
21.0%

78
167
23
12

4.9%
10.5%
1.4%
0.8%
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Број предузетника
Број

11
12
13
14
15
16
17

Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке
делатности
Административне
и помоћне услужне
делатности
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност; забава и рекреација
Остале услужне делатности
Укупно

6
83
44
4
17
10
119
1,592

%
0.4%
5.2%
2.8%
0.3%
1.1%
0.6%
7.5%
100.0%

Извор: Агенција за привредне регистре
Треба нагласити, да је у процесу транзиције у привреди Инђије значајно је
измењена структура привредних субјеката како по делатностима, тако и по
броју и величини привредних друштава. Традиционалне делатности, које су
биле носиоци привредних активности у периоду до 2000. године су у овом
процесу практично престале да постоје (текстилна индустрија, прерада коже,
производња намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су опстале
само у области предузетничког привређивања.
Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су отворене фабрике,
углавном страних инвеститора, у потпуно новим делатностима, као што су
производња цигарета, производња делова за ауто индустрију, прерада меса,
производња опреме за коришћење течног нафтног гаса, рециклажа
акумулатора, производња потпуно нових материјала за грађевинску
индустрију, нове услужне делатности, као и изградња објеката у области
трговине - тржних и пословних центара новог типа са садржајима који значајно
унапређују услове живота свих грађана општине Инђија. У привреди општине
Инђија данас доминирају мала и средња предузећа, која су знатно
флексибилнија на изазове тржишне привреде, што је омогућило да се
последице светске економске кризе минимално одразе на њихово пословање.
Пољопривреда
Пољопривреда у општини Инђија 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, соја, сунцокрет,
повртарске културе и дуван. Воћарство и виноградарство се налазе одмах иза
ораница, јер су клима и благе падине Фрушке Горе изванредан спој који
резултира високим приносом. Најзаступљенија је производња јабучастог воћа
и шљива. Виноградарство и винарство имају велику традицију. Традиција
подизања винограда и производње вина позната је у насељеним местима
Стари и Нови Сланкамен, Сланкаменачки Виногради, Крчедин, Бешка,
Чортановци и Марадик. У последње време је у експанзији воћарска и
виноградарска производња. Сточарство такође има дугу традицију и релативно
добро је развијено. Заступљено је свињарство, говедарство, живинарство, а у
мањој мери овчарство и козарство.
Према регистру пољопривредних газдинстава који води Министарство
Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година
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финансија – Управа за трезор, у општини Инђија је регистровано укупно 2,294
индивидуалних газдинстава, од тога је 1,500 активних пољопривредних
газдинстава и 794 пасивних пољопривредних газдинстава. У општини Инђија
активне су земљорадничке задруге које се баве производњом, прометом и
складиштењем пољопривредних производа и имају своје складишне
капацитете.
Укупна површина пољопривредног земљишта у општини Инђија износи
34,022.8655 ха, од чега је обрадиво пољопривредно земљиште 30,766.7713 ха,
односно 90,43 % .
Табела 3.6. Преглед површина пољопривредног земљишта по класама
Пољопр.
Културе
I
II
Њиве
5,363 9,705
Вртови
0
0
Воћњаци
123
38
виногради
8
167
Ливаде
1
31
Пашњаци
48
3
Трстици –
1
6
мочваре
Извор података: РЗС

Класа земљишта
III
IV
V
6,197 2,221
992
0
0
0
148
182
11
448
356
69
68
155
11
543
678
534
1

2

0

VI
210
0
0
11
1
13

VII
32
0
0
3
0
1

VIII
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Укупно
24,722
0
501
1,063
267
1,820
10

Рaднa снaгa и зaпoслeнoст
Према последњим званичним подацима (2011.), просечна старост
становништва Општине је око 41 година, с тим да контигент радно способног
становништва (старости од 15 до 64 година) износи 68.9% (Табела 3.7.).
Табела 3.7. Основни контигенти становништва
Категорије
Прoсeчнa стaрoст
Рaдни (15-64)
Пунoлeтни (18+)
Прeдшкoлски (0-6)
Oснoвнa шкoлa (7-14)
Фeртилни (15-49)
Очекивано трајање
живота
Извор података: РЗС

Mушкo
Жeнскo

Број
40,72
33.138
38.925
3.188
4.179
11.035
70,7
76,1

%
68.9%
81.0%
6.6%
8.7%
23.0%

Регистрованих незапослених становника је било 4.411 становника. Њихова
структура по степену квалификованости је приказана у Табели 3.8.
Табела 3.8. Незапослена лица према степену стручне спреме
Укупно
Жене

I
1.017
521

II
204
111

III
1.391
531

IV
1.338
774

V
35
2

VI
217
145

VII-1
208
126

VII-2
1
0

VIII
0
0

Извор података: РЗС
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Позитиван показатељ је да готово нема незапослених становника из групе
највише квалификованих (VIII i VII-2 категорија), а у Графикону 3.1. може се
видети да је општи тренд незапослености у Општини опадајући. Значај овог
тренда је утолико већи што обухвата период у којем је дошло до избијања
светске финансијске кризе.
Графикон 3.1. Кретање броја незапослених у периоду 2000-2010.

Извор података: НЗС, новембар 2014.

Локална самоуправа
Општина Инђија је основна територијална јединица у којој грађани остварују
локалну самоуправу у складу са Уставом.
Територују Општине чине подручја насељених места, односно катастарских
општина које улазе у њен састав и то:
Табела. Насељена места и катастарске општине
Катастарска
Насељеноместо
општина
1.
Бешка
Бешка
2.
Инђија
Инђија
3.
Крчедин
Крчедин
4.
Љуково
Љуково
5.
Јарковци
Љуково
6.
Марадик
Марадик
7.
НовиКарловци
НовиКарловци
8.
НовиСланкамен
НовиСланкамен
Сланкаменачки
9.
НовиСланкамен
виногради
10. СтариСланкамен
СтариСланкамен
11. Чортановци

Чортановци
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Општина има својство правног лица и представља је председник Општине.
Органи општине су: Скупштина Oпштине, председник Oпштине, Општинско
веће и Општинска управа.
Администрација
Пријемно одељење општине Инђија је у потпуности усклађено са европским
стандардима и прво је оваквог типа у Републици Србији. Одељење је
намењено пружању административних услуга грађанима са максималном
оперативношћу и удобношћу, као и минималним задржавањем странака.
Одељење броји 17 шалтера за пријем грађана од стране службеника локалне
управе, Пореске управе Републике Србије и Републичког геодетског завода.
Простор у коме се налази ово одељење је у потпуности климатизован,
компјутерски и телефонски умрежен, тако да је постигнута максимална
оперативност при пружању услуга. Овако опремљено одељење у рекордном
року може да пружи грађанима све потребне услуге. Инвеститори, такође у
рекордном року, могу добити грађевинске дозволе као и сву осталу
документацију за изградњу привредних објеката.
СИСТЕМ48
,,Систем 48'' је систем који доприноси добром управљању и одговорности.
Развијен је у Балтимору, САД, а општина Инђија је прва локална самоуправа у
Европи у којој је систем имплементиран. Заснован на благовременом и тачном
извештавању, као и брзој реакцији, ,,Систем 48'' је свеобухватан систем
извештавања којим се мери и оцењује радни учинак, наглашавају кључни
проблеми управе и предлажу ефикасне мере за побољшање пружања услуга.
Захваљујући овом систему, грађани Инђије су у могућности да контактирају
Општину 24 часа дневно, седам дана у недељи, и да добију информацију о
било ком комуналном предузећу или јавној служби у чијој надлежности је
решавање проблема са којим се сусрећу. Систем пружа могућност грађанима
да се обрате Кол центру телефоном, СМС поруком, електронским формуларом
који могу пронаћи на на порталу Општине или директним доласком на шалтер.
Предности које ,,Систем 48'' доноси грађанима, локалној управи, јавним
предузећима и целој општини Инђија омогућене су флексибилношћу Система,
његовом способношћу успостављања правовремене комуникације између
заинтересованих страна и брзог реаговања.
Користи за грађане су директне: ефикасније решавање захтева; добијање
одговора о статусу њиховог проблема у року од 48 часова; упућивање било које
представке на јединствено одредиште, жељеном и доступном комуникацијом,
чиме је елиминисана потреба за њиховим доласком до зграде Општине и
"шетањем" од шалтера до шалтера у потрази за потребним информацијама.
Користи за локалну управу су: лакша контрола рада јавних предузећа и
општинских служби и сачињавање комплетних извештаја, боља координација
рада Општине са јавним предузећима, могућности краткорочног и дугорочног
планирања, лакше управљање буџетом и уштеда новца.
Користи за јавна предузећа су: бољи, савременији и функционалнији однос с
Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година

Страна 14

Општина Инђија

децембар 2014.

грађанима, лакше сагледавање обима проблема грађана, лакше праћење рада,
формирање информационе основе- базе података и ефикаснија израда
планова и програма за наредну годину.
Током 2013. године примљен је укупно 2.679 захтев, од чега је у току године
решено 2.142. Од укупног броја захтева, највећи број упућен је ЈП
,,Дирекција за изградњу општине Инђија“ (1.162), затим Општинској управи
(713), ЈКП ,,Комуналац’’ (604), ЈП ,,Ингас’’ (62), ЈКП ,,Водовод и
канализација’’ (63), Дому здравља ,,Милорад Мика Павловић’’ (19), осталим
предузећима (51), установа Спортски центар (1).
3.4. Услови за инвестирање
Општина улаже посебне напоре да на свом подручју створи повољни амбијет
за привлачење инвестиција и подстицање економског развоја. У том смислу
Општина је ставила акценат на развој комуналне инфраструктуре и
формулисање посебних подстицајних мера економског развоја, у оквиру којих
посебан значај има форирање радних зона.
Радне зоне
Основни носилац
развоја привреде Инђије, уз
пољопривреду
је
индустрија, у којој доминирају мала и средња предузећа и велики број
предузетничких радњи. У циљу обезбеђења уређеног простора за развој
индустрије и предузетништва формиране су две радне зоне у североисточном и
југоисточном делу Инђије.
Радне зоне су две потпуно функционалне целине, потпуно инфраструктурно
опремљене у складу са потребама постојећих и будућих инвеститора, које при
том имају изузетан географско-саобраћајни положај (близина Београда 42 км,
Новог Сада 35 км, аеродрома ,,Никола Тесла” 35 км, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи: ауто-пут Е- 75: Београд-Нови Сад, аутопут Е-70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: РумаСтари Сланкамен, железничких пруга Београд-Инђија-Нови Сад-СуботицаБудимпешта и Београд-Инђија-Загреб-Љубљана, близина реке Дунав) поставља
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за
инвестирање.
Формирање радних зона омогућило је изградњу нових капацитета као и
могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из централног и
стамбеног дела насеља што се пре свега одражава на квалитет животне
средине у насељу, као и на квалитет услова рада и производње.
Североисточна радна зона обухвата површину од 636 хектара. Радна зона је
потпуно инфраструктурно опремљена (водоводна мрежа, канализација,
гасовод, трафостанице, и др.). Простире се дуж регионалног пута Р109 (РумаСтари Сланкамен), који је кроз ову индустријску зону реконструисан и
проширен на 4 саобраћајне траке, те у потпуности прилагођен потребама
инвеститора који су изградили своје капацитете у овој индустријској зони, као
и свим грађанима који користе ову саобраћајницу. Западно у односу на радну
зону пружа се железничка пруга Београд-Нови Сад која се налази на
међународном Коридору 10. Непосредна близина трасе ауто-пута Е-75
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омогућава лаку доступност радној зони са источне стране тј. правца Београда
и Новог Сада.
У оквиру Североисточне радне зоне предвиђена је површина за изградњу
слободне, бесцаринске зоне која ће у великој мери олакшати послове увоза и
извоза готових производа, репроматеријала и сировина. Такође, у оквиру ове
радне зоне предвиђене су површине за мала предузећа и производно
занатство, површине резервисане за мање привредне комплексе, површине
за средње и веће комплексе, површине за складишта и стоваришта, површине
за комерцијалне садржаје и др.
Југоисточна радна зона обухвата површину од 89 хектара. Налази се на 1,5 км
од центра Инђије дуж магистралног пута М22/1 према Београду, који радну
зону повезује са окружењем, док у подручју града исти магистрални пут има
функцију главне градске саобраћајнице. У простору радне зоне предвиђене су
обострано сервисне саобраћајнице које опслужују локације и повезују их са
магистралним путем М22/1. Ова радна зона је потпуно комунално опремљена
и у зони постоји сва комунална инфраструктура као и у граду Инђија, између
осталог и фекална канализација и челични гасовод потребних капацитета.
Југоисточна радна зона је почела да се гради и уређује пре око 30 година, с тим
да је данас у зони изграђено и функционише 70% капацитета. На подручју
радне зоне планирана је и градска обилазница која има функцију измештања
саобраћаја из ужег градског подручја.
Италијанска индустријска зона обухвата површину од 100 хектара и доступна је
за изградњу привредних капацитета различитих намена. Сво земљиште у овој
индустријској зони опремљено је са потребном инфраструктуром,
(канализацијом, струјом, водом, гасном мрежом, телекомуникационом
инфраструктуром).
3.5. Јавни ресурси
Саобраћајна инфраструктура
Инђија је смештена између главног града Републике Србије и главног града
Аутономне Покрајине Војводине. Од Београда је удаљена 42 км, а од Новог
Сада 35 км. Кроз територију општине пролазе или се у непосредној близини
налазе најзначајнији саобраћајни правци у земљи: друмски и железнички
коридор 10 (ауто-пут Е75 Београд-Нови Сад, ауто-пут Е70 Београд-Загреб,
железничке пруге Е85 Београд-Инђија-Нови Сад-Суботица-Будимпешта и Е70
Београд-Инђија-Загреб-Љубљана) и коридор 7 (река Дунав). Кроз Инђију
пролазе и магистрални пут М22/1 и регионални пут Р109. Аеродром ''Никола
Тесла'' Београд удаљен је од Инђије 35 км.
У целокупној уличној мрежи Инђије свакако се по значају издваја магистрални
путни правац М 22.1 Београд-Нови Сад, а који се кроз подручје Инђије пружа
дуж улица Новосадске и Краља Петра I. Специфичан географски положај који
град Инђија заузима, као и присуство свих значајнијих градских објеката дуж
улица Новосадске и Краља Петра I, доприносе настанку великог саобраћајног
оптерећења на овом путном правцу. Осим тога, имајући у виду организацију
уличне мреже у Инђији, по правилу се може и очекивати да се највећи
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интензитети саобраћајних токова стичу управо на пресецима саобраћајница
које пролазе кроз најуже градско језгро.

Слика 4. Путна инфраструктура
Осим ове саобраћајнице, важну улогу у уличној мрежи Инђије има регионални
пут Р 109, који кроз подручје града представљају улице Цара Душана,
Занатлијска улица у делу између улица Новосадске и Дунавске, Дунавска
улица, део Железничке улице и улица Војводе Путника. Регионални пут Р 109
повезује Инђију са Румом са једне и Старим Сланкаменом са друге стране.
Поред тога, ова саобраћајница повезана је са великим бројем саобраћајница
секундарне уличне мреже.
Поред главних градских саобраћајница које чине костур основне уличне
мреже, секундарну уличну мрежу чини низ приступних улица које повезују
насељене делове града са примарном мрежом.
Железнички саобраћај је присутан преко следећих капацитета:


електрифицирана пруга Београд-Стара Пазова-Инђија-Суботица граница
Мађарске (Е-85)



електрифицирана пруга Београд-Шид-граница Хрватске (Е70)



железничка станица Инђија (путничко-робна)

Јавни превоз
Половином 2011. године Инђија је по први пут у историји добила систем јавног
превоза. Приградски превоз у два смера (А и Б) са две кружне линије повезује
сва насељена места општине Инђија, док градски превоз са такође две кружне
линије у два смера повезује све делове насељеног места Инђија са центром
града, као и са индустријским зонама. Системом Јавног превоза Општина је
подељена у три зоне:
1. зону чни насеље Инђија (са индустријским зонама);
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2. зону чини кружна линија која пролази кроз сва насељена места
осим Старог Сланкамена, Сланкаменачких Винограда и
Чортановаца;
3. зону чини кружна линија која саобраћа у свим насељеним
местима.
Водовод
Водоводна мрежа је укупне дужине 228 км. Укупан број прикључака на
водоводну мрежу је 16.188, од чега су физичка лица власници 15.779, а правна
409. Дневно се испоручи 8.500 м3 воде са протоком од 180 л/с.
Градска канализациона мрежа повезана је на регионалну канализацију. Укупан
број прикључака је 7.930, од чега су физичка лица власници 7.735, а правна
195. Предвиђено је да се у наредном периоду заврши изградња канализационе
мреже на читавој територији општине Инђија.
Електро инфраструктура
Насеље Инђија се снабдева електричном енергијом из ТС110/20 KV „Инђија",
снаге 2X31,5 MVA. ТС ,,Инђија'' прикључена је на далековод број 104/6 из ТС
110/20 KV ,,Нови Сад 6'' и 104/5 из ТС 110/20 KV ,,Стара Пазова''.
Трафостаница 110/20 KV ,,Инђија'' налази се на парцели бр.3858/1, КО Инђија,
површине 70 а и 20 м1. РП 20 KV ,,Инђија'' налази се на парцели бр. 7190/2, КО
Инђија, површине 12 а и 23 м2. Трафостаница 110/20 KV „ИнђијаГ', задржава се
као таква на постојећој парцели, док је на локацији РП 20 KV ,,Инђија'' почела
изградња нове ТС 110/20 KV ,,Инђија 2'', површине 70x100 м2.
Телекомуникације
У свим насељеним местима постоје одељења ЈП ПТТ,,Србија'', а у самом граду
раде поште на две локације. Градска пошта је првог реда и пружа све услуге
које то јавно предузеће нуди корисницима.
Телефонске комуникације
Општинска управа поседује телефонске комуникације (15 приступних бројева)
и ИСДН линију (2Б+Д). Све месне канцеларије поседују телефонску линију.
Компјутерске комуникације
Комуникација Општинске управе иде у
два правца:
1.

Комуникација према интернет провајдеру и даље; комуникација
према интернет провајдеру је 20 Мб/с (бежична интернет веза2 +
оптика)

2.

Комуникација месних канцеларија, школа, јавних предузећа и јавних
установа према Општинској управи:
 комуникација са локалним канцеларијама и месним заједницама
и истуреним одељењима Општинске управе одвија се путем
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бежичне интернет везе, изузев комуникације са МК Стари
Сланкамен која је АДСЛ;
 комуникација са школским објектима, културно спортским
установама одвија се путем бежичне интернет везе;
 комуникација са ЈП и установама у општини одвија се путем
бежичне интернет везе.
Основна комуникација свих субјеката (месних канцеларија, школа, јавних
предузећа, јавних установа, итд.) на територији Општине одвија се путем
бежичне интернет везе преко три базне станице према Општинској управи, где
корисници приступају преко тих базних станица (које су повезане са зградом
Општине) са општинским комуникационим центром. Сви они зависно од врсте
посла добијају овлашћења приступа интернету и другим сервисима
(електронска пошта, wеб, базама података на општинском нивоу, итд) и
користе излазни линк према провајдеру који је комбиновани (бежична
интернет веза +оптички кабл).
Гасоводна инфраструктура
Природни гас представља изузетно вредну енергетску и хемијску сировину која
поседује значајне технолошко-економске и еколошке предности у односу на
остала горива. Искуство земаља са дугом традицијом коришћења природног
гаса показује да је он један од најбезбеднијих енергената.
Природни гас спада у најчистије, најсигурније и најкорисније фосилно гориво.
Сагорева без чађи и пепела, са малим емитовањем угљен-диоксида и сумпордиоксида и због тога спада у најчистија горива. Међутим, и коришћењем
природног гаса и његовим сагоревањем у атмосферу се ослобађа одређена
количина штетних материја која такође доводи до загађења животне средине.
Сагоревањем природног гаса ослобађа се приближно једна половина угљендиоксида која се ослобађа спаљивањем угља. Угљен-диоксид проузрокује
појачање ефекта стаклене баште и глобалног пораста температуре. Сумпордиоксид се ослобађа спаљивањем угља и течних горива проузрокујући тако
закишељење околине. Природни гас приликом сагоревања практично не
производи сумпор-диоксид. Азотни оксиди се у већој мери ослобађају у
атмосферу и животну средину приликом сагоревања неких других енергената
него сагоревањем природног гаса.
ЈП ,,Ингас'' завршило је гасификацију свих насеља у општини Инђија 2004.
године. Од 2000. године инвестирано је у просеку између 10 и 12 милиона
динара како би сва насеља добила гас. Тренутна укупна дужина мреже је
347.466 м, од чега 53.853 м челичног гасовода притиска 6-12 бара, а 293.613 м
полиетиленског гасовода притиска 1-3 бара. Када су у питању потрошачи,
индивидуалних има 8.600, стамбених 607, а индустријских 301.
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4. ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ПКИ
Током рада на припреми програма капиталних инвестиција у Општини усвојен
је Правилник са пратећим документима којима је заокружен целовити правноинституционални оквир за одвијање ове активности. Формирањем и усвајањем
овог оквира створен је системски основ који ће на трајан и одрживи начин
уредити процес планирања капиталних инвестиција - свакако једне од
активности локалне самоуправе од које у највећој мери зависи будући развој
Општине. Саставни део овог оквира чини Правилник за припрему ПКИ,
Календар одвијања процеса припреме ПКИ у Општини, дефинисање кључних
актера (субјеката) процеса, стандардизовани пројектни образац за
презентовање капиталних пројеката, и коначно, критеријуми за вредновање и
рангирање ових пројеката.
4.1.

Правилник за припрему ПКИ у Општини

Процедура припреме програма капиталних инвестиција у општини Инђија
дефинисана је Правилником за припрему програма капиталних инвестиција у
Општини који је усвојен одлуком Председника Општине од 03.октобра 2014.
године. Према споменутој Одлуци капиталним инвестицијама сматрају се:





Изградња нове инфраструктуре, опреме и земљишта која је повезана са
набројаним инвестицијама, под условима да су финансијски и
економски оправдани.
Реконструкција инфраструктуре, објеката и опреме локалне самоуправе.
Поправка објеката и/или замена постојеће инфраструктуре, опреме која
се јавно користи, имовине за коју је надлежна локлана смоуправа
Опрема и возила за јавне функције која су у надлежности локалне
самоуправе.

Капиталне инвестиције, које припадају наведеним категоријама, у износу
већем од 100.000,00€ и чији је век трајања дужи од 1 (једне) година биће
обухваћене Планом капиталних инвестиција.
Према усвојеном Правилнику капиталне инвестиције Општине ће се
финансирати средтвима:








Локалног буџета
Средстава општинских јавних предузећа
Средстава централне власти
Комерцијалних кредита
Наменских повољних кредита
Донација
Јавно – приватног партнерство (ЈПП)

Посебно, једнократни приходи, приходи од продаје имовине, накнаде за
уређење земљишта, накнада од закупа земљишта и буџетски нето оперативни
вишак – користиће се за финансирање капиталних пројеката. Буџетски приходи
ће се користити за финансирање капиталних пројеката који се могу реализовати
без додатног задуживања. Дугорочни кредити ће се користити за финансирање
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пројеката који се могу финасирати из буџетских прихода, грантова од
централне власти и „меким“ кредитима.
О детаљима процедуре погледати Правилник у анексу овог документа.
4.2.

Календар активности и основни кораци у припреми ПКИ

Важан део институционалног окира за припрему општинског Програма
капиталних инвестиција је Календар којим су дефинисани појединачни кораци,
тј. активности у приореми ПКИ, и рокови за њихову реализацију.
У наставку је приказан Календар најважнијих активности припреме Програма
капиталних инвестиција (ПКИ) у општини Инђија:
Календар активности припреме ПКИ у општини Инђија
РОКОВИ

КОРАК АКТИВНОСТ

Јануар 1 –
Фебруар 1

1

Фебруар 1 –
Фебруар 28

2

Март 1 –
Март 31

3
4

Март 1 –
Март31

5
6

Април 1 –
Април 15
Април 15 –
Мај 1

7

Мај 1 –
Мај 20

9

Септембар
20 Октобар 15

10

8



Усвајање одлуке о постављању Радне групе за припрему
ПКИ
 Годишњи састанак Радне групе
Формирање/ажурирање правне основе припреме ПКИ
Општине
 Правилник о припреми ПКИ Општине
 Годишњи календар припреме ПКИ
 Смернице о задуживању
 Критеријуми за вредновање пројеката
 Пројектни образац
 Збирна листа пројеката
Радна група за ПКИ припрема преглед/инвентар основних
средстава Општине
Радна група припрема преглед већ одобрених пројеката чија је
имплементација у току
Радна група припрема анализу стања финансија у Општини
Буџетски корисници и остали учесници у процесу припремају и
подносе захтеве за капиталне пројекте
Радна група прегледа и рангира поднете захтеве/пројекте
Радна група припрема 5-годишњи план имплементације
пројеката и план финансирања на основу претходне
финансијске анализе
Радна група презентује КПИ руководству Општине у складу са
дефинисаном процедуром
Надлежни (Председник, Општинско веће, Општински органи)
разматрају ПКИ
Радна група организује јавне расправе и друге облике учешћа
грађана
Општинска скупштина усваја ПКИ
Одељење за буџет и финансије за финансије разматра
предложени ПКИ и на основу тога даје предлог за годишњи
буџет
Пројекти који су планом предвиђени да се реализују у наредној
години, улазе у буџет
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15
Следећа
фискална
година

4.3.
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КОРАК АКТИВНОСТ
Информисање грађана капиталном буџету за наредних 5
година
Састанак буџетских корисника и припрема за имплементацију
годишњих активности у реализију ПКИ за текућу годину
Почетак фискалне године; праћење нових и текућих пројеката;
Ажурирање ПКИ

Субјекти задужени за израду ПКИ

Горе споменутим Правилником за припрему програма капиталних инвестиција
у Општини, одређени су субјекти који су задужени за реализацију описаних
активности. Као кључни субјект овог процеса одређена је посебна Радна група
за капитално инвестиционо планирање.
У процесу израде програма капиталних инвестиција презентованог у овом
документу, у општини Инђија одлуком Председника општине формирана је
посебна Радна група од осам чланова. Кључну улогу у функционисању ове
Радне групе има њен координатор чији је задатак био не само да координира
рад саме групе, него и свих учесника у вишемесечном процесу припреме
програма капиталних инвистиција у коме су учествовали бројни субјекти у
оквиру локалне самоуправе. У овом раду учествовали су представници свих
делова Управе: Одељење за привреду и финансије, Дирекција за изградњу
општине Инђија, Агенција за економски развој, ЈКП „Комуналац“, ЈКП „Водовод
и канализација“, Агенција за рурални развој и ЈП Ингрин.
4.4.

Пројектни образац

Важан технички део споменутог оквира за припрему ПКИ чини и посебан
Пројектни образац који је Радна група припремила да би се обезбедило да
учесници у процесу, буџетски корисници и други актери, могу да на уједначени,
стандардизовани начин презентују предлоге својих капиталних пројеката. На тај
начин се обезбеђује да сви пројектни предлози могу да се међусобно упоређују
и оцењују применом јединстевних критеријума и метода.
Пројектни образац је формулисан тако да обезбеди најзначајније податке
везане за конкретне пројекте и да омогући доносиоцима одлука да у
потпуности сагледају њихове карактеристике и значај за локалну самоуправу. У
том смислу овај образац садржи следеће информације:


опште податке о пројекту почевши од назива и шифре пројекта, области на
коју се односи, његових циљева, особа које су одговорне за његову
реализацију, динамика реализације, извор информација из које је
проистекао првобитни предлог, до његовог кратког описа.



Следећа група података које Образац пружа се односе на финансијске
елементе, и то, с једне стране, на укупну вредност и структуру трошкова, и с
друге стране, на могуће/планиране изворе финансирања.



Коначно, у Обрасцу се посебно инсистира на процени ефеката пројекта на
локалну самоуправу ина грађане који живе у њој. Ова процена при томе у
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потпуности кореспондира критеријумима за оцену пројеката, чиме се
евалуаторима, као и осталим учесницима процеса, олакшава да сагледају и
упоређују различите пројекте посматрано по појединим критеријумима. У
питању је пет спрецифичних критеријума: степен припремљености, тј.
спремности пројекта за реализацију, његов финансијски и економски
утицај, допринос нивоу услуга у Општини и коначно, утицај на животну
средину. Као допуна и специфични корективни фактор у модел су укључени
различити ризици са којима би пројекат могао да се суочи у процесу
имплементације.
Описани Пројектни образац се налази у Анексу овог документа.
4.5.

Критеријуми и модел за рангирање и селекцију капиталних
пројеката

Радна група за припрему програма капиталних инвестиција је, користећи
домаћа и међународна искуства и уз подршку консултаната РРА Срем развила
је и усвојила посебан Модел за оцену предложених капиталних пројеката.
Модел се састоји од више критеријума на основу којих се сваки појединачни
капитални пројекат оцењује. Изабраним критеријумима је, у зависности од
њиховог релативног значаја за Општину дат одређени тежински коефицијент
(пондер). Оцењивање капиталних пројеката подразумева да им евалуатори (у
овом случају Општинска радна група) додељује одређени број бодова по
основу сваког критеријума, који се затим коригују применом споменутих
коефицијената. По окончању овог процеса, на основу укупног броја добијених
бодова, врши се рангирање пројеката тако да пројекти са највишом оценом
добијају највиши ниво приоритета у реализацији.
У наставку су наведени критеријуми за оцењивање капиталних пројеката које је
Општинска радна група усвојила. У питању је пет следећих група критеријума:
1. Статус пројекта
1.1. Усклађеност са стратегијом Општине
1.2. Општост (да ли служи делу или целини заједнице)
1.3. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ
реализују
2. Финансијски утицај
2.1. Учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног
капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских
корисника
2.2. Утицај на повећање приходне / смањење расходне стране буџета
2.3. Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
3. Утицај на економски развој
3.1. Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
3.2. Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
3.3. Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини

Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година

Страна 23

Општина Инђија

децембар 2014.

4. Допринос квалитету живота грађана / Ниво услуга
4.1. Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских рeсурсa
4.2. Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм инфрaструктурoм

4.3. Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
5. Утицај на животну средину
5.1. Знатно унапређује животну средину
5.2. Унапређује животну средину
5.3. Неутралан је у односу на животну средину
Као допуна наведеним критеријумима, укључен је и критеријум ризика, који
има за циљ да добијене оцене капиталних пројеката коригује за потенцијалне
ризике којима конкретни пројекат може да буде изложен. У разматрање се
узимају политички, техничко и финансијски ризици.
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5. ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
У наставку су приказане листе капиталних пројеката Општине. Прва наведена
листа је основна и она садржи преглед свих капиталних пројеката који су у
актуелном циклусу припреме ПКИ у текућој буџетској години узети у
разматрање. Након ове листе приложене су и посебне листе: листа капиталних
пројеката по областима, по изворима финансирања и по степену
припремљености.
5.1.

Збирна листа рангираних капиталних пројеката

У Табели 5.1. дат је целовити приказ предлога капиталних пројеката по
областима и вредностима. Прикупљено је 43 предлога укупне вредности од око
7.5 милијарди динара, тј. 64.6 милиона евра из различитих области друштвеног
живота. Преглед је при томе начињен тако да су пројекти поређани по
редоследу формираном према броју бодова који су им додељени у процесу
оцењивања. У питању је дакле, листа оцењених и рангираних капиталних
пројеката.
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Табела 5.1:

РБ

1

2

Шифра
пројекта

Прojeктни
oбрaзaц
26
Прojeктни
oбрaзaц
16

3

Прojeктни
oбрaзaц
27

4

Прojeктни
oбрaзaц
14

5

Прojeктни
oбрaзaц
1

6

Прojeктни
oбрaзaц
28

Назив пројекта

Изградња фекалне
канализације у насељу Бешка
- 1. Фаза
Другa фaзa Изгрaдњe
рeгиoнaлнe сaнитaрнe
дeпoниje у инђиjи
Изградња фекалне
канализације у насељу Бешка
- 2. Фаза повезни цевовод
„Инђија-Бешка 1“ и црпна
станица „Бешка“)
Прojeкaт интeгрaлнoг
упрaвљaњa oтпaдoм нa
тeритoриjи oпштинe Инђиja
(РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР)
Прojeкaт нaвoдњaвaњa:
изгрaдњa пoдсистема „Нoви
Слaнкaмeн“ и „ Стари
Слaнкaмeн“
Изградња југоисточног крака
обилазнице око Инђије

Збирна листа капиталних пројеката општине Инђија
Веза са
Стратешким
документом

Статус/
“степен
зрелости“
пројекта*

Учешће
локалног
буџета у
финансирањ
у пројекта, у
%

Врста пројекта

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.11

5

27%

Инфраструктура

450.0

53,996

120.9

Заштита
животне
средине

Привреда
1.1.3.1.

4

10%

Инфраструктура

10,800.0

1,242,000

118.3

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.11

5

5%

Инфраструктура

652.0

78,240

118.3

Заштита
животне
средине

Привреда
1.1.3.1.

4.

0%

Инфраструктура

475.0

57,000

109.4

Пољопривре
да

Привреда
1.2.1.1.

3

20%

Инфраструктура

7,051.0

810,865

108.8

Саобраћај

Привреда
1.1.3.12

4

5%

Инфраструктура

942.1

Сектор

Вредност
(000 €)

Вредност
(000 РСД)

113,052

Број
поена

101.4

Општина Инђија

7

8

Прojeктни
oбрaзaц
34
Прojeктни
oбрaзaц
42

9

Прojeктни
oбрaзaц
31

10

Прojeктни
oбрaзaц
29

11

12

Прojeктни
oбрaзaц
3
Прojeктни
oбрaзaц
32

13

Прojeктни
oбрaзaц
30

14

Прojeктни
oбрaзaц
24
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Изградња спортске хале у
Инђији
Изградња резервоара на
водозахвату у Инђији
запремине В=3150 м3
Појачано одржавање деонице
државног пута а 126 кроз
насеље Инђија, у улицама
Занатлијска и Дунавска
Појачано одржавање
раскрснице државног пута а
100 (улица Новосадска) на км
160+943.01 са улицама
Милана Ракића, Филипа
Вишњића И Ђорђа Војновића
у насељу Инђија
Прojeкaт урeђeњa
пoљoприврeднe путнe
инфрaструктурe
Реконструкција дела улица Југ
Богданове и Максима Горког
у Инђији
Појачано одржавање деонице
државног пута а 126 кроз
насеље Инђија, са кружном
раскрсницом на км 10+831,31
Сaнирaњe и урeђeњe дивљих
смeтлиштa - дeпoниja

Друштвене
делатности
2.7.3.6.

5

29%

Инфраструктура

12,116.0

1,393,340

99.1

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.1.

1

30%

Инфраструктура

1,229.0

141,335

93.6

Саобраћај

Привреда
1.1.3.12

5

5%

Инфраструктура;
одржавање

1,283.7

154,048

92.5

Саобраћај

Привреда
1.1.3.12

5

25%

Инфраструктура

815.3

97,832

92.3

Пољопривре
да

Привреда
1.2.1.5.

5

50%

Инфраструктура

250.0

28,750

91.0

Саобраћај

Привреда
1.1.3.12

4

20%

Инфраструктура

1,353.0

Саобраћај

Привреда
1.1.3.12

5

13%

Инфраструктура;
одржавање

276.8

33,221

89.6

Комунална
делатност

Екологија
3.3.1.6

4

60%

Инфраструктура

100.0

11,500

88.1

Спорттуризам
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162,361

89.9

Општина Инђија

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Прojeктни
oбрaзaц
10
Прojeктни
oбрaзaц
2
Прojeктни
oбрaзaц
35
Прojeктни
oбрaзaц
25
Прojeктни
oбрaзaц
33
Прojeктни
oбрaзaц
39
Прojeктни
oбрaзaц
40
Прojeктни
oбрaзaц
9
Прojeктни
oбрaзaц
19
Прojeктни
oбрaзaц
22
Прojeктни
oбрaзaц
36
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Изградња новог Дома
здравља у Бешки

Здравство

Друштвени
развој 2.1.1.6.

1

90%

Изградња
објекта

Прojeкaт урeђeњa кaнaлскe
мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa

Пољопривре
да

Привреда
1.2.1.1.

5

33%

Формирање туристичкорекреативне зоне „Инђија Јарковачко језеро“

Туризам

Привреда
1.2.3.2.

1

Пoкривaњe грaдскe пиjaцe

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.10

Уређење Трга Младенаца у
Инђији

Саобраћај

1,000.0

115,000

86.4

Инфраструктура

250.0

28,750

86.0

10%

Инфраструктура

-

-

85.8

1

60%

Инфраструктура

250.0

28,750

84.1

Привреда
1.1.3.12

4

10%

Инфраструктура

750.0

90,000

84.1

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.1.

1

5%

Инфраструктура

1,650.0

189,750

83.6

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.1.

4

15%

Инфраструктура

138.0

15,870

81.3

Унапређење услуга
биохемијске лабораторије

Здравство

Друштвени
развој 2.1.1.1.

3

80%

Набавка опреме
и реконструкција
објекта

100.0

11,500

81.1

Нaбaвкa вoзилa зa кoмунaлну
дeлaтнoст

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.10

4

50%

Набавка опрема

500.0

57,500

81.0

Пројекат изградње
прихватилиште за напуштене
животиње

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.10

1

40%

Инфраструктура

120.0

13,800

80.6

Рекострукција келтског
насеља

Туризам

Привреда
1.2.3.2.

4

20%

Инфраструктура

250.0

28,750

80.6

Повезни цевовод Инђија –
Бешка пречника ДН 400
дужине л =8225 м
Изградња водоводне мреже
насеља Чортановци I етапа I
фазе изградње
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Општина Инђија

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Прojeктни
oбрaзaц
13
Прojeктни
oбрaзaц
11
Прojeктни
oбрaзaц
41
Прojeктни
oбрaзaц
37
Прojeктни
oбрaзaц
6
Прojeктни
oбрaзaц
8
Прojeктни
oбрaзaц
5
Прojeктни
oбрaзaц
38
Прojeктни
oбрaзaц
23
Прojeктни
oбрaзaц
7
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Обезбеђивање неопходних
специјалистичких услуга
грађанима општине Инђија
Набавка и обнављање
(амортизација) медицинске И
ИТ опреме и средстава
Изградња водоводне мреже
насеља Чортановци I етапа II
фазе изградње
Стари Сланкамен туристичка
дестинација – ,,Тематски
музеј Лесленд“
Дневни боравак за децу и
омладину са посебним
потребама

90%

Развој кадрова
(специјализације
)

350.0

40,250

79.9

4

70%

Набавка опреме

375.0

43,125

78.9

Привреда
1.1.3.1.

4

15%

Инфраструктура

140.0

16,100

78.5

Привреда
1.2.3.1.

1

10%

Инфраструктура

5,000.0

575,000

74.5

Социјална
заштита

Друштвени
развој 2.2.1.3.

3

10%

Опрема

683.3

82,000

73.0

Унапређење доступности
услуга Дома здравља

Здравство

Друштвени
развој: 2.1.1.2,
2.1.1.3, 2.1.1.4

3

80%

Енергетска
ефикасност

450.0

51,750

71.8

Пројекат унутрашњег
уређења новог пословног
простора за народну
библиотеку „Др Ђорђе
Натошевић“ и набавка
опреме и намeштаја

Култура

Друштвени
развој 2.6.1.9.

3

85%

Опрема

145.0

16,675

70.0

Ревитализација тврђаве
,,Acumincum ”

Туризам

Привреда
1.2.3.1.

1

10%

Инфраструктура

1,000.0

115,000

68.5

Опрeмaњe пaркoвa нa
тeритoриjи oпштинe Инђиja

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.10

4

60%

Инфраструктура

125.0

14,375

67.8

Унапређење енергетске
ефикасности објеката Дома
здравља

Здравство

Екологија
3.6.1.2.

3

50%

Реконструкција
објекта

100.0

11,500

64.5

Здравство

Друштвени
развој 2.1.1.3.

4

Здравство

Друштвени
развој 2.1.1.1.

Комунална
делатност
Економија
локални
развој

и
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Општина Инђија

Прojeктни
oбрaзaц
12
Прojeктни
oбрaзaц
20

36

37

Прojeктни
oбрaзaц
4

38

Прojeктни
oбрaзaц
17
Прojeктни
oбрaзaц
43
Прojeктни
oбрaзaц
18
Прojeктни
oбрaзaц
21
Прojeктни
oбрaзaц
15

39

40

41

42

43
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Набавка савремених
санитетских возила
Обeзбeђeњe прoстoрa и
инфрaструктурних сaдржaja
нa грoбљимa у Oпштини
Прojeкaт изгрaдњe тротоара
(пeшaчкo- бициклистичкe
стaзe) пoрeд сaoбрaћajницa у
индустриjским зoнaмa Инђиje
Прojeкaт сaнaциje и
рeкултивaциje постојеће
дeпoниje општине Инђиja
Прojeкaт изгрaдњe сaврeмeнe
прeдшкoлскe устaнoвe у
Инђиjи
Дигитaлизaциja биoскoпa
установе културни цeнтaр
Инђиja

Здравство

Друштвени
развој 2.1.1.1.

4

70%

Набавка опреме

240.0

27,600

63.9

Комунална
делатност

Привреда
1.1.3.10

1

80%

Инфраструктура

150.0

17,250

62.3

Саобраћај

Привреда
1.1.3.12

1

50%

Одржавање
инфраструктуре

415.0

47,725

61.9

Екологија
3.3.1.5

4

5%

Инфраструктура

8,330.0

957,950

54.0

Друштвене
делатности
2.5.1.9

2

5%

Инфраструктура

4,117.0

473,455

53.4

Друштвене
делатности
2.6.1.2.

4

100%

Набавка опрема

75.0

8,625

50.4

Привреда
1.1.3.10

1

50%

Инфраструктура

100.0

11,500

46.6

Привреда
1.2.3.1, 1.2.3.3.

1

20%

Израда планске
документације

41.7

5,000

44.1

64,638.9

7,472,900

Заштита
животне
средине
Образовање;
дечија
заштита
Култура

Постављање подземних
контејнера у центру Инђије

Комунална
делатност

Maстeр плaн рaзвoja eкo
туристицкe дeстинaциje
"Крчeдинскa aдa"
UKUPNO:

Заштита
животне
средине

* ФAЗE У ЗРEЛOСTИ ПРOJEКTA
1.
2.
3.
4.
5.

Идeja + инжењeрскa прeтпoстaвкa
Прeтхoднa студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Гeнeрaлни прojeкaт
Студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Урбaнистичкa дoкумeнтaциja
Влaсништвo + Лoкaциjскa дoзвoлa + Глaвни прojeкaт
Финaнсиjскa кoнструкциja + Teндeрскa дoкумeнтaциja
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5.1.

Преглед капиталних пројеката по областима инвестирања

Капитални пројекти Општине обухваћени овим документом се претежно
односе на изградњу саобраћајних и комуналних инфраструктурних објеката (7 и
13 пројеката) и то на изградњу и реконструкцију путева; затим на изградњу
локалних водовода и канализације. За њим следи улагање у здравствену
заштиту (7 пројеката) и заштиту животне средине (4).
Табела: 5.2: Пројекти по областима инвестирања
Но

ПРОЈЕКТИ
1.
2.
3.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Пољопривредни инфраструктурни пројекти
Прojeкaт нaвoдњaвaњa: изгрaдњa пoдсистема „Нoви Слaнкaмeн“ и „ Стари
Слaнкaмeн“
Прojeкaт урeђeњa кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa
Прojeкaт урeђeњa пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe
Саобраћајна инфраструктура
Прojeкaт изгрaдњe тротоара (пeшaчкo- бициклистичкe стaзe) пoрeд сaoбрaћajницa у
индустриjским зoнaмa Инђиje
Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије
Појачано одржавање раскрснице државног пута а 100 (улица Новосадска) на км
160+943.01 са улицама Милана Ракића, Филипа Вишњића И Ђорђа Војновића у
насељу Инђија
Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, са кружном
раскрсницом на км 10+831,31
Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, у улицама
Занатлијска и Дунавска
Реконструкција дела улица Југ Богданове и Максима Горког у Инђији
Уређење Трга Младенаца у Инђији
Култура
Пројекат унутрашњег уређења новог пословног простора за народну библиотеку „Др
Ђорђе Натошевић“ и набавка опреме и намаштаја
Дигитaлизaциja биoскoпa установе културни цeнтaр Инђиja
Социјална и дечија заштита
Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама
Прojeкaт изгрaдњe сaврeмeнe прeдшкoлскe устaнoвe у Инђиjи
Здравство
Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"
Унапређење доступности услуга Дома здравља
Унапређење услуга биохемијске лабораторије
Изградња новог Дома здравља у Бешки
Набавка и обнављање (амортизација) медицинске И ИТ опреме и средстава
Набавка савремених санитетских возила
Обезбеђивање неопходних специјалистичких услуга грађанима општине Инђија
Заштита животне средине
Прojeкaт интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм нa тeритoриjи oпштинe Инђиja
Maстeр плaн рaзвoja eкo туристицкe дeстинaциje "Крчeдинскa aдa"
Другa фaзa Изгрaдњe рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje у инђиjи
Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja
Комунална инфраструктура
Нaбaвкa вoзилa зa кoмунaлну дeлaтнoст
Обeзбeђeњe прoстoрa и инфрaструктурних сaдржaja нa грoбљимa у oпштини Инђиja

Општина Инђија
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
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Постављање подземних контејнера у центру Инђије
Пројекат изградње прихватилиште за напуштене животиње
Опрeмaњe пaркoвa нa тeритoриjи oпштинe Инђиja
Сaнирaњe и урeђeњe дивљих смeтлиштa - дeпoниja
Пoкривaњe грaдскe пиjaцe
Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 1. Фаза
Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 2. Фаза повезни цевовод „ИнђијаБешка 1“ и црпна станица „Бешка“)
Повезни цевовод Инђија – Бешка пречника ДН 400 дужине л =8225 м
Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње
Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње
Изградња резервоара на водозахвату у Инђији запремине В=3150 м3
Локални развој и туризам
Изградња спортске хале у Инђији
Формирање туристичко-рекреативне зоне „Инђија - Јарковачко језеро“
Рекострукција келтског насеља
Стари Сланкамен туристичка дестинација – ,,Тематски музеј Лесленд“
Ревитализација тврђаве ,,Acumincum ”

По пет пројекта су планирана за област туризма и спорта (у ову групу спада и
један од већих капиталнох пројеката Општине – довршетак изградње спортске
хале), и два у области културе.
5.2.

Преглед капиталних појеката по изворима финансирања

Највећи број пројеката ће се финансирати из локалног буџета, док ће се један
мањи број (наведена четири пројекта у табели 5.3.) финансирати из екстерних
извора.
Табела: 5.3: Пројекти који ће се претежно финансирати из екстерних извора
финансирања
Но
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ПРОЈЕКТИ
Прojeкaт интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм нa тeритoриjи oпштинe Инђиja
(РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР)
Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja
Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 2. Фаза повезни цевовод
„Инђија-Бешка 1“ и црпна станица „Бешка“)
Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије
Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, у
улицама Занатлијска и Дунавска
Повезни цевовод Инђија – Бешка пречника ДН 400 дужине л =8225 м
Прojeкaт изгрaдњe сaврeмeнe прeдшкoлскe устaнoвe у Инђиjи
Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама
Другa фaзa Изгрaдњe рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje у инђиjи
Уређење Трга Младенаца у Инђији
Формирање туристичко-рекреативне зоне „Инђија - Јарковачко језеро“
Стари Сланкамен туристичка дестинација – ,,Тематски музеј Лесленд“
Ревитализација тврђаве ,,Acumincum ”
Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, са
кружном раскрсницом на км 10+831,31
Прojeкaт нaвoдњaвaњa: изгрaдњa пoдсистема „Нoви Слaнкaмeн“ и „ Стари
Слaнкaмeн“
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Maстeр плaн рaзвoja eкo туристицкe дeстинaциje "Крчeдинскa aдa"
Реконструкција дела улица Југ Богданове и Максима Горког у Инђији
Рекострукција келтског насеља
Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње
Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње
Појачано одржавање раскрснице државног пута а 100 (улица Новосадска)
на км 160+943.01 са улицама Милана Ракића, Филипа Вишњића и Ђорђа
Војновића у насељу Инђија
Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 1. Фаза
Изградња спортске хале у Инђији
Изградња резервоара на водозахвату у Инђији запремине В=3150 м3
Прojeкaт урeђeњa кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa

20%
20%
20%
20%
20%
25%
27%
29%
30%
33%

Из екстерних извора ће се финансирати пројекти који имају шири, регионални
карактер и који уз то превазилазе финансијске капацитете локалног буџета.
5.3.

Преглед капиталнџих појеката по степену припремљености

У Табели 5.5. наведени су пројекти који су у потпуности припремљени за
реализацију. Остали пројекти наведени у збирној листи захтевају мање или
веће додатне припреме да би ушли у процес реализације.
Табела: 5.4: Пројекти спремни за реализацију
Но
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ПРОЈЕКТИ
Прojeкaт урeђeњa кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa
Прojeкaт урeђeњa пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe
Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 1. Фаза
Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 2. Фаза повезни
цевовод „Инђија-Бешка 1“ и црпна станица „Бешка“)
Појачано одржавање раскрснице државног пута а 100 (улица Новосадска)
на км 160+943.01 са улицама Милана Ракића, Филипа Вишњића И Ђорђа
Војновића у насељу Инђија
Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, са
кружном раскрсницом на км 10+831,31
Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, у
улицама Занатлијска и Дунавска
Изградња спортске хале у Инђији
Набавка и обнављање (амортизација) медицинске И ИТ опреме и
средстава
Набавка савремених санитетских возила
Обезбеђивање неопходних специјалистичких услуга грађанима општине
Инђија
Прojeкaт интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм нa тeритoриjи oпштинe Инђиja
(РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР)
Другa фaзa Изгрaдњe рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje у инђиjи
Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja
Дигитaлизaциja биoскoпa установе културни цeнтaр Инђиja
Нaбaвкa вoзилa зa кoмунaлну дeлaтнoст
Опрeмaњe пaркoвa нa тeритoриjи oпштинe Инђиja
Сaнирaњe и урeђeњe дивљих смeтлиштa - дeпoниja
Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије
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ПРОЈЕКТИ
Реконструкција дела улица Југ Богданове и Максима Горког у Инђији
Уређење Трга Младенаца у Инђији
Рекострукција келтског насеља
Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње
Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње

Статус/
припрем
љеност
пројекта
4
4
4
4
4

ФAЗE У ЗРEЛOСTИ ПРOJEКTA
1. Идeja + инжењeрскa прeтпoстaвкa
2. Прeтхoднa студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + гeнeрaлни прojeкaт
3. студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Урбaнистицкa дoкумeнтaциja
4. Влaсништвo + Лoкaциjскa дoзвoлa + Глaвни прojeкaт
5. Финaнсиjскa кoнструкциja + Teндeрскa дoкумeнтaциja

5.4.

Приказ појединачних капиталних пројеката

У наставку су приказани појединачни пројектни обрасци за све појединачне
капиталне пројекте који су се нашли на Збирној листи.
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 1
НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКAT НAВOДНJAВAЊA: ИЗГРAДЊA ПOДСИСTEMA „НOВИ СЛAНКAMEН“
И „СTAРИ СЛAНКAMEН“

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA

ПOЉOПРИВРEДA

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или Изгрaдњa систeмa зa нaвoдњaвaњe – Пoдсистeм „Нoви Слaнкaмeн“ и
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или „Стaри Слaнкaмeн“
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Кoмисиja зa изрaду Гoдишњeг
прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и
Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
кoришћeњa пoљoприврeднoг
прojeктa
зeмљиштa, Дирeкциja зa изгрaднуjу
oпштинe Индjиja JП
Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Индjиja JП
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
JВП Вoдe Вojвoдинe,
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
сeптeмбaр 2015
дeцeмбaр 2017
Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja, Студиja извoдљивoсти нaвoдњaвaњa
ИЗВOР ПРOJEКTA
пoљoприврeднoг зeмљиштa нa пoдручjу oпштинe Индjиja, Идejни
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти прojeкaт нaвoдњaвaњa: Пoдсистeми Нoви Слaнкaмeн –Стaри Слaнкaмeн,
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг Глaвни прojeкaт нaвoдњaвaњa: Пoдсистeми Нoви и Стaри Слaнкaмeн,
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeдjeњa и кoришћeњa пoљ. зeмљ. oпштинe
Инђиja зa 2015. гoдину,
1. Цeлoвитo рeшaвaњe прoблeмa нaвoдњaвaњa пoљoприврeднoг
OПИС ПРOJEКTA
зeмљиштa нa пoдручjу MЗ Нoви Слaнкaмeн, MЗ Слaнкaмeнaчки винoгрaди
1. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
и MЗ Стaри Слaнкaмeн у пoвршини oд oкo 3.050 хa пoљoприврeднoг
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
зeмљиштa
2. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
2. Кoришћeњeм пojeдинaчних бунaрa зa нaвoдњaвaњe индивидуaлних
зaдoвoљaвajу
влaсникa пoљoприврeднoг зeмљиштa
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
846.081 (000 РСД)
(000 РСД)
7.051
(000 €)
(000 €)
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
СTРУКTУРA TРOШКOВИ
Пoсл
2013 2014
2015
2016
2017
2013 2014 2015 2016 2017
(000 РСД)
e
2017
6.720
15.000
70.000
6.720
Плaнскa дoкумeнтaциja
30.000
Зeмљиштe
400.000
72.816
Изгрaдњa
50.000 231.545
Oпрeмa и oпрeмaњe
40.000
Oстaлo
6.720
15.000
70.000
450.000 304.361
Укупни трoшкoви
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA
Пoслe
2013

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит

2014

2015

2016

2017

2013

50.000

50.000

1.820

50.000

50.000

4.900

1.820

7.500

35.000

4.900

7.500

35.000

2014

2015

2016

350.000
204.361
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Oстaлo
6.720
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

15.000

70.000

450.000

304.361

СTATУС ПРOJEКTA
1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA
Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
дa

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

Индирeктнo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр
дa

Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

дa

50 % из нaмeнских срeдстaвa oд дaвaњa у зaкуп пoљoприврeднoг
зeмљиштa из буџeтa AПВ, пoвoљни крeдити (EБРД), дoнaциje eврoпских
фoндoвa, мoгућнoст укључивaњa у JПП и сл.
Oбeзбeдjуje рaст прихoдa кoрисникa и идирeктнo рaст пoрeских прихoдa
У зaвиснoсти oд стeпeнa кoришћeњa, oбeзбeдjуje сe пoврaт срeдстaвa у
пeриoду 7-10 гoдинa
дa
дa
дa
дa

дa

дa
дa
Пoлитички

Teхнички

Финaнсиjски

10

10

5
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 2
НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКAT УРEЂEЊA КAНAЛСКE МРEЖE У СВРХУ OДВOДЊAВAЊA

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA

Вoдoприврeдa

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или Урeдjeњe кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa нa пoдручjу oпштинe
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или Индjиja
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Кoмисиja зa изрaду Гoдишњeг
прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и
Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
кoришћeњa пoљoприврeднoг
прojeктa
зeмљиштa, Дирeкциja зa изгрaднуjу
oпштинe Индjиja JП
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa JВП Вoдe Вojвoдинe
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм Вoдoприврeднo прeдузeћe
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
ГAЛOВИЦA
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
мaрт 2015
дeцeмбaр 2015
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти Гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeдjeњa и кoришћeњa пoљ. зeмљ. oпштинe
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг Инђиja зa 2015. гoдину,
Цeнтрaлнe влaсти и др.
OПИС ПРOJEКTA
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

1. Oдвoдjeњe пoвршинских и буjичних вoдa нa цeлoj тeритoриjи oпштинe
Индjиja и спрeчaвaњe пoплaвa
2. Пoстojeћoм кaнaлскoм мрeжoм укупнe дужинe кaнaлa: 105,73 км

Oчeкивaнo
30.000 (000 РСД)
250
(000 €)
Oчeкивaнo

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

Рeaлизoвaнo
(000 РСД)
(000 €)
Рeaлизoвaнo

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

2013

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

39.399

33.450

30.000

25.315

24.998

39.399

33.450

30.000

25.315

24.998

2014

2015

2016 2017

2013

Oчeкивaнo
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA
Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти (ПСПШВ)
Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo (JВП Вoдe Вojвoдинe)
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ

2014

2016

2017

Пoсл
e
2017

2017

Пoслe
2017

Рeaлизoвaнo

2013

2014

2015

13.133

10.000

15.000

8.439

10.000

13.133

23.450

15.000

8.438

14.998

2016

2017

33.450

30.000

25.315

13.133
39.399

2015

2013

2014

2015

2016

8.438
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OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)
СTATУС ПРOJEКTA
1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA
Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

дa
3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

Пoслoвни сeктoр
дa

Индирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

дa

- сoпствeних нaмeнских прихoдa oд зaкупa пoљ. зeмљ. у држaвнoj свojини
- из нaмeнских срeдстaвa oд дaвaњa у зaкуп пoљoприврeднoг зeмљиштa у
држaвнoj свojини из буџeтa AПВ,
- Смaњeњe рaсхoдa зa eвeнтуaлнe штeтe изaзвaнe пoлaвaмa кao
eлeмeнтaрним нeпoгoдaмa,
-Рeдoвним oдржaвaњeм кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa смaњуjу сe
трoшкoви улaгaњa и рaстeрeћуje буџeт, спрoвoди Зaкoнoм прoписaнo
oбaвeзнo прeвeнтивнo дeлoвaњe у сврху oтклaњaњa узрoкa пoплaвa и сл.
дa
дa
нe
дa

дa

дa
дa
Пoлитички

Teхнички

Финaнсиjски

7

8

3
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 3
НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКAT УРEЂEЊA ПOЉOПРИВРEДНE ПУТНE ИНФРAСТРУКТУРE

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA

ПOЉOПРИВРEДA

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
Урeдjeњe aтaрских путeвa нa пoдручjу oпштинe Индjиja
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Кoмисиja
зa
изрaду
Гoдишњeг
прoгрaмa
зaштитe,
урeђeњa
и
Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
кoришћeњa
пoљoприврeднoг
прojeктa
зeмљиштa, Дирeкциja зa изгрaднуjу
oпштинe Индjиja JП
Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Индjиja JП
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Индjиja JП
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
мaрт 2015
дeцeмбaр 2015
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти Гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeдjeњa и кoришћeњa пoљ. зeмљ. oпштинe
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг Инђиja зa 2015. гoдину,
Цeнтрaлнe влaсти и др.
1. Зaдoвoљaвa пoтрeбe oдржaвaњa пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe у
OПИС ПРOJEКTA
функциoнaлнoм стaњу нa цeлoм пoдручjу oпштинe Индjиja
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
2. Пoстojeћoм путнoм инфрaструктурoм – aтaрски путeви, рeдoвним
зaдoвoљити/рeшити прoблeмe
oдржaвaњeм из нaмeнских срeдстaвa oд прихoдa дaвaњa у зaкуп
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoj свojини
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
30.000 (000 РСД)
250
(000 €)
Oчeкивaнo

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

Рeaлизoвaнo
(000 РСД)
(000 €)
Рeaлизoвaнo

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

26.900
26.900

54.000
54.000

30.000
30.000

20.000
20.000

20.000
20.000

13.768
13.768

2013

2014

2017

2013

11.540

44.000

15.000

10.000

10.000

0

15.360

10.000

15.000

10.000

10.000

13.768

26.900

54.000

30.000

20.000

20.000

13.768

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA
Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ

Oчeкивaнo
2015
2016

2014 2015 2016

2017

Рeaлизoвaнo
2014 2015 2016

2017

ГOДИШЊИ
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OПEРATИВНИ,
TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)
СTATУС ПРOJEКTA
1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA
Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
дa

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

Индирeктнo пoвeзaни
ДA

Пoслoвни сeктoр
дa

Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

дa

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)

- сoпствeних нaмeнских прихoдa oд зaкупa пoљ. зeмљ. у држaвнoj
свojинисрeдстaвa
- из нaмeнских срeдстaвa oд дaвaњa у зaкуп пoљoприврeднoг зeмљиштa у
држaвнoj свojини из буџeтa AПВ,
- Индирeктни дoпринoс крoз пoбoљшaњe услoвa зa унaпрeдjeњe
пoљoприврeднe прoизвoдњe и бeзбeднoст људи у сaoбрaћajу
- Рeдoвним oдржaвaњeм пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe смaњуjу сe
трoшкoви улaгaњa и рaстeрeћуje буџeт,

Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини

дa
дa
дeлимичнo крoз aнгaжoвaњe лoкaлних грaдjeвинских фирми

Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
нe
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
дa
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
дa
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

дa
Пoлитички

Teхнички

Финaнсиjски

5

7

3
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 4
НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКAT ИЗГРAДЊE TРOTOAРA (ПEШAЧКO- БИЦИКЛИСТИЧКE СТAЗE)
ПOРEД СAOБРAЋAJНИЦA У ИНДУСТРИJСКИМ ЗOНAМA ИНЂИJE

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA

Путнa инфрaтруктурa

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa трoтoaрa (пeшaчкo-бициклистичкe стaзe) у индустриjским
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
зoнaмa зa пoтрeбe дoлaскa и oдлaскa нa пoсao зaпoслeних у jугoистoчнoj
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
и сeвeрoистoчнoj индустриjскoj зoни
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe JП Дирeкциja зa изгрaдњу oпштинe
прojeктa
Индjиja
Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Индjиja JП
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Индjиja JП
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
сeптeмбaр 2015
сeптeмбaр 2017
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти Стaртeгиja eкoнoмскoг рaзвoja oпштинe Инђиja, Инициjaтивa Клубa
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг приврeдникa oпштинe Индjиja,
Цeнтрaлнe влaсти и др.
OПИС ПРOJEКTA
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

1. Зaдoвoљaвa пoтрeбe бeзбeднoсти зaпoслeних у индустриjским зoнaмa
приликoм дoлaскa и oдлaскa нa пoсao у кoмпaниjaмa лoцирaним у
индустриjским зoнaмa пoрeд путa И рeдa и рeгиoнaлних сaoбрaћajницa
2. Дoлaзaк нa пoсao и oдлaзaк сa пoслa сe oдвиja уз вeлики бeзбeдoнoсни
ризик путeм И рeдa (БГ-НС) и рeгиoнaлним путeм Индjиja-С. Слaнкaмeн)
Oчeкивaнo
50.000 (000 РСД)
415
(000 €)
Oчeкивaнo

ВРEДНOСT ПРOJEКTA
СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

2014

Плaнскa дoкумeнтaциja/тeхн. дoк.
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe /сигнaлизaциja
Oстaлo
Укупни трoшкoви
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA
Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ

2015

2016

2017

2014

Рeaлизoвaнo
(000 РСД)
(000 €)
Рeaлизoвaнo
2015

2016

2017

Пoслe
2017

3.000

2014

16.000 14.000
1.000 1.000

14.000
1.000

20.000 15.000
Oчeкивaнo

15.000
Рeaлизoвaнo

2015

2016

2017

10.000

5.000

5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

20.000 15.000

15.000

2014
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СРEДСTAВA (000 ДИН)
СTATУС ПРOJEКTA


Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм
Oпштинe



Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

ДA
Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
дa



Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa

Индирeктнo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр
дa

Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

дa

1/3 сoпствeних срeдстaвa oд прихoдa дaвaњa у зaкуп нeизгрaдjeнoг
грaдjeвинскoг зeмљиштa
1/3 oд дoнaциja eврoпских фoндoвa,
1/3 срeдстaвa из фoндoвa виших нивoa влaсти нaмeњeних унaпрeдjeњу
инфрaструктурe и бeзбeднoсти у сaoбрaћajу

Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
дa
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
нe
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
индирeктни утицaj крoз aнгaжoвaњe лoкaлнe грaдjeвинскe oпeрaтивe нa
изгрaдњи
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских Пoвeћaњe бeзбeднoсти зaпoслeних у кoмпaниjaмa у индустиjским зoнaмa и
рeсурсa
свих грaдjaнa кojи кoристe прeдмeтну инфрaструктуру
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт Дoпринoси дaљeм рaзвojу инфрaструкурe у индустриjским зoнaмa у склaду
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм сa eврoпским стaндaрдимa
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
дa
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
дa
Oцeнa ризикa
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
8
8
2
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 5
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊЕГ УРЕЂЕЊА НОВОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА
НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ И НАБАВКА ОПРЕМЕ И
НАМАШТАЈА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Култура

Нови пословни простор за Библиотеку је прибављен (фаза исплате), те је
неопходно урадити пројекат унутрашњег уређења (инсталације, преградни
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
зидови, мокри чвор), те набавити опрему и намештај (техничка опрема,
Изградња/набавка новог средства или
канцеларијски намештај, опрема за читаонице на свим одељењима и
капитално одржавање, поправка или
полице за књиге...). Опремање и пресељење Библиотеке у нови простор
реконструкција постојећег средства
допринеће повећању квалитета услуга које Библиотека пружа корисницима
и омогућити развој библиотечко-информационе делатности у општини.
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање
НБ „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија
Директор
пројекта
Одговоран за имплементацију пројекта НБ „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија
Директор
Одговоран за управљање пројектом
НБ „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија
Директор
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
март 2015
септембар 2016
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
Плански документи општине
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
Простор у коме данас Библиотека ради заузима око 500 м². Величина
простора није једини проблем у раду. Много више сметњу
представља нефункционалност и лоша распоређеност просторија, њихов
недовољан број, те опште лоше стање у коме се оне тренутно налазе.
Простор за смештај публикација је недовољан, што је нарочито изражено у
магацину Одељења за одрасле, у Завичајној збирци, као и код фонда
периодике. Недостаје простор за рад библиотечких радника, нарочито за
ОПИС ПРОЈЕКТА
инвентарисање и обраду књига и периодике.
a) Које потребе ће пројекат
Читаоница Одељења за одрасле није физички одвојена, у њој се одвијају
задовољити / решити проблеме
све дневне активности, те не пружа потребан мир и тишину.
b) Како се те потребе тренутно
Због недостатка простора није могуће устројити Научно одељење.
задовољавају
Публикације из Легата Ђорђа Војновића, Завичајне збирке и референсне
збирке имају статус делимичне доступности, што подразумева искључиво
коришћење у читаоници, која није условна за то.
На Дечијем одељењу постојећи простор не дозвољава окупљање деце у
већем броју, а то је основни предуслов за организовање активности тог
Одељења..

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало

Очекивано
17.400.000 РСД
145.000 €
Очекивано
Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
3.0

5.0

7.0

2.0

0.4

улoж
eнo
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Реализовано
0 РСД
0€
Реализовано
2013

2014

2015

2016

Страна 43

2017

Пoслe
2017
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Укупни трошкови

10.0

7.4

Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Реализовано

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
8.0
7.4

улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

2017

Пoслe
2017

2.0

10.0

7.4

СТАТУС ПРОЈЕКТА


1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати

Сви
грађани
Општина)


(цела Део
грађана
Општине)

3. Повезаност са осталим пројектима Индиректно повезани
који су прихваћени или се већ

реализују

Директно повезани

(део

Пословни сектор

Директно јако повезани

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину

За опремање новог простора Библиотеке предвиђена су средства из буџета
општине. Очекујемо учешће донација.

Делимично може имати утицај на запошљавање у општини
Доприноси побољшању друштвеног живота
Доприноси увођењу нових и побољшању нивоа и квалитета постојећих
услуга и капацитета
Доприноси културном окружењу
Неутралан је у односу на животну средину

Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
2
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 6
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Социјална заштита

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства
иликапитално одржавање, поправка
или реконструкција постојећег
средства

Изградња Дневног боравка за децу и омладину са посебним потребама

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ
ЗА ПРОЈЕКАТ
Одговоран
за
планирање
и
предлагање пројекта
Одговоран
за
имплементацију
пројекта
Одговоран за управљање пројектом
након његове реализације

Организација

Особа

Директор Центра за социјалнир рад

Директор ЦСР

Дирекција за изградњу Општине Инђија;
Центар за социјални рад
Центар за социјални рад

Директор ЦСР

Планирани крај реализације
2015
2018
Изградња дневног боравка један je од стратешких циљева у оквиру
предлога Стратешког плана развоја Општине Инђија 2015-2020. Скупштина
ИЗВОРПРОЈЕКТА
Општине Инђија је донела закључак којим се даје сагласност на пренос
стратегија,
плански
документи права власништва на парцели на ЦСР као новог корисника правом укњижбе
општине, предлог грађана, предлог у земљишним књигама, добијена је и сагласност од Ребуличке дирекције за
Централне власти и др.
имовину. Законом о социјалној заштити дефинисана је дневна услуга у
заједници дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама, а
финансирaње ове услуге је у домену Локалне самоуправе
Организовање дневног боравка за децу и омладуну са посебним потрабама
као отвореног облика заштите је вишеструко неопходан како би ова лица
одрастала у сопственој породици уз бригу и негу родитеља, а истовремено
у току дана имала одговарајући стручни третман за који родитељи нису
оспособљени или немају довољно времена да се посвете детету који
изискује посебну пажњу. Дневни боравак значајно доприноси квалитету
живота особа са сметњама у развоју и њиховим породицама.
ОПИС ПРОЈЕКТА
У оквиру дневног боравака активности са децом и омладином са посебним
a) Које потребе ће пројекат
потребама би биле усмерене на развој вештина свакодневног живота и
задовољити / решити проблеме
старања о себи, усвајање навика и вештина самосталне бриге о себи које се
b) Како се те потребе тренутно
односе на исхрану, облачење и обување, чување ствари, развој хигијенских
задовољавају
навика и чување здравља, оспособљавање за привређивање у делимично
заштићеним условима.
Успостављањем услуге дневног боравка за децу и омладину са посебним
потребама би се обезбедило задовољавање права на живот у породици и
права на друштвену бригу ; деинституционализација система бриге деце и
омладине са сметњама у развоју, успостављањ одрживе услуге у локалној
заједници .
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
(82. 000. 000,00 РСД)
(2. 000.000,00 РСД)
(000 €)
(000 €)
Очекиванo, мил РСД
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoслe улoж
Пoслe
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

(000 РСД)
Планска документација
Земљиште
Изградња

Планирани почетак реализације

2013

2014

2015

2016

25.0

25.0

2017

2017

eнo

2013

2014

2015

2016

2017

32.0 Oпрe
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2017
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мa

Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

Реализовано

Пoсл улo
Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
жeн 2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
o
2017

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРOЦEЊEНИ
ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ,
TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA
И
ПOПРAВКИ
OСНOВНИХ СРEДСTAВA (000 ДИН)

x

x

x

x
x

x
x

x
x

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност
Општине

са

стратегијом

2. Користи од пројекта ће имати

Постоји усклађеност са стратегијом Општине
Сви
грађани
Општина)

(цела Део
грађана
Општине)
x

3. Повезаност са осталим пројектима Индиректно повезани
који су прихваћени или се већ
x
реализују

Директно повезани

(део

Пословни сектор

Директно јако повезани

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа
донација,
наменских
трансфера из Републике, приватног
капитала,
повољних
кредита,
сопствених средстава буџетских
корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Пројекат је у складу са стратегијом за смањење сиромаштва имајући у виду
да добар део активности и рада са овом категоријом је усмерен и на
њихово радно оспособљавање и обезбеђивање могућности запошљавања
лица са инвалидитетом као и њихових родитеља којима би било омогућено
док су деца на смештају у дневном боравку да се радно ангажују чиме би
директно повећали укупни квалитет породичног живота.
Дoпринoснивoууслугa
Доприноси развоју и очувању
људских ресурса
Утиче на формирање здраве,
Пројекат има за резултат изградњу објекта по најстрожим стандардима ЕУ,
очуване, просторно уређене и за
идејни пројекат је урађен и конципиран да уз помоћ функционално
живот привлачна средина са
пројектованог и адекватно опремљеног простора обезбеди хуман и
модерном инфраструктуром
безбедан боравак.
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Доприноси развијеној, модерној и Пројекат ће се у потпуности базирати на поштовању људских права и
ефикасној локалној самоуправи
достојанства сваке особе,
а нарочито особа ометених у развоју.
Развијањем услуге дневни боравак локална заједница ће унапредити
систем услуга социјалне заштите и подићи квалитет социјалне сигурности
грађана на локалном нивоу .
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу
5
од 1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
6
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 7
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Грађевински (радови)

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства

Реконструкција постојећег објекта Aпотеке у циљу бољег функционисања,
доступности и снабдевености лековима грађана Инђије, а у складу са
акредитацијским и ИСО стандардима и набавка дела опреме неопходне
за несметан рад.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање
Директор дома здравља
пројекта
Одговоран за имплементацију пројекта Извођач радова
Директор д.з.
Одговоран за управљање пројектом
Начелник апотеке дома здравља
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2018.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи Стратегијски развој побољшања и повећања квалитета и доступности
општине, предлог грађана, предлог фармацеутских здравствених услуга грађанима Инђије
Централне власти и др.
1)Пројекат ће решити проблем смештајног капацитета ( у официни, у
ОПИС ПРОЈЕКТА
лабораторији, у магацину) а тиме и количина и разноврсности понуде,
a) Које потребе ће пројекат
правилног чувања лекова, омогућити бољу комуникацију са корисником,
задовољити / решити проблеме
просторију за поверљиви разговор, и подићи ниво ефикасности
b) Како се те потребе тренутно
фарм.здравствене заштите на примарном нивоу.
задовољавају
2)Тренутно се ради у скученом и неадекватно опремљеном простору
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
12000(000 РСД)
(000 РСД)
100(000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoсл
улoж
Пoслe
2013 2014 2015 2016 2017
e
2013 2014 2015 2016 2017
(000 РСД)
eнo
2017
2017

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

3000 3000 3000

3000

3000 3000 3000
Очекивано

3000
Реализовано

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
3000 3000 3000 3000

3000 3000 3000

улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

3000
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2017

Пoслe
2017

Општина Инђија

децембар 2014.

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине

2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину

Реализацијом овог пројекта побољшао би се квалитет услуга Фармацеутске
службе Дома здравља, и повећала доступност лекова корисницима услуга
Дома здравља.
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
Да
Индиректно повезани

Директно повезани

Директно јако повезани

Да
Реализацијом овог пројекта повећала би се безбедност како запослених
тако и корисника услуга, и обезбедило квалитетно управљање
Фармацеутским отпадом.
Да
Квалитетније решавање Фармацеутског отпада, и поступање
хемикалијама које се користе у Фармацеутској служби.
Политички
Технички
Финансијски

Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1
1 (најнижи) до 10 (највиши)

1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 8
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ"

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Унапређење енергетске ефикасности

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или Унапређење енергетске ефикасности објеката Дома здравља
капитално одржавање, поправка или "др Милорад Мика Павловић"
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран
за
планирање
предлагање пројекта

и Дом здравља "др Mилорад Mика
Директор
Павловић"
Дом здравља "др Mилорад Mика
Одговоран за имплементацију пројекта
Директор
Павловић"
Одговоран за управљање пројектом Дом здравља "др Mилорад Mика
Директор
након његове реализације
Павловић"
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2016
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
Стратегија ЛЕР, Стратешки план Дома здравља
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
ОПИС ПРОЈЕКТА
a) Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
b) Како се те потребе тренутно
задовољавају

Реконструкција система централног грејања увођењем (инсталација
топлотне пумпе). Замена и/или реконструкција столарије. Додавање
изолационог слоја на спољне зидове.
Очекивано
54.000.000 РСД
450.000 €
Очекивано

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

2014

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ
OСНOВНИХ СРEДСTAВA (000 ДИН)

2020

Пoслe
2017

2015

2016

2017

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

улoжe
нo

Реализовано
(000 РСД)
(000 €)
Реализовано
2013

Очекивано
2014

2014

2015

2016

2017

Пoслe
2017

2016

2017

Пoслe
2017

Реализовано
Пoслe
2017

2015

2016

2017

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

улoжe
нo

Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година

2013

2014

2015

Страна 50
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СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских
трансфера из Републике, приватног
капитала, повољних кредита,
сопствених средстава буџетских
корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину

Да
Сви
грађани
Општина)
Сви грађани

(цела Део
грађана
Општине)

Индиректно повезани

(део

Директно повезани

Пословни сектор

Директно јако повезани

Смањивање трошкова за енергенте
5 година очекивана потпуна исплативост улагања

Да
Да

Да
Смањење емисије штетних продуката сагоревања енергената, постизање
вишег квалитета услуга (температура, осветљење... )
Да
Очување животне средине, кроз смањење потрошње постојећих извора
енергије (гас, струја), смањење загађивања и до 50%.
Политички
Технички
Финансијски

Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1
1 (најнижи) до 10 (највиши)

1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 9
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Набавка опреме и уређење простора за пријем трудница и деце

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Набавка новог Биохемијског анализатора замена постојећег чији је радни
Изградња/набавка новог средства или
век истекао и не постоји подршка од стране произвођача за резервним
капитално одржавање, поправка или
деловима и адаптација одељења за пријем деце и трудница
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање
ДЗ Инђија
Прим.др Васа Петровић
пројекта
Одговоран за имплементацију пројекта ДЗ Инђија
Прим.др Васа Петровић
Одговоран за управљање пројектом
ДЗ Инђија
Спец. др Драгана Милошевић
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Maрт 2015
Maj 2018
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи Стратешки план општине
општине, предлог грађана, предлог Стратешки план дз
Централне власти и др.
Набавка новог биохемијског анализатора омогућиће рад лабораторије у
континуитету, јер постоји реална могућност да се стари апарат на којем се
сада изводе анализе поквари, а да нема могућности набавке резервног
дела/ова јер се не производе. То би изазвало застој у раду лабораторије.
Што би довело у питање пружања услуга лабораторије свим пацијентима
ОПИС ПРОЈЕКТА
од хитних, деце до систематских и превентивних прегледа.
a) Које потребе ће пројекат
Пројектом ће се стећи услови за квалитетнијим пружањем здравствене
задовољити / решити проблеме
услуге становницима општине Инђија. Брже добијење валидних резултата,
b) Како се те потребе тренутно
непотребне трошкове понављања анализа, економичност у раду
задовољавају
лаборатоије.
Реализацијом пројекта оствариле би се значајне уштеде и обезбедио
одвојен простор за пријем трудница и деце.
Очекивано
12.000.000 РСД
100.000 €

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

Реализовано
000 РСД
000 €

Очекивано
2013

2014

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

2015

Реализовано

2016

Пoслe улoж
2017
2017 eнo

2016

Пoслe улoж
2017
2017 eнo

2013

2014

2015

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

12000

12000

Реализовано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2016

12000
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Остало
Укупно:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

12000

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати

Сви
грађани
Општина)
x

(цела Део
грађана
Општине)

(део

Пословни сектор

X
3. Повезаност са осталим пројектима
Индиректно повезани
Директно повезани
Директно јако повезани
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
Реализацијом пројекта се омогућава несметани рад и пружање услуга
смањење расходне стране буџета
лабораторије становницима општине Инђија.
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Допринос нивоу услуга
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

4 гoдинe

Бржа и квалитетнија дијагностика омогућиће ефикасније лечење
пацијената уз минималне трошкове и уз смањење трајања опоравка
пацијента.
Савремени анализатор троши мање реагенаса и производи мању количину
течног отпада који настаје у процесу рада него садашњи чија је старост >15
година.
Реализацијом пројекта смањило би се чекање на лабораторијске анализе и
скратило укупно време лечења пацијената.
Смањење количине хемијског течног отпада који настаје у процесу рада
биохемијског анализатора.
Политички
Технички
Финансијски
1

1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 10
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗГРАДЊА НОВОГ ДОМА ЗДРАВЉА У БЕШКИ

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Грађевински изградња

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства Или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства

Изградња новог Дома здравља у Бешки, који треба да задовољи све
потребе за квалитетним здравственим услугама за становнике Бешке и
околних села.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Дом здравља „др Милорад-Мика
Директор установе
пројекта
Павловић“
Дом здравља „др Милорад-Мика
Одговоран за имплементацију пројекта
Директор установе
Павловић“
Одговоран за управљање пројектом
Дом здравља „др Милорад-Мика
Директор установе
након његове реализације
Павловић“
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2016
2020
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија, плански документи
Стратегија општине Инђија, Стратешки план Дома здравља
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
1. Недовољан број ординација за преглед школске деце и омладине,
ОПИС ПРОЈЕКТА
трудница, за здравствену заштиту одраслих и недовољан
- Које потребе ће пројекат задовољити
просторни капацитет службе ХМП, као и неодговарајући простор за
/ решити проблеме
Лабораторијске услуге.
- Како се те потребе тренутно
2. Тренутно су у истој чекаоници здрава и болесна деца, одрасли и
задовољавају
труднице, а број недовољан број ординација успорава пружање
услуга и прегледање пацијената.
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
120000(000 РСД)
(000 РСД)
1000(000 €)
(000 €)
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoслe улoжe
Пoслe
2013 2014 2015 2016 2017
2013
2014
2015
2016
2017
(000 РСД)
2017
нo
2017
Планска документација
Земљиште
Изградња

4000
0

4000
0

40000

4000
0

4000
0

40000

Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ

Oчeкивaнo
2013

2014

2015

Рeaлизoвaнo

2016

Пoслe
2017
2017

40000

40000

40000

40000

40000

40000

улoжe
нo
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OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
 Усклађеност са стратегијом Општине
 Користи од пројекта ће имати:
 Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Eкoнoмски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Унапређење капацитета Дома здравља кроз обезбеђивање неопходног
радног простора.
Сви грађани (цела
Део грађана (део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
Да
Индиректно повезани

Директно повезани

Директно јако повезани

Да
Да
Да
Да

Да

Да
Да
Политички
1

Технички
1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 11
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

НАБАВКА И ОБНАВЉАЊЕ (АМОРТИЗАЦИЈА) МЕДИЦИНСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ И
СРЕДСТАВА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Примарна здравствена заштита

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства

Обезбеђивање одрживости Информационог система укључујући и
медицинске апарате који су у систему. Замена старе и набавка нове
опреме у циљу побољшања доступности услуга Дома здравља „др
Милорад-Мика Павловић“ Инђија, грађанима општине.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање
ДЗ Инђија
Прим.др Васа Петровић
пројекта
Одговоран за имплементацију пројекта ДЗ Инђија
Прим.др Васа Петровић
Одговоран за управљање пројектом
ДЗ Инђија
Миленко Митровић
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Март 2015
2020
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
Стратешки план општине
стратегија,
плански
документи Стратешки план дз, Национална Стратегија еЗдравље, Закон о
општине, предлог грађана, предлог здравственој документацији и евиденцијама у области здравства,
Централне власти и др.
Поглавље 10 ЕУ.
ОПИС ПРОЈЕКТА
 Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
 Како се те потребе тренутно
задовољавају

1.
2.

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

20
13

Замена застареле опреме чија је просечна старост већа од 10 година и
не може више да подржава нормалан и несметан рад установе.
Тренутно се те потребе задовољавају помоћу застареле опреме, за коју
се нема замене у случају отказа исте.
Очекивано
Реализовано
45000 (000 РСД)
(000 РСД)
375 (000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
Пос
уло
Посл
20
201 201 ле
2015
жен 2013 2014 2015 2016 2017
е
14
6
7 201
о
2017
7

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

9000

9000

9000

18000

9000

9000

9000

18000

2016

2017

После
2017

9000

9000

9000

18000

9000

9000

9000

18000

Реализовано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ

2013

2014

2015

уложе
но
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СРEДСTAВA (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине

2. Користи од пројекта ће имати

Пројекат је у складу са Стратегијом ЛЕР, у погледу друштвеног развоја и
унапређења капацитета Дома здравља
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
Да
Да

3. Повезаност са осталим пројектима Индиректно повезани
који су прихваћени или се већ
реализују

Директно повезани

Директно јако повезани

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде

Утицај на развој и унапређење села

Утицај на запошљавање у Општини

Допринос нивоу услуга
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину

Реализацијом пројекта се омогућава несметани рад и пружање
унапређених здравствених услуга становницима општине Инђија.
5 година је период амортизације у којем се очекује повраћај уложених
средстава кроз смањење трошкова папирне документације, и кроз уштеде
кроз друге видове анализа обрађених података.
Утицај на развој локалне привреде се огледа у пружању квалитетнијих
здравствених услуга становништву и повећању здравствене способности
радно способног становништва.
Развојем ИКТ технологија доприноси се унапређењу здравствених услуга
становништву и повећање доступности здравствених услуга у сеоским
срединама.
Праћењем трендова путем Информационо комуникационих технологија и
обезбеђивање савремене медицинске опреме побољшаће се здравствена
способност становништва.
Доприноси очувању људских ресурса кроз унапређење здравствених услуга
и доступности здравствених услуга.
Да
Повећање доступности
инфраструктуре.

услуга

и

информација

развојем

Да

Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 12
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

НАБАВКА САВРЕМЕНИХ САНИТЕТСКИХ ВОЗИЛА

ШИФРА ПРОЈЕКТА

31 68 367

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Набавка опреме

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства

Набавка нових савремених санитетских возила:
1. Реанимобила (Специјална возила за ургентну медицину)
2. Санитетска возила за транспорт пацијената на Дијализу
3. Санитетска транспортна возила за непокретне пацијенте

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Дом здравља „др Милорад-Мика
Директор установе
пројекта
Павловић“
Дом здравља „др Милорад-Мика
Одговоран за имплементацију пројекта
Директор установе
Павловић“
Одговоран за управљање пројектом Дом здравља „др Милорад-Мика
Директор установе
након његове реализације
Павловић“
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015
2019
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
Стратегија општине Инђија, Стратешки план Дома здравља
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
ОПИС ПРОЈЕКТА
a) Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
b) Како се те потребе тренутно
задовољавају
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРOЦEЊEНИ
ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ,
TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

1. Обезбедиће благовремени транспорт пацијената до секундарних и
терцијарних установа здравствене заштите.
2. Недовољан капацитет возила, за све потребе корисника услуга.
Oчeкивaнo
28.800.000 РСД
240.000 €
Oчeкивaнo
2013 2014 2015 2016 2017

Пoслe

2017

улoж
eнo

Рeaлизoвaнo
000 РСД
000 €
Рeaлизoвaнo
2013

2014

2015

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

7200 7200 7200 7200
7200 7200 7200 7200

Oчeкивaнo
2013 2014 2015 2016

Рeaлизoвaнo
Пoслe
2017 2017

улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

7200 7200 7200 7200

7200 7200 7200 7200
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СТАТУС ПРОЈЕКТА
1. Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати:

Кроз повећање доступности здравствених услуга, унапредиће се и
капацитети Дома здравља Инђија.
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
Да

3. Повезаност са осталим пројектима
Индиректно повезани
Директно повезани
Директно јако повезани
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Допринос нивоу услуга
Доприноси развоју и очувању људских Реализацијом овог пројекта обезбедио би се довољан број возила за
ресурса
службу ургентне медицине и за реаговање у случају масовних несрећа и
вандредних ситуација.
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
Дa
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
Да
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Да
Оцена ризика
Политички
Технички
Финансијски
Процените ризике користећи скалу од
1
1
1
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година

Страна 59

Општина Инђија

децембар 2014.

ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 13
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НЕОПХОДНИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ УСЛУГА ГРАЂАНИМА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

ЕДУКАЦИЈА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства Или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства

Неопходно школовање одређеног броја специјалиста различитих
специјалности, ради боље покривености специјалистичком здравственом
заштитом грађана општине Инђија

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Дом здравља „др Милорад-Мика
Директор установе
пројекта
Павловић“
Дом здравља „др Милорад-Мика
Одговоран за имплементацију пројекта
Директор установе
Павловић“
Одговоран за управљање пројектом
Дом здравља „др Милорад-Мика
Директор установе
након његове реализације
Павловић“
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Октобар 2015
Јун 2020
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија, плански документи
Стратешки план Општине Инђија, Стратешки план Дома здравља
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
1. Реализацијом овог пројекта обезбедиће се неопходна специјалистичка
здравствена заштита грађана општине Инђија за период од 20 и више
ОПИС ПРОЈЕКТА
година.
a) Које потребе ће пројекат задовољити
2. Тренутно се потребе задовољавају са постојећим кадром, чији природни
/ решити проблеме
одлив услед пензионисања кадрова следи у наредних неколико година.
b) Како се те потребе тренутно
Недостајуће специјализације су : ОРЛ, Радиологија (Мамограф),
задовољавају
Гинекологија, 2 Педијатрија, Физијатрија, 2 Општа медицина и 2 Ургентна
медицина.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
42000(000 РСД)
(000 РСД)
350(000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
После
После
2013 2014 2015 2016 2017
уложено 2013
2014
2015
2016
2017
(000 РСД)
2017
2017
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ

10500 10500 10500

10500

10500 10500 10500

10500

Очекивано
2013

2014

2015

2016

Реализовано
2017

10500 10500 10500

После уложен
2017
о

2013

2014

2015

2016

10500
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После
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ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1. Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати:
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде

Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Допринос нивоу услуга
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Кроз унапређење здравствене заштите је јасно видљива усклађеност са
стратегијом Општине
Сви грађани (цела
Део грађана (део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
Да
Да
Индиректно повезани

Директно повезани

Директно јако повезани

Директан утицај је немогуће изразити новчано у једноставној пројекцији, а
сам утицај се најбоље огледа у смањењу давања за трошкове лечења.
Исплативост улагања се огледа у могућности лечења становништва у Дому
здравља уместо да грађани, у случају да останемо без довољног броја
специјалиста, морају здравствену заштиту тражити ван Општине Инђија.
Локална привредна друштва врше периодичне здравствене прегледе
запослених у Дому здравља, користећи и услуге постојећих
специјалистичких кадрова Дома здравља.
Од једнако доступне и квалитетне здравствене заштите, користи ће имати и
становници сеоских подручја Општине.
Индиректно
Да

Да

Да
Да
Политички

Технички

Финансијски

1

1

1
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 14
НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКAT ИНTEГРAЛНOГ
OПШTИНE ИНЂИJA

УПРAВЉAЊA OTПAДOM

НA TEРИTOРИJИ

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA

Зaштитa живoтнe срeдинe

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или Плaнирaњe, прojeктoвaњe, изгрaдњa и oпрeмaњe oбjeкaтa и лoкaциja зa
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или интeгрaлнo упрaвљaњe oтпaдoм
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE

Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
2015

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
2017

ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти Нaциoнaлнa стрaтeгиja упрaвљaњa oтпaдoм, Рeгиoнaлни и лoкaлни плaн
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг упрaвљaњa oтпaдoм-ЛEAП, Прoстoрни плaн oпстинe Инђиja
Цeнтрaлнe влaсти и др.
1. Прojeктoм сe нa интeгрисaни, мeдjусoктoрски и eфикaсaн нaчин
успoстaвљa плaнирaњe и прojeктoвaњe интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм зa
тeритoриjу oпштинe Инђиja сa циљeм сaглeдaвaњa свих узрoкa и
OПИС ПРOJEКTA
нeгaтивних пoслeдицa-утицaja пo живoтну срeдину. У oквиру мeрa зa
1. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
спрoвoђeњe дajу сe oпeрaтивни плaнoви и прojeкти зa имплeмeнтaциjу.
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
2. Tрeнутнo ниje успoстaвљeн систeм интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм зa
2. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
тeритoриjу oпштинe Инђиja, штo je стрaтeшкa и зaкoнскa oбaвeзa, a сaмим
зaдoвoљaвajу
тим приoритeт и oбaвeзa лoкaлних сaмoупрaвa. Aктуeлни дугoгoдишњи
нaгoмилaни прoблeми у упрaвљaњу oтпaдoм нe зaдoвoљaвajу eлeмeнтaрнe
пoтрeбe и зaхтeвe лoкaлнoг стaнoвништвa и приврeдних субjeкaтa нa
тeритoриjи oпштинe.
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
(57.000.000 РСД)
(000 РСД)
(475.000 €)
(000 €)
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
СTРУКTУРA TРOШКOВИ
Пoсл
улoж
Пoслe
2013 2014 2015 2016 2017
e
2013 2014 2015 2016 2017
(000 РСД)
eнo
2017
2017

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA
Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит

X

X

X

X
X
X

7
мил

35
15
мил мил
Oчeкивaнo

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
X

7 мил
Рeaлизoвaнo
улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

X
X
X
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2017

Пoслe
2017

Општина Инђија

децембар 2014.

Oстaлo
35
мил

Укупнo:

15
мил

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)
СTATУС ПРOJEКTA
1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe Дa
Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

Дa
3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe

Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

Пoслoвни сeктoр
Дa

Индирeктнo пoвeзaни
Дa

Дирeктнo пoвeзaни
Дa

Дирeктнo jaкo пoвeзaни
Дa

Учeшћeм
сoпствeних срeдстaвa буџeтских кoрисникa и нaмeнских
трaнсфeрa из Рeпубликe
Знaчajaн утицaj нa смaњeњe рaсхoдa лoкaлнoг будзeтa и oствaрeњe вeћих
сoпствeних прихoдa у oблaсти рeциклaжнe индустриje
Пeриoд пoврaцaja улaгaњa сe прoцeњуje нa 6 гoдинa, смaњeњeм трoшкoвa
пoслoвaњa кoмунaлних прeдузeцa и стицaњeм прихoдa oствaрeних
кoмeрциjaлним прoмeтoм рeциклaбилних мaтeриjaлa
Дирeктaн утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe у упрaвљaњу индустриjским
oтпaдoм, прoмeту рoбa и услугa у рeциклayнoj идустриjи пoвeзивeњeм
прузaoцa услугa и прoмeтoм дoбaрa
Дирeктaн утицaj у пoвeзивaњу пoтрeбa и услугa стaнoвниђтвa и кoмунaлнoг
сeктoрa
Дирeктaн утицaj у зaпoшљaвaњу,
oствaривaњу прихoдa лoкaлнoг
стaнoвништвa и смaњeњa трoшкoвa
Успoстaвљaњeм систeмa интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм дoпринoси сe
oчувaњa живoтнe срeдинe, a сaмим тим oцувaњу здрaвљa стaнoвникa и
људских рeсурсa oпштинe.
Имплeмeнтaциja прojeктa дирeктнo утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт привлaчних лoкaциja и срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм и супрaструктурoм
Рeзултaти прojeктa дирeктнo утичу нa успoстaвљaњe рaзвиjeнe, мoдeрнe и
eфикaснe лoкaлнe сaмoупрaвe
Пoлитички

Teхнички

Финaнсиjски

8

7

5
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 15
НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКAT СAНAЦИJE И РEКУЛTИВAЦИJE СMETЛИШTA И ПOСTOJEЋИХ
ДEПOНИJA

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA

Зaштитa живoтнe срeдинe

Изрaдa пojeдинaцних прojeкaтa сaнaциje и рeкултивaциje 30 дивљих
ЦИЉ ПРOJEКTA
смeтлистa у oпстини Индjиja. Нaкoн идeнтификaциje лoкaциja нa кojимa сe
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
смeтлиштa нaлaзe, искoристићe сe пoдaци из бaзe пoдaтaкa у кojимa je
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
свaкo пojeдинaчнo смeтлиштe дeтaљнo oписaнo, и уз пoмoћ њих
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
приступићe сe прeдлoзимa зa сaнaциjу и рeкултивaциjу свaкoг oд њих.
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE

Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
2015

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
2016

ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.

OПИС ПРOJEКTA
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

ВРEДНOСT ПРOJEКTA
СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)
Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

Прojeкaт ћe дaти jaснe плaнoвe зa сaнaциjу свaкoг идeнтификoвaнoг
смeтлиштa, кao и зa рeкултивaциjу дeпoниja вeћeг oбимa. У oднoсу нa
рaзличитe пaрaмeтрe (вeличинa дeпoниje, кoличинa oтпaдa, близинa
пoдзeмних вoдa, мoгућнoст приступa) бићe пoнудjeн jeдaн oд три нajчeшћa
мeтoдa зa сaнaциjу дeпoниja.
Tи мeтoди су :
1. Прeмeштaњe дeпoниje
2. Дeлимичнa сaнaциja дeпoниje
3. Пoтпунa сaнaциja дeпoниje
Нaжaлoст, кao и у вeћини oпштинa у Рeпублици Србиjи, и oпштинa Индjиja
пaти oд хрoничнoг прoблeмa нeлeгaлних смeтлиштa/ дивљих дeпoниja.
Meстa, нa кoja сe oтпaд oдлaжe бeз икaквe кoнтрoлe oсим штo прeдстaвљajу
руглo и дeгрaдaциjу живoтнe срeдинe, прeдстaвjлajу и пoтeнциjaлни ризик
зa људскo здрaвљe.
Нeкoнтрoлисaнo смeтлиштe мoжe пoстaти извoр ширeњa зaрaзa и
нeприjaтних мирисa чaк и нa вeликoj удaљeнoсти. Нa oснoву нeaдeквaтнoг
упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм кao и њeгoвoм диспoзициjoм дoлaзи дo
зaгaђeњa свих eлeмeнaтa живoтнe срeдинe – кao штo су вaздух, вoдa и
зeмљиштe, a сaмим тим и биoсфeрe и сoциoсфeрe.
Oчeкивaнo
800.000,00 (000 РСД)
6600 (000 €)
Oчeкивaнo
Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
X

улoж
eнo
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Рeaлизoвaнo
(000 РСД)
(000 €)
Рeaлизoвaнo
2013

2014

2015

2016
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2017

Пoслe
2017

Општина Инђија

децембар 2014.
Oчeкивaнo

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA
Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШНJИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Рeaлизoвaнo

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
X

улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

2017

Пoслe
2017

X

СTATУС ПРOJEКTA
1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe
2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:
3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)
X
Индирeктнo пoвeзaни

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

X

Учeшћe у сaнaциjи и рeкултивaциjи дeпoниja пoрeд нaдлeжних служби
лoкaлнe сaмупрaвe, узeћe и лoкaлнa прeдузeћa.
Нa мeсту нeкaдaшњих дивљих дeпoниja, нaстaћe oбнoвљeнe зeлeнe
пoвршинe кoje ћe пoрeд eстeтских прeднoсти имaти и мoгућнoст дa сe
искoристe зa рaзличитe нaмeнe.

Сaнaциja дивљих дeпoниja, имaћe нeсумљивo пoзитивaн утицaj нa стaњe
живoтнe срeдинe, спрeчићe дaљу кoнтaминaциjу њeних мeдиjумa и
oтклoнићe пoтeнциjaлнe ризикe пo здрaвљe људи.
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски
5

5
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 16
НAЗИВ ПРOJEКTA

ДРУГA ФAЗA ИЗГРAДЊE РEГИOНAЛНE СAНИТAРНE ДEПOНИJE У ИНЂИJИ

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA

Зaштитa живoтнe срeдинe,упрaвљaњe кoмунaлним oтпaдoм

Циљ прojeктa je: смaњeњe зaгaђeњa вaздухa,зeмљиштa,вoдe,oчувaњe
здрaвљa људи,aдeквaтнo упрaвљaњe oтпaдoм у склaду сa нaциoнaлним
зaкoнoдaвствoм, eврoпским дирeктивaмa и стaндaрдимa.
Прojeктни циљ:
ЦИЉ ПРOJEКTA
1) Пoбoљшaњe систeмa упрaвљaњa oтпaдoм у рeгиoну Срeм (oдлaгaти
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или oтпaд нa aдeквaтaн нaчин).
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или 2) Пoбoљшaњe сигурнoсти грaђaнa у смислу спрeчaвaњa нaстaнкa и
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
ширeњa зaрaзних бoлeсти и спрeчaвaњa нeгaтивнoг утицaja oтпaдa нa
здрaвљe људи.
3) Спрeчaвaњe пoтрoшњe квaлитeтa вaздухa, вoдe и зeмљиштa,
oнeмoгућaвaњe eксплoзиje дeпoниjских гaсoвa итд.
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
JП ИНГРИН – OПШTИНA ИНЂИJA
прojeктa
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa JП ИНГРИН – OПШTИНA ИНЂИJA
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
JП ИНГРИН
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
2015
2016
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
стрaтeгиja, плaнски дoкумeнти oпштинe
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Прeмa стрaтeгиjи упрaвљaњa oтпaдoм у Рeпублици Србиjи усвojeнoj
2003.гoд. и 2009.гoд. кao нajoптимaлниje рeшeњe зa oглaгaњe oтпaдa
прeдлaжe сe фoрмирaњe рeгиoнaлних сaнитaрнихх дeпoниja кoje ћe
oбухвaтaти oкo 200.000 стaнoвникa. У склaду сa тим, Плaнoм je прeдвиђeнo
укључивaњe 7 oпштинa срeмскoг рeгиoнa. Oпштинe Инђиja, Ириг, Румa,
Срeмски Кaрлoвци, Шид, Стaрa Пaзoвa и Пeћинци су пoтписивaњeм
мeђусoбнoг спoрaзумa ствoрилe Рeгиoн зa упрaвљaњe oтпaдoм кojи имa
oкo 250.000 стaнoвникa.
Упрaвљaњe прojeктoм и дeпoниjoм je пoвeрeнo рeгиoнaлнoм JП Ингрин
чиjи je oснивaч, пo Aнeксу мeђуoпштинскoг спoрaзумa пoтписaнoг
18.02.2011. jeдини oснивaч je oпштинa Инђиja. Oвaj мoдeл je примeњeн
OПИС ПРOJEКTA
збoг искустaвa других рeгиoнaлних дeпoниja у упрaвљaњу истoм.
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
Цeлoкупну инвeстициjу ћe вoдити JП Дирeкциja зa изгрaдњу oпштинe
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Инђиja.
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
Урaђeнa je кoмплeтнa прojeктнa дoкумeнтaциja и дoбиjeнa je грaђeвинскa
зaдoвoљaвajу
дoзвoлa 2012.гoдинe.
Глaвним прojeктoм je прeдвиђeнo дa сe тeлo дeпoниje сaстojи oд 12 кaсeтa
зa дeпoнoвaњe, a дa сe изгрaдњa врши у 6 фaзa гдe би сe у свaкoj фaзи
изгрaдилo пo двe кaсeтe.
У oквиру изгрaдњe првe фaзe рeгиoнaлнe дeпoниje je урaђeнo слeдeћe: двe
кaсeтe тeлa дeпoниje кoje сe прoстиру нa 4хa сa кoмплeтнoм изoлaциjoм и
систeмoм зa прикупљaњe прoцeдних вoдa, мaнипулaтивнo сeрвисни
плaтoи, трaфo стaницa сa aгрeгaтoм, интeрни путeви и сaoбрaћajницe,
пaркинзи, зaштитини зeлeни пojaс (1000 сaдницa), oгрaдa oкo кoмплeксa
дeпoниje.
Дa би рeгиoнaлнa дeпoниja мoглa дa пoчнe сa рaдoм пoтрeбнo je урaдити
Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година
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слeдeћe: Вoдoвoд кaнaлизaциja и пп зaштитa, кaблoвски рaзвoд,
eл.инстaлaциja и спoљнa рaсвeтa, гaснe инстaлaциje и гaсификaциja,
прeчистaч oтпaдних вoдa, oбjeкти улaзнe зoнe (упрaвнa згрaдa,
пoртирницa,кoлскa вaгa, дeзoбaриjeрa), згрaдa зa oдржaвaњe,нaбaвкa
мeхaнизaциje нeoпхoднe зa рaд нa рeгиoнaлнoj дeпoниjи, хaлa и
пoстрojeњe зa сeпaрaциjу oтпaдa.

ВРEДНOСT ПРOJEКTA
СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)
Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

Укупнa пoвршинa тeлa дeпoниje je 17,48 хa, a пoтрeбнa висинa тeлa
дeпoниje зa срaчунaту пoвршину бaзe дeпoниje je 18,88 м.Прeдвиђeни вeк
трajaњa дeпoниje je 30 гoдинa.
Студиja извoдљивoсти прeдвиђa зaпoшљaвaњe 36 лицa у првoj гoдини и у
другoj фaзи joш 17. Нajвeћи брoj oвих рaдних мeстa ћe бити пoпуњeнo
тeшкoупoшљивим кaтeгoриjaмa.
Пуштaњeм у рaд рeгиoнaлнe дeпoниje рeшићe сe мнoги прoблeми вeзaни
зa нeaдeквaтнo упрaвљaњe oтпaдoм, зaштиту здрaвљa људи, зaштиту
зeмљиштa вoдa итд.
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
1.296.000.000РСД
330.600.000 РСД
10.800.000,00 €
2.755.000,00 €
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
2013 2014 2015 2016 2017

Пoсл
e
2017

улoж
eнo

x

2014

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШНJИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

x
x

x

x

x

x

x

x

Oчeкивaнo
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

2015

x

x
x

2013

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
x

Рeaлизoвaнo
улoж
eнo

x

2013

2014

2015

2016

x
x

x

x

x

x

СTATУС ПРOJEКTA
1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa

Прojeкaт je усклaђeн сa Стрaтeгиjoм oпштинe
Сви грaђaни (цeлa
Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинa)
Oпштинe)
250.000
стaнoвникa
рeгиoнa
oбухвaћeнoг
прojeктoм
Индирeктнo пoвeзaни
Дирeктнo пoвeзaни
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Пoслoвни сeктoр
x
Дирeктнo jaкo пoвeзaни
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Општина Инђија
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

децембар 2014.

x
x
x

x

x
Прojeкaт имa пoзитивaн утицaj нa жс jeр сe рeaлизaциjoм прojeктa рeшaвa
прoблeм нeaдeквaтнoг упрaвљaњa и збрињaвaњa oтпaдa кaкo у oпштини
тaкo и у рeгиoну.
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски
10

1
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 17
НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКAT СAНAЦИJE И РEКУЛTИВAЦИJE ПOСTOJEЋE ДEПOНИJE OПШTИНE
ИНЂИJA

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA

Зaштитa живoтнe срeдинe

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

Циљ прojeктa je рeвизиja плaнa зa зaтвaрaњe пoстojeћe oпштинскe
дeпoниje, њeну сaнaциjу и рeкултивaциjу, из 2006 гoдинe, a у склaду сa
зaкoнским oбaвeзaмa. Зa нaвeдeнe пoтрeбe, бићe прeдeлoжeнe дoступнe
тeхнoлoгиje кoje зaдoвoљaвajу нajвишe стaндaрдe зaштитe живoтнe
срeдинe, сa пoсeбним aкцeнтoм нa спрeчaвaњe свих нeгaтивних утицaja нa
oкoлину и здрaвљe људи. Бићe сaглeдaнa нoвa рeaлнoст нa тeрeну, и плaн
ћe бити прилaгoдjeн прoмeнaмa кoje су сe дoгoдилe у пoслeдњих 8 гoдинa,
и дaнaшњoj ситуaциjи.

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE

Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
2015

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
2016

ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja, плaнски дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.

OПИС ПРOJEКTA
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

ВРEДНOСT ПРOJEКTA
СTРУКTУРA TРOШКOВИ

1. У oквиру прojeктa бићe извршeнo дeтaљнo снимaњe стaњa нa пoстojeћoj
дeпoниjи, aнaлизa пoдзeмних вoдa у пиeзoмeтримa, aнaлизa квaлитeтa
вoдa у тeлу дeпoниje, aнaлизa хидрoгeoлoшких пaрaмeтaрa лoкaлитeтa и
изрaдa Идejнoг прojeктa рeкултивaциje и сaнaциje пoстojeћeг ђубриштa.
Рaдoви прeдвиђeни зa сaнaциjу, зaтвaрaњe и рeкултивaциjу oпштинскe
дeпoниje Инђиje пoдeљeни су у 3 фaзe:
И фaзa – сaнaциja пoстojeћeг стaњa,
ИИ фaзa – oргaнизoвaнo дeпoнoвaњe дo зaтвaрaњa,
ИИИ фaзa – рeкултивaциja дeпoниje пo зaтвaрaњу.
У прojeкту ћe бити дaтe мeрe зa смaњeњe и спрeчaвaњe мoгућих прoмeнa и
утицaja нa живoтну срeдину, мeрe зa oдгoвaрajућe прaћeњe eвeнтуaлних
утицaja нa квaлитeт живoтнe срeдинe (мoнитoринг), кao и рaдoви нa
зaтвaрaњу и рeкултивaциjи дeпoниje пo прeстaнку њeнoг кoришћeњa. Зa
свe пoтрeбнe рaдoвe, мeрe и услoвe прeдлoжeнe тeхничким рeшeњимa
урaђeн je прeмeр и прeдрaчун рaдoвa.
2. Дeпoниja кoмунaлнoг oтпaдa нaлaзи сe нa лoкaлитeту удaљeнoм oкo 4 км
сeвeрнo oд цeнтрa нaсeљa Инђиja, нa лoкaциjи глинoкoпa ИГM „Прoмиx“,
oдрeђeне oдлукoм oпштинских oргaнa и зa кojи je урaђeнa плaнскa
дoкумeнтaциja зa урeђeњe тeрeнa. Дeпoнoвaњe нa oвoj лoкaциjи врши сe
oд 1981. гoдинe.
Сaдaшњa дeпoниja нe зaдoвoљaвa ни минимум зaхтeвa зa бeзбeднo и
сaнитaрнo oдлaгaњe oтпaдa. Нe пoстoje систeми зa мoнитoринг прoцeдних
вoдa и дeпoниjскoг гaсa, нe врши сe њихoвo прикупљaњe и прeчишћaвaњe.
Збoг свeгa нaвeдeнoг кao и исцрпљeнoсти пoстojeћe дeпoниje, њeнa
сaнaциja и зaтвaрaњe сe нaмeћe кao jeдинo рeшeњe. У прилoг тoмe идe и
изгрaдњa рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje кoja je у тoку.
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
1.000.000.000 РСД
000 РСД
8.330.000 €
000 €
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
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Општина Инђија
(000 РСД)

децембар 2014.

2013 2014 2015 2016 2017

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

Пoсл
e
2017

улoж
eнo

2013

2014

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

X

Oчeкивaнo
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

2015

Рeaлизoвaнo

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
X

улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

X
X

СTATУС ПРOJEКTA
1.

Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм
Oпштинe

2.

Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

3.

Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви

Прojeкaт je усклaдjeн сa стрaтeгиjoм oпстинe
Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)
X
Индирeктнo пoвeзaни

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

X

Сaнaциja и пoсeбнo рeкултивaциja пoстojeћe нe сaнитaрнe дeпoниje, сa
мoгућнoстимa кoje oнa пружa бићe знaчajaн кoрaк у унaпрeдjeњу живoтнe
срeдинe и прoстoрa бившe дeпoниje кoja je прeдстaвљaлa eкoлoшкaу
дeгрaдaциjу.
Сaнaциjoм и зaтврaњeм нeхигиjeнскe дeпoниje, прoфитирaћe цeлoкупнa
oпштинa. Убудућe ћe сe oтпaд oдлaгaти нa сaврeмeн, eфикaсaн и бeзбeдaн
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Општина Инђија

Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

децембар 2014.
нaчин нa рeгиoнaлнoj сaнитaрнoj дeпoниjи.
Прeстaнaк рaдa дeпoниje кoja нe испуњaвa зaкoнoм прoписaнe услoвe,
свaкaкo ћe пoзитивнo дoпринeти oчувaњу живoтнe срeдинe. Дaљe, њeнoм
рeкултивaциjoм, бићe унaпрeдjeн и рeвитaлизoвaн дo сaдa дeгрaдирaни
прoстoр нa тeритoриjи oпштинe.
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски
4

6
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Општина Инђија

децембар 2014.

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 18
НAЗИВ ПРOJEКTA

ДИГИТAЛИЗAЦИJA БИOСКOПA УСTAНOВE КУЛTУРНИ ЦEНTAР ИНДJИJA

ШИФРA ПРOJEКTA

1201-П1/14

OБЛAСT ПРOJEКTA

Културa

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
Нaбaвкa нoвoг срeдствa зa рaд
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
Културни цeнтaр
Mиливojeвић Сaшa
прojeктa
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Културни цeнтaр
Mиливojeвић Сaшa
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Културни цeнтaр
Maлeшeвић Слoбoдaн
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
Jaнуaр 2015.
Aприл 2015.
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти Aкциoни плaн Стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja oпштинe Инђиja зa пeриoд 2015oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг 2021
Цeнтрaлнe влaсти и др.
OПИС ПРOJEКTA
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

1.
2.

Зaдoвoљaвaњe пoтрeбa грaђaнa oпштинe Инђиja у oблaсти културe
Нajaм oпрeмe

Oчeкивaнo
9.000 (000 РСД)
75 (000 €)
Oчeкивaнo

ВРEДНOСT ПРOJEКTA
СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

2013 2014

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

2015

2016

Пoсл
2017 e
2017

улoж
eнo

Рeaлизoвaнo
(000 РСД)
(000 €)
Рeaлизoвaнo
2013

2015

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

9000
9000

Oчeкивaнo
ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

2014

2013 2014

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
200
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ

2015

2016

Рeaлизoвaнo
Пoсл
2017 e
2017

улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

6000
3000

9000
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Општина Инђија

децембар 2014.

СРEДСTAВA (000 ДИН)
СTATУС ПРOJEКTA
4. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe Дa; Друштвeни рaзвoj / oблaст културa
Сви грaђaни (цeлa
Дeo грaђaнa (дeo
Пoслoвни сeктoр
Oпштинa)
Oпштинe)
5. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:
Сви грaђaни
6. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
Индирeктнo пoвeзaни
Дирeктнo пoвeзaни
Дирeктнo jaкo пoвeзaни
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa, Финaнсиjски eфeкти прojeктa / пoвeћaњe сoпствeних срeдстaвa
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних буџeтских кoрисникa
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
Дa
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст Спoсoбнoст врaћaњa улoжeних срeдстaвa услeд пoвeћaњa сoпствeних
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa срeдстaвa бужeтских кoрисникa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Исплaтивoст улaгaњa – нaбaвкa oпрeмe кao oснoвнoг срeдствa зa рaд
устaнoвe; прeстaнaк рeнтирaњa oпрeмe
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Унaпрeђeњe oблaсти културe у Oпштини Инђиja
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
Дa
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)
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Општина Инђија

децембар 2014.

ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 19
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

НАБАВКА ВОЗИЛА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ
Одговоран за планирање и предлагање
пројекта
Одговоран за имплементацију пројекта
Одговоран за управљање пројектом
након његове реализације

Комунална делатност
Набавка основних средстава

Организација

Особа

ЈКП Комуналац, Инђија
Општинска Управа
ЈКП Комуналац, Инђија

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
2015.
2017.

ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија, плански документи
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.

Стратегија одрживог развоја Општине Инђија

ОПИС ПРОЈЕКТА
a) Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
b) Како се те потребе тренутно
задовољавају

1.
Набавка 5 возила аутосмеђара са надоградњом за одношење
отпада на територији општине Инђија и радне машине чистилица за
потребе одржавања ужег дела града.
Побољшање кавалитета, услова, безбедности, ефикасности у областима
одношења отпада од физичких и правних субјеката на територији
општине Инђија као и подизање нивоа рада на виши ниво код
одржавања чистоће.
Набавком нових савремених камиона са функционалним надоградњама
би се смањило изливање течности од отпада а самим тим загађености
животног окружења, омогућило би се и да се одношење отпада обавља у
јутарним сатима код већине суграђана.
Увођењем радне машине – чистилице значајно би се унапредило
одржавање по квалитету, брзини реаговања као и у сам процес рада,
омогућило би се да се прошири одржавање и на остала места општине.
2.
Тренутно се веома отежано са старом механизациом обавља ова
делатност, што проузрокује честа одлагања, одношења отпада у касним
вечерњим сатима где је отпад изложен на улицама и путевима значајно
дуже него што би требао, могућност заразе се повећава као и
угрожавање безбедности саобраћаја.
Рад постојећих камиона у две смене због учесталих кварова доводе то
крајње искоришћености постојећих ресурса и ситуације да се неће моћи
свакодневно обављати ова делатност.
Чишћење града се врши ручно.
Очекивано
60.000 (000 РСД)
500 (000 €)
Очекивано

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање

2013

2014

2015

2016

2017

31.200

19.200

9.600

Пoслe
2017

улoжe
нo
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(000 €)
Реализовано
2013

2014

2015

2016

Страна 74

2017

Пoслe
2017

Општина Инђија

децембар 2014.

Остало
Укупни трошкови

31.200

19.200

9.600

Очекивано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2013

2014

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
2.000
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2015

Реализовано

2016

2017

х

х

х

х

х

х

31.200

19.200

9.600

Пoслe
2017

улoжe
нo

2013

2014

2015

2016

2017

Пoслe
2017

х

х

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

да
Сви
грађани
Општина)
да

(цела Део
грађана
Општине)
да

Индиректно повезани

Директно повезани

(део

Пословни сектор
да
Директно јако повезани

- сопствених наменских прихода буџета
- повољних кредита,
- средстава из европских фондова
2-3 године

да
да
да

да

да
Да, вишеструко
Политички
5

Технички

Финансијски

2

6
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 20
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ГРОБЉИМА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

САДРЖАЈА

НА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Комунална делатност

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
Обезбедити простор за сахрањивање као и инфраструктуру на гробљима.
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање ЈКП Комуналац, Инђија
пројекта
Општинска Управа
Дирекција за изградњу општине
Одговоран за имплементацију пројекта
Инђија
Одговоран за управљање пројектом
ЈКП Комуналац, Инђија
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2021.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија, плански документи
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
1. Како су послови сахрањивања поверени ЈКП Комуналцу а постоје
проблеми са простором за сахрањивање на појединим гробљима у
општини, неопходно је хитно започети проналажење адекватног
земљишта за сахрањивање на гробљима у Љукову период од 1 године),
Крчедину(3 месеца- укрчује се стари део), Ст. Сланкамену (1-2 године),
ОПИС ПРОЈЕКТА
Инђија (4-5 година), Бешка (5 година) остала гробља имају довољно
1. Које потребе ће пројекат
простора за минимум 5 година али дугорочно је неопходно узети и њих у
задовољити / решити проблеме
разматрање.
2. Како се те потребе тренутно
Поред простора неоходно је извршити и побољшати инфаструктуру
задовољавају
прилаза, паркинга, ограда, примарних и секундарних стаза као и капела у
местима где не постоје: Чортановци, Јарковци,Марадик и Сл. Виногради.
2. Тренутно су на поменутим гробљима ресурси при крају тако да
Предузеће покушава да кроз евиденцију пронаће слободна места и
започиње се са измештањем споменика(не постоје наследници) из
најстаријих делова гробља.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
18.000(000 РСД)
(000 РСД)
150 (000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoслe улoж
Пoслe
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
(000 РСД)
2017
eнo
2017
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

200

х

х

200

3100

2100

2100

7300

3000

2000

2000

7000

1000

1000

1000

3000

200

100

100

100

500

7500

5200

5200

100

18000

Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
х
х
Х

Реализовано
улoж
eнo
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2013

2014

2015

2016
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2017

Пoслe
2017

Општина Инђија
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Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
1.000
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

х

х

Х

х

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Да
Сви
грађани
Општина)
Да

(цела Део
грађана
Општине)
да

(део

Пословни сектор
да

Индиректно повезани

Директно повезани

Директно јако повезани

-

-

-

-

Сопствених средсава буџетских корисника,
Повољних кредита,
Учешће појединих грађана у месним заједницама и привредних
субјеката

Да
5-7 година

Да
Да
да
да

да

да
да
Политички

Технички

Финансијски

3

8

6
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 21
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА У ЦЕНТРУ ИНЂИЈЕ

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Комунална делатност

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или Обезбеђење простора за одлагање комуналног отпада у ужем центру
капитално одржавање, поправка или града
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Општинска Управа, ЈКП Комуналац,
Одговоран за планирање и предлагање
Инђија, Дирекција за изградњу
пројекта
општине Инђије ЈП
Дирекција за изградњу општине
Одговоран за имплементацију пројекта
Инђије ЈП
Одговоран за управљање пројектом
ЈКП Комуналац, Инђија
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2016.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
1. Изградња и набавка 16 подземних контејнера са опремом за
пражњење, набавка и уградња дизалице на постојећи камион за одвоз
ОПИС ПРОЈЕКТА
смећа, као пројекат којим се постиже већи степен хигијене на
a) Које потребе ће пројекат
комуналним површинама, без отпада расутог око контејнера, мање
задовољити / решити проблеме
непријатних мириса
b) Како се те потребе тренутно
2. Тренутно изграђени објекти у ужем центру немају простор за одлагање
задовољавају
отпада.
3. Постоји могућност да се површине које се сада користе за постављање
контејнера искористе за повећање броја паркинг места.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
12.000(000 РСД)
(000 РСД)
100 (000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoслe
улoжe
Пoслe
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
(000 РСД)
2017
нo
2017
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:

100
х
4.000
7.900
12.000

Очекивано
2013

2014

2015

2016

Реализовано
Пoслe
2017
2017

улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

х

х

12.000
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ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
500
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Да
Сви
грађани
Општина)
Да

(цела Део
грађана
Општине)
да

(део

Пословни сектор
да

Индиректно повезани

Директно повезани

Директно јако повезани

да

да

да

-

учешће сопствених средстава буџетских корисника
из наменских трансфера републичких и покрајинских фондова
предприступних фондова Е.У.

3-5 година

да
да
Пројекат директно утиче на формирање просторно уређене средине са
модерном инфраструктуром привлачном за живот и рад .
да
Битно утиче на развој животне средине.
Политички
Технички
5

5
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 22
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Комунална делатност

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или Инфраструктурно опремање површине за изградњу
капитално одржавање, поправка или прихватилишта за напуштене животиње
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

и изградња

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Општинска управа, ЈКП Комуналац,
пројекта
Инђија
Дирекција за изградњу општине
Одговоран за имплементацију пројекта
Инђије ЈП
Одговоран за управљање пројектом
ЈКП Комуналац, Инђија
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2016.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија, Програм решавања
стратегија,
плански
документи напуштеник паса и мачака на територији Општине Инђија, Одлука о
општине, предлог грађана, предлог држању кућних љубимаца на територији Општине Инђија, Општинска
Централне власти и др.
Одлука о обаљању комуналне делатности зоохигијене.
1. Инфраструктурно опремање површине за изградњу и изградња
ОПИС ПРОЈЕКТА
прихватилишта за напуштене животиње ће смањити број напуштених паса
1. Које потребе ће пројекат
и мачака на јавним површинама на територији Општине Инђија и делатност
задовољити / решити проблеме
комуналне зоохигијене почети да решава у складу са постојећом законском
2. Како се те потребе тренутно
регулативом.
задовољавају
2. Тренутно се на територији Општине Инђија налази нерегистровани
објекат за такву намену и не задовољава законом прописане услове.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
14.400 (000 РСД)
(000 РСД)
120
(000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoслe улoж
Пoслe
2013 2014 2015
2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
(000 РСД)
2017 eнo
2017
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

100
3.000
6.800
3.600
900
14.400

Очекивано
2013 2014

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
500
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ

2015

2016

Реализовано
Пoслe улoж
2017
2017 eнo

2013

2014

2015

2016

4.000
10.400

14.400
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2017

Пoслe
2017

Општина Инђија

децембар 2014.

СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса

Да
Сви
грађани
Општина)
Да

(цела Део
грађана
Општине)

Индиректно повезани

-

Директно повезани

(део

Пословни сектор

Директно јако повезани

учешће сопствених средстава буџетских корисника
из наменских трансфера републичких и покрајинских фондова
предприступних фондова Е.У.

Смањење расхода накнада штета насталих услед уједа паса и мачака
луталица
да

да
да
да
Реализацијом овог пројекта се смањује број напуштених паса и мачака на
јавним површинама, а самим тим се смањује могућност појаве зооноза,
односно појавае болести које се преносе са животиња на људе.
Овим пројектом се обезбеђује комплетна нега напуштених паса и мачака у
изграђеним објектима, спречава се могућност ширења заразних болести и
обезбеђује се смањење расипања комуналног отпада на јавним
површинама од стране напуштених животиња.

Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
да
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
да
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
2
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
4
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 23
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОПРЕМАЊЕ ПАРКОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Комунална делатност

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства

Подизање квалитета и безбедности живота свих грађана, опремањем и
уређењем парковских простора у свим насељеним местима општине.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Општинска Управа, ЈКП Комуналац,
Одговоран за планирање и предлагање
Инђија, Дирекција за изградњу
пројекта
општине Инђије ЈП
Дирекција за изградњу општине
Одговоран за имплементацију пројекта
Инђије ЈП
Одговоран за управљање пројектом
ЈКП Комуналац, Инђија
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2017.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија, плански документи
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
4. Опремање и уређење паркова у насељеном месту Инђија (5 паркова) и
ОПИС ПРОЈЕКТА
по један парк у сваком насељеном месту општине (10 паркова) са
1. Које потребе ће пројекат
уређењем, осветљењем и поставком мобилијара.
задовољити / решити проблеме
5. Тренутно су мобилијари у парковима где су постављени у врло лошем
2. Како се те потребе тренутно
стању или их нема. изграђени објекти у ужем центру немају простор за
задовољавају
одлагање отпада.
Очекивано
15.000(000 РСД)
125 (000 €)
Очекивано

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

2013

2014

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2015

2016

500

500

х

х

Пoслe улoжe
2017
2017
нo

Реализовано
(000 РСД)
(000 €)
Реализовано
201
3

2014

2015

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

Х

3.000 1.000 1.000
4.900 2.100 2.000
8.400 3.600 3.000

15.000

Очекивано
2013

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ
ГОДИШЊИ
1.000
ОПЕРАТИВНИ,
ТРОШКОВИ

2014

Реализовано
Пoслe улoж
2017
2017 eнo
х

2015

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8.400 3.600 3.000

2013

2014

2015

2016

15.000
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Општина Инђија

децембар 2014.

ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Да
Сви
грађани
Општина)
Да

(цела Део
грађана
Општине)
да

Индиректно повезани

Директно повезани

(део

Пословни сектор
да
Директно јако повезани

Да

-

учешће сопствених средстава буџетских корисника
из наменских трансфера републичких и покрајинских фондова
предприступних фондова Е.У.

- индиректна
-индиректна

да
Да
да
да
Пројекат директно утиче на формирање просторно уређене средине са
модерном инфраструктуром привлачном за живот и рад .
да
Битно утиче на развој животне средине.
Политички
Технички
5

5
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 24
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

САНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА - ДЕПОНИЈА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Комунална делатност

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Заштита животне средине, екологије, отпадних вода као и отклањање
Изградња/набавка новог средства или
непријатних мириса, спречавање зараза у околини свих насељених места
капитално одржавање, поправка или
општине.
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Општинска Управа, ЈКП Комуналац,
Одговоран за планирање и предлагање
Инђија, Дирекција за изградњу
пројекта
општине Инђије ЈП
Одговоран за имплементацију пројекта ЈКП Комуналац, Инђија,
Одговоран за управљање пројектом ЈКП Комуналац, Инђија, Дирекција за
након његове реализације
изградњу општине Инђије ЈП
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2021.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија, Национална стратегија
стратегија,
плански
документи
управљања отпадом, Регионални и локални план управљања отпадом-,
општине, предлог грађана, предлог
Просторни план општине Инђија.
Централне власти и др.
1. Санирање постојећих дивљих депонија на територији општине у околини
ОПИС ПРОЈЕКТА
свих насељених места као и оних грађевинских депонија у насељеним
3. Које потребе ће пројекат
местима које се не користе по прописаним одлукама. Укупно је
задовољити / решити проблеме
неопходно санирати укупно 60 локација на укупној површини од 78.000
4. Како се те потребе тренутно
м2 и са око 8.200 м3 разноразног отпада.
задовољавају
2. Тренутно се на локације без контроле одлаже отпад а повремено се
ослободи простор сабијањем тамо где постоје услови за то.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
120.000(000 РСД)
(000 РСД)
100 (000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoслe
Пoслe
2014
2015
2016
2017
улoжeнo 2013
2014
2015
2016
2017
(000 РСД)
2017
2017
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

х

40.000

20.000

20.000

40.000

40.000

20.000

20.000

40.000

120.000

улoжeн
o

Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ

2014

Реализовано

2015

2016

2017

Пoслe
2017

х

Х

х

х

х
х

Х
Х

х
х

х
х

х

Х

х

40.000

20.000

20.000

2013

2014

2015

2016

х
40.000

120.000
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2017

Пoслe
2017

Општина Инђија

децембар 2014.

СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине

да
Сви грађани (цела
Општина)

2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Део грађана (део
Општине)

Пословни сектор

Да

да

да

Индиректно повезани

Директно повезани

Директно јако повезани

Да

да

да

-донација,
-наменских трансфера из Републике,
- сопствених средстава буџетских корисника
-

да
да

да

да

да
да
Политички

Технички

Финансијски

5

8

9

Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година

Страна 85

Општина Инђија

децембар 2014.

ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 25
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПОКРИВАЊЕ ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Комунална делатност

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Уређење пијачног простора које би омогућило конкурентност и продају
Изградња/набавка новог средства или
прехрамбених призвода (витрине) као и боље функционисање пијаце и
капитално одржавање, поправка или
инспекцијских органа.
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Општинска Управа, ЈКП Комуналац
пројекта
Инђија
Општинска Управа, ЈКП Комуналац
Одговоран за имплементацију пројекта
Инђија
Одговоран за управљање пројектом
ЈКП Комуналац Инђија
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2015.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
1.
Изградњом модерног и опремљеног пијачног простора у коме би
се одвијала комерцијална продаја конкурентна хипер маркетима
значајно би допринела развоју општине и већем интересовању сеоских
домаћинстава за продају на савремено и опремљеној пијаци.
Обезбедила би се и продаја производа од млека, месних прерађевина,
ОПИС ПРОЈЕКТА
рибе и осталих врло атрактивних производа у модерно опремљеним
1. Које потребе ће пројекат задовољити
расхладним витринама које сада нису дозвољени као и просторије за
/ решити проблеме
инспекцијске органе те санитарни чвор који би могао да се искористи и у
2. Како се те потребе тренутно
сврху јавног тоалета јер Инђија као град и општина тежи савременом и
задовољавају
модерном друштву којем је свакако и то неопходно.
2.
Одрећене врсте роба се не продају јер за њихову продају не
постоје услови. Просторије за инспекцијске органе не постоје а тоалет је
покретног типа. Продаја робе у лошим временским условима, киша и
снег веома је отежана и безначајна.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
30.000 (000 РСД)
(000 РСД)
250 (000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoслe улoж
Пoслe
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
(000 РСД)
2017
eнo
2017
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

300

11.700
18.000

30.000

30.000

Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти

2013

2014

2015

Пoсл
2016 2017
e
2017

Реализовано
Улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

х
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Пoслe
2017
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Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
500
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

х
х
30.000

30.000

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати

Да
Сви
грађани
Општина)
Да

(цела Део
грађана
Општине)
да

(део

Пословни сектор
да

3. Повезаност са осталим пројектима
Индиректно повезани
Директно повезани
Директно јако повезани
који су прихваћени или се већ
да
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
1. прихода од продаје комуналних услуга;
из Републике, приватног капитала,
2. прихода из буџета општине,
повољних кредита, сопствених
3. наменских средстава других нивоа власти;
средстава буџетских корисника
4. и других извора, у складу са законом.

Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

да
5-7 година

Веома, да
Делимично, да
да
да
Да, пројекат директно утиче на формирање просторно уређене средине са
модерном инфраструктуром привлачном за живот и рад .
да
да
Политички

Технички

Финансијски

8

4

5
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 26
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ БЕШКА - 1. ФАЗА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или Циљ пројекта је изградња нове месне канализационе мреже отпадних
капитално одржавање, поправка или вода у насељу Бешка.
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Одговоран за планирање и предлагање Дирекција
пројекта
Инђија Ј.П
Одговоран за имплементацију пројекта

Особа

за

изградњу

општине

Дирекција за
Инђија Ј.П.

изградњу

општине

Директор Ј.П.
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.

Одговоран за управљање пројектом
Директор Ј.К.П./Техничка служба
ЈКП Водовод и канализација Инђија
након његове реализације
Ј.К.П.
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2012.
2014.
1. Стратешки план општине Инђија:
Кључна област А – Директне
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
инвестиције;
стратегија,
плански
документи
2. Просторни план општине Инђија;
општине, предлог грађана, предлог
3.Регулациони план насеља Бешка;
Централне власти и др.
4. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.;
ОПИС ПРОЈЕКТА
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је изградња нове месне канализационе мреже отпадних
вода у насељу Бешка и тиме омогућити одвођење отпадних вода и
превазићи постојеће проблеме у досадашњем систему прикупљања
фекалија у септичке јаме и спречити могуће несагледиве проблеме
подземних вода као и загађење настало преливањем септичких јама.
Очекивано
извођење радова
53.996.000 РСД

Очекивано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Техничка/пројектна документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало(услови и сагласности, геодетски
радови...)

2012.-2014.

2014.

Реализовано
до 31.12.2013. : 37.508.000,00 РСД
у 2014.
:
16.488.000,00 РСД
(000 €)
Реализовано
2014.
uloženo
2012.-2014.

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

Укупни трошкови
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Очекивано
2012.-2014.
2014.

Реализовано
2012.-2014.
11.875.000

uloženo

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2014.
2.121.000,00

25.633.000,00

14.367.000,00

37.508.000,00

16.488.000,00

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати

Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
√
√

3. Повезаност са осталим пројектима Индиректно повезани
који су прихваћени или се већ
реализују

Директно повезани

Директно јако повезани

√

√

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)

Економски
Утицај на развој локалне привреде

Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.

ЈКП Водовод и канализација - систем редовне наплате.
Систем редовне наплате. Такође, реализацијом овог пројекта истиче се
брига за квалитет живота и здравља становништва, заштита подземних и
надземних водотокова односно заштита животне средине у целини и
подстиче привредни развој насеља привлачећи инвеститоре којима је
заштита животне средине императив.
Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на
квалитет живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим
тим, у оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних
фондова. Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре
постаће приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно
саобраћајне инфраструктуре
са аспекта повећања атрактивности
постојећих и планираних локација за привредне правне субјекте. Бенефити
реализације овог пројекта постоје у краткорочном, средњорочном и
дугорочном развоју насеља. Већ по реализацији пројекта позитивни
ефекти ће бити изражени како преко заштите и очувања животне средине,
тако и повећања квалитета живота и животног стандарда становника
насеља. Правилним приступом у сагледавању и имплементацији стратегија
развоја, тежи се ухватити корак са европским трендовима и представљање
у најбољем могућем светлу општине и државе у целини.
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Утицај на развој и унапређење села

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре.
Циљна група пројекта је становништво, односно задовољење потреба
становништва за основним хигијенским условима живота. Насеље Бешка
друго по величини насеље општине Инђија. У насељу се дужи временски
период као потреба јавља каналисање отпадних вода тј. потреба за
фекалном канализацијом. Изградњом фекалне канализације у насељу
обезбеђују се квалитетнији услови живота од чега ће егзистирати и житељи
града и туристи и сви који се намерно или случајно нађу у насељу, између
осталих, спада и развој инфраструктуре која ће допринети одрживом
економском развоју и побољшавању животног стандарда.

Утицај на запошљавање у Општини
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачнеа средине са модерном
инфраструктуром

Доприноси развијеној, модерној
ефикасној локалној самоуправи

и

Тренутно се отпадне воде прикупљају у септичким јамама које по правилу
не задовољавају услове водонепропустност тако да одређена количина
отпадних вода отиче у подземље и на тај начин загађује изворишта пијаће
воде. Такође, реализацијом овог пројекта штити се живот и здравље
становништва, заштита подземних и надземних водотокова односно
заштита животне средине у целини и подстиче привредни развој насеља
привлачећи инвеститоре којима је заштита животне средине императив.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 27
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ БЕШКА - 2. ФАЗА
повезни цевовод „Инђија-Бешка 1“ и црпна станица „Бешка“)

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Циљ пројекта изградња фекалног колектора са црпном станицом који ће
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
омогућити одвођење отпадних вода од насељске канализације(чија је
Изградња/набавка новог средства или изградња предвићена 1. фазом) и тиме превазићи постојеће проблеме у
капитално одржавање, поправка или досадашњем систему прикупљања фекалија у септичке јаме и спречити
реконструкција постојећег средства
могуће несагледиве проблеме подземних вода као и загађење насталих
преливањем септичких јама.
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П.
пројекта
Инђија Ј.П
Дирекција за изградњу општине
Одговоран за имплементацију пројекта
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
Инђија Ј.П.
Одговоран за управљање пројектом
Директор Ј.К.П./Техничка служба
ЈКП Водовод и канализација Инђија
након његове реализације
Ј.К.П.
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2014.
2015.
1. Стратешки план општине Инђија:
Кључна област А – Директне
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
инвестиције;
стратегија,
плански
документи
2. Просторни план општине Инђија;
општине, предлог грађана, предлог
3.Регулациони план насеља Бешка;
Централне власти и др.
4. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.;
Изградња повезног цевовода Инђија - Бешка и црпне станице ЦС „Бешка“
која ће прихватити употребљене воде и транспортовати их до раније
пројектованог и изграђеног колектора регионалног система канализације
Инђија - Стара Пазова - деоница од регионалног пута Р–109 до „ИТ Парк“-а.
На овај начин канализациона мрежа насеља Бешка постаје део регионалне
канализације Инђија – Стара Пазова – Нова Пазова – уређај за
пречишћавање отпадних вода поред аеродрома у Батајници.
Пројектом је обухваћена изградња следећих објеката:
ОПИС ПРОЈЕКТА
 Шахт решетке димензије 3.20х1.90х5.73м
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
 Доводни цевовод црпне станице: ПВЦ ДН 400, СДР 34(с-16), Л=6м
2. Како се те потребе тренутно
 Потисна црпна станица ЦС „Бешка“
задовољавају
Габаритне димензије: 3.80*3.35*7.80м
Капацитете црпне станице: 36.8 л/с при Х=37.9м
Број пумпи: 2+1(резервна пумпа се сместа у магацин)
 Повезни цевовод Инђија – Бешка укупне дужине 4323,7м
Потисни цевовод: ПEХД ПE-100 ДН 225, НП 10 бара, Л=1067.5м
Гравитациони цевовод: ПВЦ ДН 315, СДР 41 (с-20), Л=3256.2м

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Очекивано
Реализовано
78.204.000,00
извођење радова
у 2014. : 48.204.000,00 РСД
РСД
(000 €)
Очекивано

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

2014.

Реализовано
2015.

улo
жeн
o

2014.

2015.

Планска документација
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√
√
√

√
√
√

√

√

√

Укупни трошкови

Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2014.

Реализовано
2015.

улo
жeн
o

2014.

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2015.
0

0

48.204.00

30.000.000

48.204.000

30.000.000

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)

Економски
Утицај на развој локалне привреде

Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
√
√
Индиректно повезани

Директно повезани

Директно јако повезани

√

√

Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.

ЈКП Водовод и канализација - систем редовне наплате.
Систем редовне наплате. Такође, реализацијом овог пројекта истиче се
брига за квалитет живота и здравља становништва, заштита подземних и
надземних водотокова односно заштита животне средине у целини и
подстиче привредни развој насеља привлачећи инвеститоре којима је
заштита животне средине императив.
Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на
квалитет живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим
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Утицај на развој и унапређење села
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тим, у оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних
фондова. Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре
постаће приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно
саобраћајне инфраструктуре
са аспекта повећања атрактивности
постојећих и планираних локација за привредне правне субјекте. Бенефити
реализације овог пројекта постоје у краткорочном, средњорочном и
дугорочном развоју насеља. Већ по реализацији пројекта позитивни
ефекти ће бити изражени како преко заштите и очувања животне средине,
тако и повећања квалитета живота и животног стандарда становника
насеља. Правилним приступом у сагледавању и имплементацији стратегија
развоја, тежи се ухватити корак са европским трендовима и представљање
у најбољем могућем светлу општине и државе у целини.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре.
Циљна група пројекта је становништво, односно задовољење потреба
становништва за основним хигијенским условима живота. Насеље Бешка
друго по величини насеље општине Инђија. У насељу се дужи временски
период као потреба јавља каналисање отпадних вода тј. потреба за
фекалном канализацијом. Изградњом фекалне канализације у насељу
обезбеђују се квалитетнији услови живота од чега ће егзистирати и житељи
града и туристи и сви који се намерно или случајно нађу у насељу, између
осталих, спада и развој инфраструктуре која ће допринети одрживом
економском развоју и побољшавању животног стандарда.

Утицај на запошљавање у Општини
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачнеа средине са модерном
инфраструктуром

Тренутно се отпадне воде прикупљају у септичким јамама које по правилу
не задовољавају услове водонепропустност тако да одређена количина
отпадних вода отиче у подземље и на тај начин загађује изворишта пијаће
воде. Такође, реализацијом овог пројекта штити се живот и здравље
становништва, заштита подземних и надземних водотокова односно
заштита животне средине у целини и подстиче привредни развој насеља
привлачећи инвеститоре којима је заштита животне средине императив.

Доприноси развијеној, модерној и
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Политички
Технички
Финансијски
Процените ризике користећи скалу од
5
1
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 28
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗГРАДЊА ЈУГОИСТОЧНОГ КРАКА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ИНЂИЈЕ

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изградња модерне индустријске саобраћајнице којом се омогућава директно
повезивање постојећих индустријских зона, измештање тешког транзитног
саобраћаја из центра насеља као и формирање саобраћајног полупрстена
око Инђије.
Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П.
пројекта
Инђија Ј.П.
Дирекција за изградњу општине
Одговоран за имплементацију пројекта
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
Инђија Ј.П.
Одговоран за управљање пројектом Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
након његове реализације
Инђија Ј.П.
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2016.
2016.
1. Стратешки план општине Инђија:
Кључна област А – Директне
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија:
Област предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
саобраћајној матрици
стратегија, плански документи
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја на
општине, предлог грађана, предлог
подручју Инђије;
Централне власти и др.
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија:
Формирање нових и рационализација постојећих аутобуских линија;
5. Генерални план насеља Инђија;
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.;

ОПИС ПРОЈЕКТА
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

Урбанистичко планску основу овог пројекта представља нови Генерални план
насеља Инђија у ком је предвиђена траса обилазнице (обилазне
саобраћајнице) око насељеног места.
Основну везу насеља Инђија са макрорегиоаналним центром Новим Садом и
главним градом Београдом и даље чини магистрални пут (државни пут И
реда) М22.1 што је уједно и велики транзитни правац (за насеље Инђија) од
мађарске границе (Хоргош) до Београда. Последње анализе и бројање
саобраћаја које је спровела Дирекција за изгардњу Општине Инђија ЈП на
деоници наведеног пута која пролази кроз центар насељеног места Инђија
показују изузетно висок интензитет сабраћаја од 13500 возила/дан (ПГДС).
Овај интензитет саобраћаја превазилази капацитет наведеног пута посебно у
његовом делу који пролази кроз центар насеља где се овај ниво транзитног
саобраћаја меша са постојећим локалним саобраћајем и у таквом обиму
угрожава нормално функционисање насеља. Посебна отежавајућа околност
је структура самог саобраћаја тј. висок проценат заступљености тешког
теретног саобраћаја у транзиту који пролази кроз центар насеља.
Основну везу насеља Инђија са западним Сремом и читавом регијом и даље
чини регионални пут Р109 (државни пут ИИ реда) Путинци - Инђија - Стари
Сланкамен који предствља везу са насељеним местом Рума и регионалним
центром Сремска Митровица, а својим источним краком излази на реку
Дунав. Овај путни правац који у свом делу пролази кроз центар насеља
Инђија представља такође изузетно оптерећен тразнзитни правац који
гравитира и према државној граници ка Босни и Херцеговини (Бјељина). Овај
путни правац Р109 такође предствља и везу насеља Инђија са Аутопутем Е75
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Техничка/пројектна документација
Земљиште
Изградња
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Остало(услови и сагласности, геодетски
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Укупни трошкови
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и у том делу чини главну саобраћајницу Североисточне радне зоне.
У циљу обезбеђења простора за развој индустрије и подстицање Грeeн
фиeлд инвестиција урбанистичким планом (нови Генерални план насеља
Инђија) резервисане су урбанистичке целине: Североисточна радна зона и
Југоисточна радна зона, где једину постојећу саобраћајну везу између ове
две зоне чине пут М22.1 и пут Р109 у делу где пролазе кроз уличну мрежу
насеља Инђија.
Реализацијом овог пројекта предвиђена је изградња Југоисточног крака
обилазне саобраћајнице око насеља Инђија од пута магистралног М22.1 до
источног крака регионалног пута Р109 у дужини од 3000 м са изградњом
подвожњака испод железниче пруге Београд-Нови Сад.
Очекивано
Реализовано
извођење радова
113.052.000,00
(000 РСД)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
улoжe
2014.-2015.
2016.
2014.-2015.
2016.
нo
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
Очекивано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2015.

Реализовано

2016.

улoжe
нo

2015.

2016.

0
113.052.000

113.052.000

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1. Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника

Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције –
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
53.000
30
Индиректно повезани

Директно повезани
√

Директно јако повезани
√

Планском документацијом која представља плански основ изградње као и
законском регулативом, предвиђа се да се предметна саобраћајница
прекатегоризацијом, по завршетку и примопредаји радова, због својих
урбанистичко саобраћајних својстава, преда на управљање ЈП Путеви Србије,
односно да постане део мреже државних путева Републике Србије. С тим у
вези, створили би се услови за аплицирање за наменска средства за

Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година

Страна 95

Општина Инђија

децембар 2014.

одржавање државних путева из виших нивоа власти.
Формирање нових грађевинских парцела за индустријску изградњу,
наплата комуналног опремања;
Повећање обрта и пословања постојећих привредних субјеката у
индустријским зонама - наплата јавних прихода;
Отварање нових редовних и ванредних линија јавног превоза;
Исплативост
улагања
(способност Активностима Општине Инђија у последњих десетак година на
враћања уложених средстава; стопа инфраструктурном опремању Североисточне и Југоисточне радне зоне и
приноса; период повраћаја)
стратешким циљевима везано за привлачење Грeeн фиeлд инвестиција
постигнути су одлични резултати у привлачењу директних инвестиција
Фирме Хенкел Немачка, Монбат Бугарска, Дуванска индустрија Монус,
Изотерм Плама Словенија, Фармина Италија, КДСС Словенија, Терра, Ремакс,
TРAДE УНИQУE, Вeрсил Лeгнo-Италијанска радна зона, Рицк Ицe, Гoмбит,
Eсцa Фooд Сoлутиoн, Гaс Teцх, Грундфoс, Eнeргoзeлeнa, Фaсхиoн пaрк Oутлeт, Eмбaссy грoуп, итд. су купиле земљиште у Североисточној и
Југоисточној радној зони и налазе се у различитим фазама изградње својих
објеката, а већина их је и започела пословање.
Реализацијом овог пројекта обезбедила би се директна веза између путева
М22.1 и Р109 у његовом источном делу (ван уличне мреже насеља Инђија)
где би се решио један део транзита тешког теретног саобраћаја кроз центар
насеља који сервисира ове две индустријске зоне.
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Уз саму трасу планиране обилазнице обезбедило би се додатно индустријско
земљиште на изузетно доброј локацији за даље Гeeн фиeлд инвестициje што
је и предвиђено новим Просторним планом Општине. На овај начин решио
би се проблем малог капацитета постојећих деоница магистралног М22.1 и
регионалног пута Р109, у делу где пролазе уличном мрежом насеља Инђија
посебно у погледу друмског теретног саобраћаја који је генерисан
проширењем индустријских зона и поменутим Грeeн фиeлд инвестицијама.
Утицај на повећање приходне
смањење расходне стране буџета

/

Утицај на развој и унапређење села

Утицај на запошљавање у Општини

Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачне средине са модерном
инфраструктуром

Планирано саобраћајно пројектно решење трасе обилазнице и пројектована
коловозна конструкција за тешки теретни саобраћај у потпуности одговара
постојећим потребама друмског саобраћаја,
постојећим и будућим
потребама индустријских зона и у саобраћајно-техничком смислу нема
алтернативу.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре.
Формирање нове саобраћајне матрице би обезбедило оптимално
повезивање радних зона и сировинског залеђа са насељем и окружењем.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре.
Формирање атрактивних индустријских локација уз саму саобраћајницу као
предуслов за нове грeeн фиeлд инвестиције.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу
зависи од њене доступности крајњем кориснику. Изградњом предметне
саобраћајнице, извршило би се измештање тешког транзитног саобраћаја из
градског језгра
са једне, а истовремено повећала атрактивност
индустријских зона зона са друге стране.

Доприноси развијеној, модерној и
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Политички
Технички
Финансијски
Процените ризике користећи скалу од
5
1
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА А 100(УЛИЦА
НОВОСАДСКА) НА КМ 160+943.01 СА УЛИЦАМА МИЛАНА РАКИЋА, ФИЛИПА
ВИШЊИЋА И ЂОРЂА ВОЈНОВИЋА У НАСЕЉУ ИНЂИЈА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Појачано одржавање у смислу Члана 59. ЗОЈП. Реконструкција
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
саобраћајница и осталих саобраћајних површина са измештањем и
Изградња/набавка новог средства или
реконструкцијом постојећих инсталација у обухвату пројекта и адаптација
капитално одржавање, поправка или
постојеће вишекраке каналисане раскрснице у раскрсницу са кружним
реконструкција постојећег средства
током.
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П.
пројекта
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Дирекција за изградњу општине
Одговоран за имплементацију пројекта
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Одговоран за управљање пројектом Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
након његове реализације
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2016.
2016.
1. Стратешки план општине Инђија:
Кључна област А – Директне
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија: Област
предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној
саобраћајној матрици;
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја на
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
подручју Инђије;
стратегија,
плански
документи
општине, предлог грађана, предлог 4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија: Изградња
Централне власти и др.
нових аутобуских стајалишта за потребе опслуживања новопројектованих
линија јавног превоза;
5. Генерални план насеља Инђија;
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.;
7. Годишњи и средњерочни план ЈП Путеви Србије, Београд;

ОПИС ПРОЈЕКТА
1.Које потребе ће пројекат задовољити
/ решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

Повећање капацитета опслуживања раскрснице и предметне деонице пута
кроз савремено решење уливно-изливних канала комотним кружним током,
које има за циљ бржу размену информација, робе и добара и прилагођавање
новонасталим трендовима по питању нивоа услуга опслуживања, брзине
реаговања на захтеве инвеститора као и повећање атрактивности локације за
инвестиције као и радикално смањење броја конфликтних тачака у постојећој
петокракој раскрсници, повећања нивоа услуге стационарног саобраћаја и
нивоа услуге јавног превоза на предметној деоници.
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Очекивано
извођење радова
94.079.255,60 РСД
вредност пројектне
2.902.670,00 РСД
документације
остали
трошкови(геодетск
и радови, технички
850.000,00 РСД
услови и
сагласности, овера
документације)

Реализовано
(000 РСД)

(000 €)
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Техничка/пројектна документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало(услови и сагласности, геодетски
радови...)
Укупни трошкови

Очекивано
2014 2015 2016 2017 2018

Реализовано
Пoсл
e
2018

улoжeн
o

√

2014

2016

2017

2018

Пoслe
2018

2018

Пoслe
2018

√
√

√

√
Очекивано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2015

Реализовано

Пoсл
2014 2015 2016 2017 2018 e201
8

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

улoжe
нo

2014

2015

2016

2017

√

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине

2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују

Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције –
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
53.000
30
Индиректно повезани

Директно повезани
√

Директно јако повезани
√

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност

Средства ЈП Путеви Србије Београд намењена за извођење радова на
државним путевима током 2015. године, сходно Члану 59. Закона о јавним
путевимана (Сл. гласник РС број 101/05, 123/07 , 101/11, 93/12 )
Јавни превоз.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
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враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде

Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на квалитет
живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим тим, у оквиру
планирања средстава из локалног буџета и приступних фондова. Одржавање
постојеће као и планирање нове инфраструктуре постаће приоритет у
стратегији развоја локалне заједнице, а посебно саобраћајне инфраструктуре
са аспекта повећања атрактивности постојећих и планираних локација за
привредне правне субјекте.

Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачнеа средине са модерном
инфраструктуром

Доприноси развијеној, модерној
ефикасној локалној самоуправи

и

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу
зависи од њене доступности крајњем кориснику. У вези са тим, атрактивност
неке локације се у већем делу огледа и кроз степен доступности, тако да
изградњом пешачких и бициклистичких комуникација, паркинг места и
аутобуског стајалишта, као и реконструкцијом коловоза, доступност јавних
објеката се подиже на веома висок ниво, било да крајњи корисник користи
услуге линијског или ванредног јавног превоза, било да се служи личним
превозним средством или иде пешице.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
1
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ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА А 126 КРОЗ НАСЕЉЕ
ИНЂИЈА, СА КРУЖНОМ РАСКРСНИЦОМ НА КМ 10+831,31

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Појачано одржавање у смислу Члана 59. ЗОЈП. Реконструкција
саобраћајница и осталих саобраћајних површина у обухвату раскрснице
Улица Железничке, Девет Југовића, Обилићев Венац, Београдске и Војводе
Путника у Инђији, са измештањем и реконструкцијом постојећих
инсталација у обухвату пројекта и адаптација постојеће вишекраке
каналисане раскрснице у раскрсницу са кружним током.
Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П.
пројекта
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Дирекција за изградњу општине
Одговоран за имплементацију пројекта
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Одговоран за управљање пројектом Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
након његове реализације
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2016.
2016.
1. Стратешки план општине Инђија:
Кључна област А – Директне
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија: Област
предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној
саобраћајној матрици;
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја
стратегија,
плански
документи
на подручју Инђије;
општине, предлог грађана, предлог
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија:
Централне власти и др.
Изградња нових аутобуских стајалишта за потребе опслуживања
новопројектованих линија јавног превоза;
5. Генерални план насеља Инђија;
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.;
7. Годишњи и средњерочни план ЈП Путеви Србије, Београд;
Повећање капацитета опслуживања раскрснице и предметне деонице пута
кроз савремено решење уливно-изливних канала комотним кружним
ОПИС ПРОЈЕКТА
током, које има за циљ бржу размену информација, робе и добара и
1. Које потребе ће пројекат
прилагођавање новонасталим трендовима по питању нивоа услуга
задовољити / решити проблеме
опслуживања, брзине реаговања на захтеве инвеститора као и повећање
2. Како се те потребе тренутно
атрактивности локације за инвестиције као и радикално смањење броја
задовољавају
конфликтних тачака у постојећој петокракој раскрсници, повећања нивоа
услуге стационарног саобраћаја и нивоа услуге јавног превоза на
предметној деоници.
Очекивано
Реализовано
извођење радова 29.625.000,00 РСД
(000 РСД)
вредност
пројектне
2.775.630,00 РСД
документације
остали
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
трошкови(геодетс
ки радови,
технички услови и
820.000,00 РСД
сагласности,
овера
документације)
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(000 €)
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Техничка/пројектна документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало(услови и сагласности, геодетски
радови...)
Укупни трошкови

Очекивано

Реализовано

Пoсл
2014 2015 2016 2017 2018
e
2018

улoж
eнo

√

2014

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2016

2017

2018

Пoслe
2018

2018

Пoслe
2018

√
√

√

√

Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2015

Реализовано

Пoсл
2014 2015 2016 2017 2018
e
2018

улoж
eнo

2014

2015

2016

2017

√

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде

Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције –
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
53.000
30
Индиректно повезани

Директно повезани
√

Директно јако повезани
√

Средства ЈП Путеви Србије Београд намењена за извођење радова на
државним путевима током 2015. године, сходно Члану 59. Закона о јавним
путевимана (Сл. гласник РС број 101/05, 123/07 , 101/11, 93/12 )
Јавни превоз и систем јавних паркиралишта.
Изградња аутобуских стајалишта са савременим аутобуским нишама
омогућиће реализацију бољег временског обрта редовних линија јавног
градског превоза на територији општине Инђија. Општа друштвена корист објекат јавне комуналне инфраструктуре
Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на
квалитет живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим
тим, у оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних
фондова. Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре
постаће приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно
саобраћајне инфраструктуре
са аспекта повећања атрактивности
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постојећих и планираних локација за привредне правне субјекте.

Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачнеа средине са модерном
инфраструктуром

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу
зависи од њене доступности крајњем кориснику. У вези са тим,
атрактивност неке локације се у већем делу огледа и кроз степен
доступности, тако да изградњом пешачких и бициклистичких комуникација,
паркинг места и аутобуског стајалишта, као и реконструкцијом коловоза,
доступност објеката Градског стадиона, Железничке станице, Културног
центра, Дома пензионера, Спортског терена, и многих других се подиже на
веома висок ниво, било да крајњи корисник користи услуге линијског или
ванредног јавног превоза, били да се служи личним превозним средством
или иде пешице.

Доприноси развијеној, модерној и
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Политички
Технички
Финансијски
Процените ризике користећи скалу од
5
1
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 31
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА А 126 КРОЗ НАСЕЉЕ
ИНЂИЈА, У УЛИЦАМА ЗАНАТЛИЈСКА И ДУНАВСКА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Појачано одржавање у смислу Члана 59. ЗОЈП. Реконструкција
саобраћајница и осталих саобраћајних површина са измештањем и
реконструкцијом постојећих инсталација у обухвату пројекта.
Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Дирекција за изградњу општине Инђија
Директор Ј.П.
пројекта
Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Дирекција за изградњу општине Инђија Директор Ј.П./Техничка служба
Одговоран за имплементацију пројекта
Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Ј.П.
Одговоран за управљање пројектом
Дирекција за изградњу општине Инђија Директор Ј.П./Техничка служба
након његове реализације
Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд
Ј.П.
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2016.
1. Стратешки план општине Инђија:
Кључна област А – Директне
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија: Област
предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној
саобраћајној матрици;
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја
на подручју Инђије;

ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија:
општине, предлог грађана, предлог
Изградња нових аутобуских стајалишта за потребе опслуживања
Централне власти и др.
новопројектованих линија јавног превоза;
5. Генерални план насеља Инђија;
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.;
7. Годишњи и средњерочни план ЈП Путеви Србије, Београд;

ОПИС ПРОЈЕКТА
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Повећање капацитета опслуживања раскрсница на предметној деоници и
саме предметне деонице пута кроз савремено решење уливно-изливних
трака саобраћајнице путем проширења постојећег коловоза, које има за
циљ бржу размену информација, робе и добара и прилагођавање
новонасталим трендовима по питању нивоа услуга опслуживања, брзине
реаговања на захтеве инвеститора као и повећање атрактивности локација
за инвестиције и нивоа услуге јавног превоза на предметној деоници.
Очекивано
Реализовано
извођење радова
151.466.000,00РСД
(000 РСД)
вредност
пројектне
1.982.400,00 РСД
документације
остали
трошкови(геодетс
600.000,00 РСД
ки радови,
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технички услови и
сагласности,
овера
документације)
(000 €)

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

Очекивано
2015

Реализовано
2016

улoжeн
o

2016

улoжeн
o

2015

2016

Планска документација
Техничка/пројектна документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало(услови и сагласности, геодетски
радови...)
Укупни трошкови
Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2015

Реализовано
2015

2016

47.191.000,00 104.275.000,00

47.191.000,00 104.275.000,00

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде

Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције –
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
53.000
30
Индиректно повезани

Директно повезани
√

Директно јако повезани
√

Средства ЈП Путеви Србије Београд намењена за извођење радова на
државним путевима током 2015. године, сходно Члану 59. Закона о јавним
путевимана (Сл. гласник РС број 101/05, 123/07 , 101/11, 93/12 )
Јавни превоз.
Изградња аутобуских стајалишта са савременим аутобуским нишама
омогућиће реализацију бољег временског обрта редовних линија јавног
градског превоза на територији општине Инђија. Општа друштвена корист објекат јавне комуналне инфраструктуре
Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на
квалитет живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим
тим, у оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних
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фондова. Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре
постаће приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно
саобраћајне инфраструктуре
са аспекта повећања атрактивности
постојећих и планираних локација за привредне правне субјекте.

Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачнеа средине са модерном
инфраструктуром

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу
зависи од њене доступности крајњем кориснику. У вези са тим,
атрактивност неке локације се у већем делу огледа и кроз степен
доступности, тако да изградњом пешачких и бициклистичких комуникација,
паркинг места и аутобуског стајалишта, као и реконструкцијом коловоза,
доступност објеката Градског стадиона, Железничке станице, Културног
центра, Дома пензионера, Спортског терена, и многих других се подиже на
веома висок ниво, било да крајњи корисник користи услуге линијског или
ванредног јавног превоза, били да се служи личним превозним средством
или иде пешице.

Доприноси развијеној, модерној и
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Политички
Технички
Финансијски
Процените ризике користећи скалу од
5
1
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 32
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦА ЈУГ БОГДАНОВЕ И МАКСИМА ГОРКОГ У ИНЂИЈИ

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ПРАТЕЋОМ КОМУНАЛНОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ
Насеље Инђија у наредном планском периоду карактерисаће улични
коридори одговарајућих ширина у које ће се сместити све површине и
објекти саобраћајне и друге инфраструктуре. Новим саобраћајним решењем
предвиђено је задржавање свих постојећих коридора као и пробијање нових,
условљених планираном концепцијом намене површина. Ови нови
саобраћајни капацитети и постојећа саобраћајна мрежа Инђије ће чинити
нову саобраћајну матрицу која ће пружати нов квалитет у одвијању
саобраћаја на нивоу насеља.
Организација

Одговоран за планирање и предлагање Дирекција за изградњу општине
пројекта
Инђија Ј.П.
Одговоран за имплементацију пројекта
Одговоран за управљање пројектом
након његове реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија, плански документи
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.

ОПИС ПРОЈЕКТА
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П.

Особа
Директор Ј.П.
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.

Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
Инђија Ј.П.
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
2016.
2016.
1. Стратешки план општине Инђија:
Кључна област А – Директне
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија: Област
предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној
саобраћајној матрици;
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја на
подручју Инђије;
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија: Изградња
нових аутобуских стајалишта за потребе опслуживања новопројектованих
линија јавног превоза;
5. Генерални план насеља Инђија;
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.;
Повећање саобраћајног капацитета Улице Југ Богдана према планираном
нивоу саобраћаја у наредном периоду који ће омогућити даљи развој центра
насеља, повећање броја нових паркинг места у зони центра и задовољити
постојеће потребе уличне мреже, те омогућити прилагођавање предметних
улица новонасталој урбанистичкој структури обзиром на садржаје који се
налазе и граде у коридору истих(администрација, јавна предузећа, пословни
простори, објекти индивидуалног и колективног становања итд.) као и
олакшати егзистенцију постојећих. Повећање саобраћајног капацитета укупне
уличне мреже која гравитира индустријским зонама и који ће омогућити
даљи развој индустријске зоне и читавог насеља.
Повећање нивоа квалитета услуге и бољих услова за пословање у зони
централних садржаја на коју се наслања предметна улица кроз квалитетно
комунално опремање и изградњу и пратеће подземне инфраструктуре тј.
омогућавање, брзог, ефикасног кретања људи, информација и добара са што
мањим застојима који негативно утичу на ниво пословања и рада
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администрације, образовних институција и привредних субјеката. Такође,
задовољиће се и повећање безбедности саобраћаја на комплетној уличној
мрежи у насељу и индустријским зонама.

Очекивано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Реализовано

Очекивано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Техничка/пројектна документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало(услови и сагласности, геодетски
радови...)
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2014.-2015.

(000 РСД)
(000 €)

162.361.000,00

извођење радова

Реализовано
улoжeн
o

2016.

√

2014.-2015.

2016.

√
√

√

√

Очекивано
2015.

Реализовано
улoжeн
o

2016.

2015.

2016.

32.361.000,00
130.000.000,00

162.361.000,00

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1. Усклађеност са стратегијом
Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују

Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције –
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже;
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
53.000
30
Индиректно повезани

Директно повезани
√

Директно јако повезани
√

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)

Систем јавних паркиралишта.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре.
Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П. осим улоге Инвеститора
предметних пројеката је поверена статутом и надлежност одржавања
локалне путне и уличне саобраћајне мреже на територији општине Инђија.
Основни извор финансирања и одржавања улица и саобраћајне
инфраструктуре представљају стални приходи од накнаде за уређење
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грађевинског земљишта. Из ових средстава се одржавају улице у целом
насељу. Реконструкција улица би утицала и на изградњу нових објеката у
истим и самим тим би доприносила и новим приходима.

Економски
Утицај на развој локалне привреде

Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачнеа средине са модерном
инфраструктуром

Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи

Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на квалитет
живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим тим, у
оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних фондова.
Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре постаће
приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно саобраћајне
инфраструктуре са аспекта повећања атрактивности постојећих и планираних
локација за привредне правне субјекте.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу
зависи од њене доступности крајњем кориснику. У вези са тим, атрактивност
неке локације се у већем делу огледа и кроз степен доступности, тако да
изградњом пешачких и бициклистичких комуникација, паркинг места и
аутобуског стајалишта, као и реконструкцијом коловоза, доступност јавних
објеката се подиже на веома висок ниво, било да крајњи корисник користи
услуге линијског или ванредног јавног превоза, било да се служи личним
превозним средством или иде пешице.
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички
5

Технички
1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 33
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

УРЕЂЕЊЕ ТРГА МЛАДЕНАЦА У ИНЂИЈИ

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА И ТРГОВА
Реализацијом Блока 44 у насељу Инђија, између осталог, формирати
уређену партерско-парковску површину у виду уређеног трга са платоом и
парковском
површином
са
пратећим
садржајима(декоративно
амбијентално осветљење, фонтана, мобилијар) у функцији административно
- централних садржаја насеља.
Организација

Одговоран за планирање и предлагање Дирекција за изградњу општине
пројекта
Инђија Ј.П.
Одговоран за имплементацију пројекта

Дирекција за изградњу општине
Инђија Ј.П.

Особа
Директор Ј.П.
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.

Одговоран за управљање пројектом Дирекција за изградњу општине
Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П.
након његове реализације
Инђија Ј.П.
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2016.
2016.
1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област Ц – 3.4.4. Уређење
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
паркова и тргова;
стратегија,
плански
документи
2. Генерални план насеља Инђија;
општине, предлог грађана, предлог
3. План детаљне регулације Блока 44 у Инђији;
Централне власти и др.
4. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.;
Простор који је предмет обраде овог пројекта налази се у оквиру блока
између Улица Цара Душана, Краља Петра и интерблоковске саобраћајнице.
Постојећи Трг заузима средишњи део предметног блока и лоциран је испред
југозападног крила зграде општине Инђија а пешачком комуникацијом
оставрује везу са Улицом Цара Душана. Веза са интерном саобраћајницом са
друге стране блока остварује се преко платоа, поред постојећег објекта
колективног становања који је на вишој коти од трга, тако да је ова
денивелација терена искоришћена за формирање трибина.
Зона парка обухвата југозападни део блока и просторе се све до пешачке
комуникације, која одваја овај јавни део блока од зоне у којој се налази
школа.
У парковском делу, оријентисана главном фасадом према Улици Цара
ОПИС ПРОЈЕКТА
Душана, налази се зграда музеја - галерије „Кућа Војновића“. Целокупан
1. Које потребе ће пројекат
простор обухвата приближно 3260м2 од чега је око 800м2 зелене површине.
задовољити / решити проблеме
На делу Трга испред југозападног крила зграде општине постављене су
2. Како се те потребе тренутно
бетонске плоче које су дотрајале као и бетонске трибине које су такође у
задовољавају
лошем стању као и пешачке комуникације са степеништима уз парковски
простор.
Услед изградње новог крила зграде општине, појавила се потреба за
уређењем дела Трга испред улаза у зграду. Реконструкцијом зграде
општине није битно мењана функција самог простора, већ се указала
могућност и потреба за реконструкцијом дела Трга са трибинама као и
зелених површина.
Пројектованим решењем, пешачком комуникацијом сам Трг остаје у вези са
Улицом Цара Душана са једне и интерном саобраћајницом са друге
стране(дијагонала која се јавља као један од два главна правца
комуникације који пресецају Трг). Омеђен постојећим стамбеним
комплексом у делу ка интерној саобраћајници и објектом музеја-галерије,
овај простор се наставља јужно ка зони парка. Зона парка подељена је
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дијагоналом која представља други, од два главна правца комуникације
кроз блок. Овим потезом активирана је зелена површина прерастајући у
парк.
Трг сада добија на значају повезивајући се са приступним платоом у ново
крила зграде општине у коме се налази сала за венчања. Даље уређење
предвиђа постављање низа дрвених трупаца у виду декорације за
церемоније венчања на отвореном, истовремено представљајући визуелну
баријеру ка нерепрезантативној задњој фасади објекта музеја-галерије.
Парк, као мирнија зона овог простора, намењен је одмору. Поплочавање
целог простора Трга планирано је да се изведе бетонским плочама
различитих димензија и тонова, са уграђеним подним амбијенталним
осветљењем а у оквиру уређеног простора предвиђа се и изградња фонтане
и постављање урбаног мобилијара.

Очекивано

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Реализовано
(000 РСД)
(000 €)

90.000.000,00

извођење радова

Очекивано

Реализовано

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ

(000 РСД)
Планска документација
Техничка/пројектна документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало(услови и сагласности, геодетски
радови...)
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2013.-2015.

улoжeн
o

2016.

√
√

2013.-2015.

2016.

√
1.109.790,00
√

√

√

Очекивано
2013.-2015.

Реализовано
улoжeн
o

2016.

2013.-2015.

2016.

9.000.000,00
81.000.000,00

90.000.000,00

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област Ц – 3.4.4. Уређење
паркова и тргова;
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
53.000
30
Индиректно повезани

Директно повезани
√

Директно јако повезани
√

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
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Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника

Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачнеа средине са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину

Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји)
Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји)

Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји)
Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји)
Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји)
Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји)
Несумљиво, са аспекта грађанске архитектуре, објекти централних садржаја
у естетском и функционалном смислу, а посебно паркови и тргови,
остављају изузетно снажан утисак о целокупној средини у којој се налазе.
Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји)
Изузетно повољан. - формирање парковског простора и зеленила и
изградња фонтане.

Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 34
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ
ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или Завршетак изградње објекта вишенаменске спортске хале у туристичкокапитално одржавање, поправка или спортско--рекреативној зони у Инђији(Блокови 4. и 19.)
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Дирекција За изградњу општине Инђије
Одговоран за планирање и предлагање
Ј.П. Инђија/Установа „Спортски Центар“ Директор Ј.П.
пројекта
Инђија
Дирекција За изградњу општине Инђије
Одговоран за имплементацију пројекта Ј.П. Инђија/Установа „Спортски Центар“ Директор Ј.П./техничка служба Ј.П.
Инђија
Одговоран за управљање пројектом
Установа „Спортски Центар“ Инђија
директор Установе
након његове реализације
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2013
2015
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
1. Стратешки план општине Инђије;
стратегија, плански документи
2. Генерални план насеља Инђија;
општине, предлог грађана, предлог
3. План детаљне регулације блока 4 и 19 у Инђији;
Централне власти и др.
4. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија
1. Позитивним трендом развоја спорта у Инђији и високо рангираним
спортским клубовима са територије општине Инђија на републичком
ОПИС ПРОЈЕКТА
нивоу, одговориће се захтевима и пропозицијама сваког такмичења у
1. Које потребе ће пројекат
складу са највишим стандардима.
задовољити / решити проблеме
2. Тренутно у општини Инђији постоји само једна спортска хала мањих
2. Како се те потребе тренутно
димензија која је недовољна да опслужи све заинтресоване спортске
задовољавају
колективе, рекреативце и грађане са подручја општине Инђија и не може
да одговори на захтеве пропозиција које прописују републичке лиге у
којима се клубови са територије општине Инђија такмиче.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
1.454.009.000,00 РСД)
890.470.000,00)
12.116.741,67 €)
7.420.583,34
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
2008
2008Пoслe улoж
Пoслe
2014 2015 2016 2017
2014 2015 2016 2017
(000 РСД)
2014
2017
eнo
2017
2014

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

730.6

159.9

393.5
65.0

730.6

159.9

730.6

159.9

62.0
43.0

730.6

159.9

458.5

62.0

43.0

Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало

20082014

2014

2015

230.4

18.6

65.0

500.2

141.3

393.5

2016

62.0

Реализовано

2017

Пoслe
2017

улoжe
нo

43.0
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500.2
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2015
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730.6 159.9 458.5
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

62.0

43.0

730.6

159.9

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период повраћаја)

Економски
Утицај на развој локалне привреде

Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини

Стратешки план општине Инђије
Сви
грађани
(цела Део
грађана
Општина)
Општине)
53000
Индиректно повезани

Директно повезани
√

(део

Пословни сектор

Директно јако повезани
√

Изградња нове спортске хале би се једним делом финасирала из локалног
буџета а други део средстава обезбедио из Фонда за капитална улагања АП
Војводине и других виших нивоа власти.
Прилив сопствених средстава по тржишним условима рентирања објекта.
Један од битних принципа којима се руководи Спортски центар у свом раду су
економска исплативост и рационалност у пословању и овај принцип би био
примењен и у раду нове спортске хале. Сви капацитети нове спортске хале
били би максимално искоришћени у циљу смањења трошкова фукционисања.
Осим прихода од спортских манифестација очекује се известан приход и од
рекреативног спорта као и од културно-уметничких манифестација и
међународних турнира.
Изградњом нове спортске хале учврстило би високу позицију коју општина
Инђија има у Србији а и у међународним организацијама чиме би се
позитивно утицало на пословну климу у средини.
Афирмација омладине са целе територије општине Инђија за бављење
спортом у идеалним условима.
Пословање нове хале би изискивало непосредно десетак нових радних места,
ангажовали
би се стручњаци у спорту који би радили са млађим
категоријама у различитим спортским колективима којих на територији
општине Инђија има око четрдесет.

Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских Спортски центар има у програму бесплатне школе спорта за децу са посебним
ресурса
потребама и њихово укључивање у друштвене токове, самим тим изградњом
нове спортске хале би олакшало организацију у виду потребног простора за
организовање бесплатних школа.
Утиче на формирање здраве, очуване, Генералним планом насеља Инђија као и даљом урбанистичком разрадом у
просторно уређене и за живот виду Плана детаљне регулације блока 4 и 19, предвиђена је зона туристичко
привлачна средина са модерном рекреативно спортских садржаја у оквиру које је предвиђен и објекат нове
инфраструктуром
спортске хале. Поред наведеног, комплекс терена за велики и мали фудбал,
парковских површина, Трга спорта, пешачких и бициклистичких интерних
комуникација и пратећих садржаја чиниће овај део Инђије идеалним местом
за живот, рад и рекреацију.
Поред наведеног, објекат нове спортске хале као начин за грејање објекта,
користиће најсавременији, еколошки и обновљиви извор енергије у виду
геотермалне воде са постојеће бушотине иза градског базена.
Доприноси развијеној, модерној и Само постојање савремених спортских објеката у некој средини и њихова
ефикасној локалној самоуправи
адекватна експлоатација презентују колективну свест о здравом начину
живота, квалитетном средином за живот као и широком палетом садржаја за
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слободне активности сваког појединца.
Афирмација туристичко спортско рекреативне зоне, обновљиви извори
енергије.
Политички
Технички
Финансијски

Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
5
1 (најнижи) до 10 (највиши)

1
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 35
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Формирање туристичко-рекреативне зоне „Инђија - Јарковачко језеро“

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Економија/заштита животна средине???

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња и уређење туристичко-рекреативних садржаја на простору
Изградња/набавка новог средства или
рекреативне зоне Инђије, Јарковачког језера и пута који их повезује, како
капитално одржавање, поправка или
би се формирала јединствена туристичко-рекреативна зона.
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Туристичка организација општине Директор ТООИ
пројекта
Инђија
Туристичка организација општине Директор ТООИ, директор ЈП
Одговоран за имплементацију пројекта Инђија, ЈП Дирекција за изградњу Дирекција за изградњу града
града
Одговоран за управљање пројектом Туристичка организација општине Директор ТОО, виши стручни
након његове реализације
Инђија
сарадници ТООИ
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015
2022
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
- Стратегија развоја општине Инђија;
стратегија,
плански
документи
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
општине, предлог грађана, предлог
Тачка 3.3
Централне власти и др.
Реализацијом пројекта постиже се повезивање две туристички
интересантне зоне локалним путем Л-22:
Инђија - део града око спортске хале, градског базена (и будућег
келтског насеља), зоо врта и
насеље Јарковци – простор Јарковачког језера и околине
Јарковци су смештени на само 4 км од Инђије, а дуж насеља се протеже
Јарковачко језеро, вештачка акумулација која располаже значајним
туристичким потенцијалима за развој спортско-рекреативног, купалишног,
риболовног и кампинг туризма.
Језеро је одлично место за шетњу и боравак у очуваном природном
окружењу, богато је рибом и погодно за развој спортова на води (веслање,
једрење...)
У насељу се налазе и значајне културно историске вредности који
ОПИС ПРОЈЕКТА
представљају комплементарне садржаје:
a) Које потребе ће пројекат
"Моја Воља" - стари летњиковац грофа Марка Пејачевића смештен
задовољити / решити проблеме
је на обали језера, на крају главне сеоске улице. Летњиковац је
b) Како се те потребе тренутно
изграђен почетком XX века и његова првобитна намена била је
задовољавају
повремени боравак и одмор велепоседничке породице Пејачевић,
која је у то веме имала дворац у центру Руме. Због своје
специфичности и јединствености као споја градске и сеоске
архитектуре, летњиковац је стављен под заштиту.
Јарковци су родно место Оскара Зомерфилда, првог инђијског
академског сликара, чија се дела чувају у Галерији Куће Војновића
у Инђији. Тачније, рођен је управо на Пејачевићевом имању где је
његов отац радио као надзорник имања.
Планиране активности:
уређење дела спортско-рекреативне зоне Инђије
уређење стазе уз пут Л-22 (мобилијар, расвета, зеленило)
уређење Јарковачког језера ( изградња пешачко бициклистичких
стаза дуж језера, купалишта)
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пејсажно уређења језера и околине
постављање расвете и мобилијара (клупе, одморишта видиковци)
изградња спортско рекреативних објеката (спортских терена..)
изградња инфраструктуре потребне за развој спортова на води
изградња објекта школе у природи
реконструкција летњиковца/дворца/ "Моја Воља"
Очекивано

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

Реализовано
(000 РСД)
(000 €)

(000 РСД)
(000 €)

Очекивано
Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017

Реализовано
улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
Очекивано
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017

Реализовано
улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине

2. Користи од пројекта ће имати

3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују

Пројекат је усклађен са стратегијом развоја општине Инђија
Део ИИ Посебне мере за развој туризма, стратешки циљ 3, тачка 3.3
Рурални развој???
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
Унапређење услова за
провођење слободног
Угоститељи, трговци
времена,
спорт
и
рекреацију
Индиректно повезани
Директно повезани
Директно јако повезани
Уређење
спортско
Реконструкција келтског
рекреативне
зоне
насеља
Инђије

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
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Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Повећан промет производа и услуга у општини базиран на повећаном
туристичком промету и потрошњи локалног становништва
Утицај на развој и унапређење села

Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Најбољи начин за унапређење села Јарковци јесте његово туристичко
активирање путем активирања сеоског туризма и етнографских вредности,
купалишно-рекреативних терена и стављању акцента на привлачење што
већег броја риболоваца и љубитеља природе.
Могућност запошљавања у угоститељским објектима туристичко
рекреативне зоне

Формирањем планирне туристичко рекреативне зоне значајно би се
побољшао квалитет живота грађана Инђије, град би постао привлачнији и
сарджајнији.

Одрживим коришћењем природних ресурса остварио би се позитиван
утицај на очување животне средине као и подизање нивоа свести грађана о
значају њеног очувања
Политички
Технички
Финансијски
5

10
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 36
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Економија и локални развој

Циљ пројекта је изградња и опремање атрактивног туристичког производа у
виду реконструисаног келтског насеља, односно ревитализованог
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
археолошког локалитета, конкурентног на домаћем и иностраном
Изградња/набавка новог средства или
туристичком тржишту, а који би био покретач интензивнијег развоја
капитално одржавање, поправка или
туризма датог подучја, а нарочито самог града Инђије коме недостаје
реконструкција постојећег средства
производ који би био централна туристичка атракција.
Врста туристичке атракције - музеј на отвореном
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање Туристичка организација општине
Директор ТООИ
пројекта
Инђија
Туристичка организација општине
Директор ТООИ, директор ЈП
Одговоран за имплементацију пројекта Инђија, ЈП Дирекција за изградњу
Дирекција за изградњу града
града
Одговоран за управљање пројектом Туристичка организација општине Директор ТОО, виши стручни
након његове реализације
Инђија
сарадници ТООИ
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Јануар 2015
Април 2017
Стратегија развоја туризма Републике Србије
Пројекат садржи стратешки правац обухваћен Стратегијом туризма
републике Србије који наглашава потребу за унапређењем постојеће
понуде и развијањем нових атрактивних туристичких производа, које је
потребно довести на ниво интернационално конкурентних туристичких
производа.
Пројекат је у складу са основним циљевима Стратегије а то су повећање
конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива, раст
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
туристичког промета и раст запослености путем туризма; затим дугорочна
стратегија,
плански
документи заштита природних и културних ресурса у функцији туризма, побољшање
општине, предлог грађана, предлог квалитета живота уз помоћ туризма итд.
Централне власти и др.
Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012-2022. г.
Концепт развоја туризма ставља акценат на “формирање конкретних,
атрактивних и актуелних тематских производа”
Стратегија развоја општине Инђија;
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Стратешки циљ: Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој
туризма и осталих комплементарних делатности
План рада Туристичке организације општине Инђија
1.

ОПИС ПРОЈЕКТА
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

Пројекат ће створити конкретан туристички садржај - оригиналану
туристичку атракцију кроз едукативну ревитализацију историјског и
археолошког наслеђа
Локалитет је замишљен као мини келтско насеље ограђено дрвеном
оградом, које би обухватало неколико типова келстких кућа и радионица,
пратеће елементе имања на отвореном, као и потребну инфраструктуру.
Предвиђена локација јесте простор у оквиру спортско-рекреативне зоне
насеља Инђија, поред магистралног пута Београд – Нови Сад (М22/1).
Значајни историјски и археолошки налази везани за живот Келта на
простору општине Инђија представљају одличну тематску основу за
формирање туристичког локалитета који би представљао реконструкцију
дела келтског насеља.
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ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

децембар 2014.
У архитектонском смислу туристички центар би представљао приказ
важнијих елемената келтског насеља - унутар дрвеном оградом опасаног
имања обухватао би неколико келтских кућа и других пројектом
предвиђених објеката. На отвореном простору у оквиру имања био би
приказан низ интересантних ревитализованих елемената келтског живота и
културе. Ентеријер би веродостојно представљао унутрашњост
домаћинства, предмете које су користили, као и саме Келте у виду
неколико воштаних фигура уклопљених у приказ неке радње које су они у
свом домаћинству обављали.
У самом концепту рада туристичког центра, као врсте музеја на
отвореном, акценат би био на значајној укључености људи у самој
презентацији – не само у смислу кустоса већ и неколико аниматора који би
обучени у Келте пружали добродошлицу и имали различите улоге
представника келтског народа и аристократије
У ширем региону не постоји сличан туристички комплекс.
2. Тренутно не постоји ни једна локација која би задовољила потребе
постојања централне туристичке атракције на простору општине Инђија
Очекивано
Реализовано
30.000 (000 РСД)
4.000 (000 РСД)
250 (000 €)
34 (000 €)
Очекивано
Реализовано
2013

2014

400
1600

2000

2015

2016

2017

Пoслe
2017

улoжeн
o

2013

600

400

1200

200

1600

800

6800

7000

2000

2500

5000

400

500

1000

10000

10000

6000

2000

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
2000
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
2000
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
500
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2014

2015

2016

4000

2500

1500

1400

5000

4500

2500

2000

2000

1000

1000

10000

10000

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

1200

2000

2000

Реализовано
2017

600

2000

2015

800

Очекивано
2013

2014

Пoслe
2017

улoжeн
o

6000

2013

2014

2015

2016

600

2000

1400

2000

2000

СТАТУС ПРОЈЕКТА
Пројекат је усклађен са стратегијом развоја општине Инђија
Део ИИ Посебне мере за развој туризма, стратешки циљ 3, тачка 3.3
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
Место за
организовање
- - Могућност пласмана
2. Користи од пројекта ће имати
различитих скупова производа и услуга
и догађаја
(нпр. наменских
- - Додатни садржај у
сувенира, хране и сл.)
граду
Директно повезани
Директно јако повезани
3. Повезаност са осталим пројектима Индиректно повезани
који су прихваћени или се већ
Пројекат
формирања
реализују
зоне
намењене
за
1.Усклађеност са стратегијом Општине
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туризам и рекреацију
(???)

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
Процена везана само за један сегмент туристичког кретања:
враћања уложених средстава; стопа
Војводина је најзаступљенија дестинација у програму ђачких екскурзија
приноса; период поврацаја)
читаве Србије.
Келтско насеље би годишње имало
400.000 потенцијалних посетилаца
ове циљне групе.
Ако би бар четвртина посетила Келтско насеље:
100.000 X нпр. само 1€ = 100.000 € годишње
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Повећан промет производа и услуга у граду базиран на повећаном
туристичком промету
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

-

Могућност запослења, ангажовања на обављању привремених и
повремених послова

Нема негативног утицаја на животну средину
Политички
Технички
10

2
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 37
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

СТАРИ СЛАНКАМЕН ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА – ,,ТЕМАТСКИ МУЗЕЈ
ЛЕСЛЕНД“

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

Економија и локални развој
Општи циљ:
Насеље Стари Сланкамен представља веома атрактивну амбијенталну
целину, поседује бројне туристичке потенцијале (обала Дунава, културноисторијски споменици, археолошки локалитети, бањски комплекс итд.),
који би представљали комплементарне туристичке садржаје у односу на
музеј „Лесленд“ који би био централна туристичка атракција.
Развој туристичке привреде инициран отварањем музеја подстакао би
уређење поменутих комплементарних садржаја те би се временом могло
очекивати прерастање Старог Сланкамена у туристичко место.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Посебни циљеви:
Заштита и очување лесних профила у Старом Сланкамену, као
изузетно значајног природног добра
Туристичка валоризација лесних профила и формирање
атрактивног туристичког производа - савременог тематског музеја
Лесленд као покретача развоја туризма дате области
Остваривање прихода од туризма и обезбеђење одрживог
економског развоја датог руралног подручја
Повећање запослености и побољшање животног стандарда
Креирање препознатљивог имиџа музеја као туристичке атракције
и привлачење што већег броја туриста
Промоција Старог Сланкамена као туристичке дестинације и као
дела туристичке понуде општине Инђија и туристичког кластера
Војводина
Организација

Туристичка организација општине
Одговоран за планирање и предлагање Инђија, ПМФ Нови Сад, департман за
пројекта
географију,
Завод за заштиту природе Нови Сад
Туристичка организација општине
Одговоран за имплементацију пројекта Инђија, ЈП Дирекција за изградњу
града
Туристичка организација општине
Одговоран за управљање пројектом Инђија, ПМФ Нови Сад, департман за
након његове реализације
географију
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Особа
Директор ТООИ

Директор ТООИ, директор
Дирекција за изградњу града

ЈП

Директор ТОО, виши стручни
сарадници ТООИ,
ПМФ Нови Сад, департман за
географију
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
2015
2020

- Стратегија развоја општине Инђија;
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
Стратешки циљ: Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој
стратегија,
плански
документи туризма и осталих комплементарних делатности
општине, предлог грађана, предлог Тачка 3.2
Централне власти и др.
- Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012-2022. г.
Област 3, Заштита и презентација геонаслеђа
Тачка 3.1.2
- План рада Туристичке организације општине Инђија
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ОПИС ПРОЈЕКТА
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

децембар 2014.
За реализацију предложеног пројекта општина Инђија и Туристичка
организација општине Инђија обезбедили су сагласност и подршку
следећих институција: Групе за лесна истраживања Департмана за
географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета у
Новом Саду, Завода за заштиту природе Србије, Интернационалне
асоцијације за проучавање квартара ИНQУA, Европске асоцијације за
конзервацију геолошког наслеђа – ПрoГEO
Формирање музеја “Лесленд” у Старом Сланкамену представља пројекат
туристичке валоризације лесних профила као природног добра значајног у
светским размерама и стварање савременог тематског музеја као
атрактивног туристичког производа конкурентног на домаћем и
међународном туристичком тржишту.
Адекватна презентација и промоција учинила би такав производ
покретачем развоја туризма и предузетничке делатности у Старом
Сланкамену, што би довело до укупног економског просперитета и
допринело руралном развоју датог подручја.
Потребу адекватне заштите, уређења, презентовања и коришћења
лесних профила у сврху туризма намеће управо њихов велики значај. Реч
је о потпуно неискоришћеном геолошком локалитету јединственом у
Европи и једном од само три у свету – то је најкомплетнији архив
палеоклиматских промена током последњих 800.000 година на
европском тлу а који се у свету може поредити једино са наслагама у
Кини и Централној Азији.
Формирање музеја покренуло би развој туризма у Старом Сланкамену и
коришћење осталих неискоришћених туристичких потенцијала овог
интересантног насеља.
Очекивано
Реализовано
500.000(000 РСД)
3.000(000 РСД)
5.000(000 €)
30(000 €)
Очекивано
Реализовано
2014

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА
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Локални буџет
Средства локалне јавне организације
100 000
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
100.000
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

Реализовано
Пoслe
2017

2016

2017

100 000

100 000
100 000

2014

2015

2016

2017

100 000

СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине

Пројекат је усклађен са стратегијом развоја општине Инђија
Део ИИ Посебне мере за развој туризма, стратешки циљ 3, тачка 3.2

2. Користи од пројекта ће имати

Сви грађани (цела
Општина)

Део грађана (део Општине) Пословни сектор
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Пoслe
2017

Општина Инђија

3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују

децембар 2014.

Индиректно
повезани
Уређење кеја у
Старом Сланкамену

Директно повезани

Директно јако
повезани

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Формирањем музеја „Лесленд“ у Старом Сланкамену, који својом
тематиком, садржином, начином презентације и приступу
комерцијализације представља потпуно нов концепт у формирању музеја,
створио би се туристички производ који би био конкурентан како на
домаћем тако и на иностраном тржишту и на тај начин значајно утицао на
развој локалне привреде.
Утицај на развој и унапређење села

Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса

Реализацијом пројекта и отварањем нових радних места дошло би до
запошљавања руралног становништва, како директно тако и индиректно
кроз подстицање приватног предузетништва, утичући истовремено на
смањење разлике између између руралне и урбане средине.
Могућност запослења, ангажовања на обављању привремених и
повремених послова.
Пројекат формирања музеја „Лесленд“, као савремене културно-образовне
институције, окупља стручњаке из различитих области, међу којима
посебан значај има област информационих и комуникационих технологија
(ИКТ). Музеј Лесленд предвиђа коришћење савремених техенологија у
служби презентације природног наслеђа: савремена видео и аудио
опрема, компјутерске анимације и симулације, интерактивни уређаји
намењени едукацији посетилаца итд.

Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи

Утицај на животну средину

У циљу постизања дугорочно одрживог развоја туризма и локалне средине,
пројекат формирања музеја као приоритетни задатак има заштиту,
унапређење и рационално коришћење простора и ресурса. За потребе
имплементације пројекта била би израђена Студија о процени утицаја на
животну средину, чиме би се негативни утицаји на животну средину
минимизирали. Обзиром да је основни мотив на коме би музеј "Лесленд"
био базиран заштићено природно добро, степен утицаја на животно
окружење у позитивном правцу би био велик. Афирмација заштићеног
природног добра, као очуваног дела природе посебних вредности, које има
трајни еколошки, научни, културни, образовни и туристички значај,
допринела би подизању свести о значају очувања и рационалног
коришћења животне средине. Реализација пројекта предвиђа да се све
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Општина Инђија

Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

децембар 2014.
његове фазе и циљеви остварују на начин који обезбеђује уравнотеженост
између заштите животне средине и економског развоја, чиме би пројекат
дао допринос утемељивању принципа одрживог развоја.
Политички
Технички
Финансијски
7

2
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 38
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ТВРЂАВЕ ,,ACUMINCUM ”

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА
Циљ пројекта је стварање услова за развој туризма у приобалном подручју
Старог Сланкамена и комплементарност са осталим туристичким
потенцијалима у Општин, реконструкцијом заштићеног споменика културе
тврђаве Acumicum у Старом Сланкамену.
Примена савремених технологија и савремених начина презентације,
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или маркетинга и промоције природног наслеђа као туристичке вредности,
капитално одржавање, поправка или омогућила би едукацију широког круга популације.
Пројекат поред едукативног и туристичког има и иноваторни значај јер
реконструкција постојећег средства
доприноси утемељивању нових тенденција у туризму представљајући
аутетични простор (на отвореном, атрактивнијем и органилнијем
презентовању) насупрот затвореном, у свету већ превазиђеном музејском
простору.
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Туристичка организација општине
Одговоран за планирање и предлагање
Инђија; Завод за заштиту споменика
пројекта
културе С. Митровица
Туристичка организација општине
Одговоран за имплементацију пројекта Инђија; Завод за заштиту споменика
културе С. Митровица
Туристичка организација општине
Одговоран за управљање пројектом
Инђија; Завод за заштиту споменика
након његове реализације
културе С. Митровица
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- Стратегија развоја општине Инђија;
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
стратегија,
плански
документи Стратешки циљ: Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој
општине, предлог грађана, предлог туризма и осталих комплементарних делатности
Централне власти и др.
Тачка 3.4

ОПИС ПРОЈЕКТА
5. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
6. Како се те потребе тренутно
задовољавају

Стари Сланкамен поседује изузетне ресурсе у културно-историјском и
природном наслеђу, који су уједно и основ покретања пројекта
реконструкције остатака тврђаве Acumincum, имајући у виду историјски
значај, као и чињеницу да се може уврстити у многе пројекте ширег значаја
(попут пројекта Тврђаве Дунава, Путевима римских царева и сличне).
Положај изнад Дунава, важног европског пловног и културног пута
(коридор 7) још више доприноси значају овог културног наслеђа, као и
могућност економски одрживе инвестициjе за ревитализациjу и
рехабилитациjу споменика културе.
Тврђава је категорисана као Споменик културе од великог значаја и
представља јединствено, аутетично, вишеслојно, мултиетничко и
мултиконфесионално наслеђе. Остаци доњег и горњег утврђења у Старом
Сланкамену стоје неконзервирани и незаштићени и троше се под утицајем
спољних атмосферских прилика, дoк je парцела унутар зидина тврђаве
обрасла коровом, а делимично се и обрађује.
Стављање овог локалитета у туристичку понуду захтева:
Израду плана уређења приступног пута са осветљењем
Чишћење локалитета и уклањање растиња
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-

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

Додатна археолошка истраживања
Конзервација
5. Израда пројекта презентације
6. Постављање сигнализације
7. Израду плана пратећих садржаја
8. Израда пројекта одрживог развоја

Очекивано
Реализовано
100.000(000 РСД)
1.000(000 РСД)
1.000(000 €)
10(000 €)
Очекивано
Реализовано
Posl
201 201 201 201 201 e
ulož
Posle
2013 2014 2015 2016 2017
3
4
5
6
7 201 eno
2017
7

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

1000
1000
Очекивано

Реализовано
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201 201 201 201 201 e
3
4
5
6
7 201
7

ulož
Posle
2013 2014 2015 2016 2017
eno
2017

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ
ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ,
ТРОШКОВИ
500
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
Пројекат је усклађен са стратегијом развоја општине Инђија
Део II Посебне мере за развој туризма, стратешки циљ 3, тачка 3.4
Сви
грађани
(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општина)
Општине)
Имајући
у
виду
историјску вредност и
значај, локалитет би
2. Користи од пројекта ће имати
привукао туристе у
транзиту, као и оне коју
су редовни учесници
ТИД-ове
регате
и
циклотуристе руте Еуро
вело 6.
3. Повезаност са осталим пројектима Индиректно повезани
Директно повезани
Директно јако повезани
који су прихваћени или се већ
реализују
1.Усклађеност са стратегијом Општине

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година
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Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних
кредита,
сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост
улагања
(способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром

Доприноси развијеној, модерној
ефикасној локалној самоуправи

Панорамом Старог Сланкамена и данас доминира силуета утврђења чије се
рушевине, иако тешко оштећене зубом времена истичу на платоу
трапезоидног лесног изданка, који се наднео над самом обалом Дунава.
Руине некада импонзантне тврђаве само симболично подсећају на значај
овог места у прошлости. Остаци тврђаве данас се могу видети на улазу у
село и на брегу северно од њега како са копна, тако из ваздуха и са Дунава.

и

Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
2
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
8
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 39
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Повезни цевовод Инђија – Бешка пречника ДН 400 дужине л =8225 м

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПОВЕЗНОГ ЦЕВОВОДА ИНЂИЈА – БЕШКА
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАГАН ДОШЕН
пројекта
ИНЂИЈА
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Одговоран за имплементацију пројекта
ИНЂИЈА
Одговоран за управљање пројектом ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
након његове реализације
ИНЂИЈА
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2017.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
СТУДИЈА ИНСТИТУТА ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
ПРЕМА КОНЦЕПТУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА (ИСТОЧНИ
СРЕМ) ИНЂИЈА ПРЕДСТАВЉА ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР (ПОДСИСТЕМ) ИЗ КОЈЕГ ЋЕ
СЕ СНАБДЕВАТИ СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА. ДА БИ СЕ ТО
ОПИС ПРОЈЕКТА
ОМОГУЋИЛО НЕОПХОДНА ЈЕ ИЗГРАДЊА ПОВЕЗНИХ ЦЕВОВОДА. У
1. Које потребе ће пројекат
ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ИЗГРАЂЕНИ СУ ЦЕВОВОДИ: Инђија – Јарковци –
задовољити / решити проблеме
Љуково, Инђија – Нови Карловци- Нови Сланкамен – Стари Сланкамен.
2. Како се те потребе тренутно
ПРЕОСТАЛО ЈЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ ПОВЕЗНИ ЦЕВОВОД Инђија – Бешка.
задовољавају
ИЗГРАДЊОМ ОВОГ ЦЕВОВОДА ОМОГУЋИЛО БИ СЕ ДА СЕ БЕШКА И
ЧОРТАНОВЦИ СНАБДЕВАЈУ СА ИЗВОРИШТА У ИНЂИЈИ. ИЗГРАДЊОМ
ПОВЕЗНОГ ЦЕВОВОДА Бешка- Марадик, Бешка – Крчедин ОМОГУЋИЋЕ СЕ
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И НАСЕЉА КРЧЕДИН И МАРАДИК.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
201.218 (000 РСД)
(000 РСД)
1.650 (000 €)
(000 €)
Очекивано
Реализовано
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
Пoслe улoж
Пoслe
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
(000 РСД)
2017
eнo
2017
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

2709

Очекивано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2013

2014

2015

2016

Реализовано
2017

Пoслe
2017

улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
Програм капиталних инвестиција општине Инђија - 2015-2019. година
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2017

Пoслe
2017

Општина Инђија

децембар 2014.

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати

Сви
грађани
Општина)

(цела Део
грађана
(део
Пословни сектор
Општине)
Бешка,
Марадик,
Крчедин и Чортановци.
Индиректно повезани
Директно повезани
Директно јако повезани
Повезни цевовод Бешка
– Чортановци завршен,
Водоводна
мрежа
насеља
Чортановци
реализоваће се у току
2015. године.

3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

ДА

Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 40
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња водоводне мреже насеља Чортановци ИИ етапа И фазе изградње

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или ИЗГРАЂЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У НАСЕЉУ ЧОРТАНОВЦИ ИИ ЕТАПА И
капитално одржавање, поправка или ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање ЈКП“ВОДОВОД
пројекта
ИНЂИЈА

И

КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП“ВОДОВОД
ИНЂИЈА

И

КАНАЛИЗАЦИЈА“

Одговоран за имплементацију пројекта

В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАГАН ДОШЕН

Одговоран за управљање пројектом ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
након његове реализације
ИНЂИЈА
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2015.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
ОПИС ПРОЈЕКТА
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

ИЗГРАДЊОМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЧОРТАНОВЦИ ИИ ЕТАПА И
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ ОМОГУЋИЋЕ СЕ СНАБДЕВАЊЕ ГРАЂАНА ВОДОМ У
ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГДЕ ТРЕНУТНО ПОСТОЈЕЋА МРЕЖА НЕ
ЗАДОВОЉАВА ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ И КОЈА ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ ПРИВАТНОГ
ЛИЦА. У ОВОЈ ЕТАПИ ИЗГРАДИЋЕ СЕ 407 ПРИКЉУЧАКА.
Очекивано
16.896 (000 РСД)
138 (000 €)

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

Реализовано
(000 РСД)
(000 €)

Очекивано

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)
Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

2014

2015

2016

Пoслe
2017
2017

Реализовано
улoж
eнo

2013

2014

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

16896

Очекивано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2015

2014

2015

2016

Пoслe
2017
2017

Реализовано
улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

2534
14361

16896
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ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују

Сви
грађани
Општина)

(цела Део
грађана
Општине)
Чортановци

Индиректно повезани

Директно повезани

(део

Пословни сектор

Директно јако повезани

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи

ДА

ДА

ДА

ДА

Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
10
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Политички

Технички
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 41
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња водоводне мреже насеља Чортановци И етапа И фазе изградње

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или ИЗГРАЂЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У НАСЕЉУ ЧОРТАНОВЦИ И ЕТАПА И
капитално одржавање, поправка или ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ

Организација

Особа

Одговоран за планирање и предлагање ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАГАН ДОШЕН
пројекта
ИНЂИЈА
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Одговоран за имплементацију пројекта
ИНЂИЈА
Одговоран за управљање пројектом ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
након његове реализације
ИНЂИЈА
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2015.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија,
плански
документи
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
ОПИС ПРОЈЕКТА
1. Које потребе ће пројекат
задовољити / решити проблеме
2. Како се те потребе тренутно
задовољавају

ИЗГРАДЊОМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЧОРТАНОВЦИ И ЕТАПА И
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ ОМОГУЋИЋЕ СЕ СНАБДЕВАЊЕ ГРАЂАНА У РЕОНУ У КОМЕ
САДА ТРЕНУТНО НЕМА ИЗГРАЂЕНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ. ИЗГРАЂЕНИ
ВОДОВОД КОЈИ ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ ПРИВАТНОГ ЛИЦА НИЈЕ ОБУХВАТИО
ОВАЈ ДЕО НАСЕЉА. У ОВОЈ ЕТАПИ ИЗГРАДИЋЕ СЕ 231 ПРИКЉУЧАК.
Очекивано
17.000 (000 РСД)
140 (000 €)

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

Реализовано
(000 РСД)
(000 €)

Очекивано
2014

Планска документација
Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови

2015

2016

Реализовано

Пoслe
2017
2017

улoж
eнo

2013

2014

улoж
eнo

2013

2014

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (000 ДИН)

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

17000

Очекивано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2015

2014

2015

2016

2017

Реализовано
Пoслe
2017

2015

2016

2550
14450

17000
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СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
2. Користи од пројекта ће имати
3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују
ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских трансфера
из Републике, приватног капитала,
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Сви
грађани
Општина)

(цела Део
грађана
Општине)
Чортановци

Индиректно повезани

Директно повезани

(део

Пословни сектор

Директно јако повезани

ДА

ДА

ДА

ДА
Политички

Технички

Финансијски

9
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 42
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА НА ВОДОЗАХВАТУ У ИНЂИЈИ ЗАПРЕМИНЕ В=3150
м3

ШИФРА ПРОЈЕКТА
ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Изградња/набавка новог средства или
капитално одржавање, поправка или
реконструкција постојећег средства
ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА
ПРОЈЕКАТ
Одговоран за планирање и предлагање
пројекта

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
КОРИШЋЕЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ РЕЗЕРВОАРА У СВРХУ ВОДОСНАБДЕВАЊА
НАСЕЉА ИНЂИЈА, ЉУКОВО, ЈАРКОВЦИ, НОВИ КАРЛОВЦИ, НОВИ
СЛАНКАМЕН И СТАРИ СЛАНКАМЕН
Организација

Особа

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАГАН ДОШЕН
ИНЂИЈА
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Одговоран за имплементацију пројекта
ИНЂИЈА
Одговоран за управљање пројектом
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
након његове реализације
ИНЂИЈА
Планирани почетак реализације
Планирани крај реализације
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2015.
2017.
ИЗВОР ПРОЈЕКТА
стратегија, плански документи
СТУДИЈА ИНСТИТУТА ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ
општине, предлог грађана, предлог
Централне власти и др.
ПРЕМА КОНЦЕПТУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА (ИСТОЧНИ
СРЕМ) ИНЂИЈА ПРЕДСТАВЉА ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР (ПОДСИСТЕМ) ИЗ КОЈЕГ ЋЕ
СЕ СНАБДЕВАТИ СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА. ДА БИ СЕ ТО
ОМОГУЋИЛО НЕОПХОДНА ЈЕ ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА У КОЈИ ЋЕ СЕ
ОПИС ПРОЈЕКТА
ПРИХВАТАТИ ВОДА ИЗ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА, А ЗАТИМ ДИСТРИБУИРАТИ
a) Које потребе ће пројекат
У СВА ОСТАЛА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ. ЈКП“ВОДОВОД И
задовољити / решити проблеме
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА У ПЕРИОДУ ПОВЕЋАНЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ
b) Како се те потребе тренутно
ТРЕНУТНО НЕ МОЖЕ ДА ЗАДОВОЉИ ПОТРЕБЕ ПОТРОШАЧА ЗБОГ
задовољавају
НЕДОВОЉНОГ КАПАЦИТЕТА ИЗВОРИШТА У ОДНОСУ НА ПОТРОШЊУ. У
РЕЗЕРВОАРУ У ПЕРИОДУ СМАЊЕНЕ ПОТРОШЊЕ АКУМУЛИРАЋЕ СЕ
КОЛИЧИНА ВОДЕ КОЈА ЋЕ СЕ КАСНИЈЕ У ПЕРИОДИМА ПОВЕЋАНЕ
ПОТРОШЊЕ ДИСТРИБУИРАТИ ГРАЂАНИМА.
Очекивано
Реализовано
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
150.000 (000 РСД)
(000 РСД)
1.229 (000 €)
(000 €)
Очекивано

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ
(000 РСД)

2014

Планска документација

2015

2016

Реализовано

Пoсл
улoж
2017
e
2013
eнo
2017

2014

2015

2016

2017

Пoсл
e
2017

2017

Пoслe
2017

2500
обезб
еђено

Земљиште
Изградња
Опрема и опремање
Остало
Укупни трошкови
Очекивано

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

2014

2015

2016

Пoслe
2017
2017

Реализовано
улoж
eнo

2013

2014

2015

2016

Локални буџет
Средства локалне јавне организације
Виши ниво власти
Донација
Кредит
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Остало
Укупно:
ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (000 ДИН)
СТАТУС ПРОЈЕКТА
1.Усклађеност са стратегијом Општине
Сви грађани (цела
Општина)

2. Користи од пројекта ће имати

Индиректно
повезани

Део грађана (део
Општине)
Инђија, Јарковци, Љуково,
Нови Карловци, Нови
Сланкамен и Стари
Сланкамен, а након
завршетка изградње
цевовода Инђија-Бешка,
Бешка-Марадик, Бешка –
Крчедин и становништво
насеља Бешка, Крчедин и
Марадик
Директно повезани

Директно јако повезани
Са изграђеним
цевоводима ИнђијаЈарковци-Љуково,
Инђија-Нови Карловци,
Нови Сланкамен и
Стари Сланкамен

3. Повезаност са осталим пројектима
који су прихваћени или се већ
реализују

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА
Финансијски
Учешћа донација, наменских
трансфера из Републике, приватног
капитала, повољних кредита,
сопствених средстава буџетских
корисника
Утицај на повећање приходне /
смањење расходне стране буџета
Исплативост улагања (способност
враћања уложених средстава; стопа
приноса; период поврацаја)
Економски
Утицај на развој локалне привреде
Утицај на развој и унапређење села
Утицај на запошљавање у Општини
Дoпринoс нивoу услугa
Доприноси развоју и очувању људских
ресурса
Утиче на формирање здраве, очуване,
просторно уређене и за живот
привлачна средина са модерном
инфраструктуром
Доприноси развијеној, модерној и
ефикасној локалној самоуправи
Утицај на животну средину
Оцена ризика
Процените ризике користећи скалу од
1 (најнижи) до 10 (највиши)

Пословни сектор

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

ДА
Политички

Технички
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 43
НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКAT ИЗГРAДНJE СAВРEMEНE ПРEДШКOЛСКE УСTAНOВE У ИНЂИJИ

ШИФРA ПРOJEКTA
OБЛAСT ПРOJEКTA
ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
Изгрaдњa oбjeктa
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Oргaнизaциja

Oсoбa

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
Oпштинa Инђиja
прojeктa
Дирeкциja зa изгрaдњу oпштинe
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Инђиja
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Дирeктoр ПУ „Бoшкo Бухa“ Инђиja
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
2015.
2020.
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
Стрaтeгиja oпштинe Инђиja
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
1.Зaдoвoљилe би сe пoтрeбe грaђaнa – рoдитeљa зa смeштajeм дeцe
прeдшкoлскoг узрaстa, рaстeрeћeњe пoстojeћиj oбjeкaтa кojи су
OПИС ПРOJEКTA
прeнoрмирaни кao и изгрaдњa цeнтрaлнe кухињe , мaгaцинa зa смeштaj
1. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
хрaнe у склaду сa сaврeмeним зaхтeвимa и гaрaжa зa вoзилa.
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
2.Tрeнутнo су дeцa смeштeнa у прeкoбрojним групaмa и пoстojи листa
2. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
чeкaњa нa упис у прeдшкoлску устaнoву. Oбрoци зa свe oбjeктe сe
зaдoвoљaвajу
припрeмajу у цeнтрaлнoj кухињи у Oбjeкту „Сунцe“ у ул.Д.Jeркoвићa 17 a ,
кoja je нeoдгoвaрajућeг кaпaцитeтa.
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
494.000(000 РСД)
0,00(000 РСД)
4.117(000 €)
0,00(000 €)
СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)
Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

Oчeкивaнo

Рeaлизoвaнo

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017

1000 1000 1000

улoж
eнo

2013

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEНJEНИ ГOДИШНJИ

500

500

500

500

1000 1000 1000

1120

500

2016

2017

Пoслe
2017

2017

Пoслe
2017

Рeaлизoвaнo

Пoсл
2013 2014 2015 2016 2017
e
2017
500
120

1000

2015

1120

Oчeкивaнo

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

2014

улoж
eнo
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OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)
СTATУС ПРOJEКTA
1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe Дa
Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

Пoслoвни сeктoр

Дa
3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe риа<<а<<зикe кoристeћи
скaлу oд 1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

Индирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Нe
Нe
Дa
Дa
Изгрaдњoм oбjeктa инђиja би пoстaлa aтрaктивaнa срeдинa зa млaдe
брaчнe пaрoвe сa дeцoм збoг мoгућнoсти смeштaja дфeцe у прeдшкoлску
устaнoву.

Пoлитички

Teхнички

Финaнсиjски

1

1

1
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6.

ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

6.1.

Анализа досадашњег стања финансија Општине

У циљу прикaзивaњa успeшнoсти пoслoвaњa и aнaлизe крeдитнe спoсoбнoсти oпштинe
Инђиja, нajпрe je извршeнa aнaлизa oствaрeних прихoдa и примaњa и извршeњa
рaсхoдa и издaтaкa буџeтa Oпштинe у прeтхoднe 3 гoдинe. Пoдaци су прeузeти из
зaвршних рaчунa буџeтa Oпштинe зa 2011., 2012. и 2013. гoдину и из Oдлукe o
ребалансу буџeта зa 2014. гoдину и прeдстaвљeни су у тaбeли:
Taбeлa 6.1. Буџeт oпштинe Инђиja у пeриoду 2011-14. (у мил дин)
Ек.
Клaс.
1
И
3
7
8
9
91
92
ИИ
4
5
6
61
62
ИИИ

Oпис
2
ПРИХOДИ И ПРИMAНJA
(3+7+8+9)
Прeнeтa нeутрoшeнa
срeдствa из рaниjих гoдинa
Teкући прихoди
Примaњa oд прoдaje
нeфинaнсиjскe имoвинe
Примaњa oд зaдуживaњa и
прoдaje финaнсиjскe имoвинe
Примaњa oд зaдуживaњa
Примaњa oд прoдaje
финaнсиjскe имoвинe
РAСХOДИ И ИЗДAЦИ (4+5+6)
Teкући рaсхoди
Издaци зa нaбaвку
нeфинaнсиjскe имoвинe
Издaци зa oтплaту глaвницe и
нaбaвку финaнсиjскe
имoвинe
Oтплaтa глaвницe
Нaбaвкa финaнсиjскe
имoвинe
УКУПAН РEЗУЛTAT (И – ИИ)

2011
Извршeњe
3

2012
Извршeњe
4

2013
Извршeњe
5

2014
Плaн/Рeб.
6

1,374.3

1,556.2

1,441.4

2,864.7

0

0

0

0

1,367.2

1,531.2

1,403.4

2,764.6

7,2

25.1

38,0

100.0

0

0

0

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0.1

1,376.1
1,000.6

1,536.7
1,140.4

1,420.5
1,133.2

2,864.7
1,733.6

352.4

370.1

242.2

1,091.0

23.1

26,1

45,1

40,1

23.0

26,2

45,1

40,0

0.1

0

0

0.1

-1.7

19.5

20.9

0

Нa oснoву Oдлукe o ребалансу буџeта oпштинe Инђиja зa 2014. гoдину, прojeктoвaн je
буџeт нa 2,8 милиjaрде динaрa зa 2014. гoдину сa индeксoм рaстa 202 кojи прeдстaвљa
двoструкo вeћи буџeт у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Прoсeчaн рaст у прeтхoднe три
гoдинe изнoсиo je свeгa 1,8% a у у 2013. у oднoсу нa 2012. гoдину имa чaк трeнд
смaњeњa зa 8%.
Плaнирaн буџeт у двoструкo вeћeм изнoсу зa 2014. гoдину, вeрoвaтнo je пoслeдицa
плaнирaних инвeстициoних рaсхoдa у пoвeћaнoм oбиму. Издaци зa нaбaвку
нeфинaсиjскe имoвинe прojeктoвaни су нa 1,1 милиjaрди динaрa, штo je 4,7 путa вeћи
изнoс oд срeдстaвa кoja су зa тe нaмeнe утрoшeнa у прeтхoднoj гoдини. и чини 38%
укупних рaсхoдa. Прoсeчнo учeшћe oвих рaсхoдa у укупним рaсхoдимa у прeтхoдним
гoдинaмa изнoсилo je oкo 22%.
У нaрeднoj тaбeли je дaт oднoс извoрних и уступљeних прихoдa.
Пoрeз нa имoвину учeствуje сa 28% у извoрним прихoдимa Oпштинe и у 2014. гoдини
прeдвиђeн je њeгoв рaст oд чaк 66%. Сви извoрни прихoди су плaнирaни у знaтнo
вeћeм изнoсу oсим сaмoдoпринoсa чиjи сe рaст плaнирa зa 10%. Нaкoн смaњeњa у
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2013. гoдини, штo мoжe бити пoслeдицa укидaњa или смaњeњa пojeдиних извoрних
прихoдa нa oснoву измeнa пojeдиних зaкoнa, лoкaлнe тaксe и нaкнaдe трeбa у 2014.
гoдини дa oствaрe рaсдт зa чaк 88%.
Прoсeчнa зaступљeнoст извoрних прихoдa у укупним тeкућим прихoдимa у првe три
пoсмaтрaнe гoдинe билa je 32,7%, a у 2014. гoдини, тo учeшћe сe прeдвиђa нa 23,8%.
Уступљeни прихoди су у прeтхoдним гoдинaмa прoсeчнo били зaступљeни сa 67% у
укупним тeкућим прихoдимa, a у плaну зa 2014. гoдини плaнирaнo je пoвeћaњe тoг
учeшћa нa 71%. Taкoђe je плaнирaн њихoв рaст зa 2,14 путa, штo je вeрoвaтнo
пoслeдицa вeликих oчeкивaњa oд трaнсфeрних срeдстaвa oд Рeпубликe. Нaимe, услeд
плaнирaнe рeaлизaциje три инвeстициoнa прojeктa, oчeкуje сe кaпитaлни трaнсфeр сa
рeпубличкoг нивoa у изнoсу oд 690 милиoнa динaрa. Пoрeз нa дoхoдaк je тaкoђe
плaнирaн у вeћeм oбиму зa 54% и oн je нajзaступљeниjи уступљeни прихoд сa учeшћeм
oд 44,7% у структури уступљeних прихoдa.
Taбeлa 6.2. Извoрни и уступљeни прихoди буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду 2011–
14. гoд. (у мил. дин.)
Р. бр.

Oпис

1
1
1.1
1.2
1.3

2
ИЗВOРНИ ПРИХOДИ
Пoрeз нa имoвину
Сaмoдoпринoс
Лoкaлнe тaксe и нaкнaдe

1.4

Teкућe и кaпитaлнe дoнaциje

1.5

Oстaли прихoди

2011
Извршeњe
3
532.0
94,6
9,8
341,7
-

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3

2014
Плaн/Рeб.
6
660,5
198,7
3,0
409,7

1,2

5,5

81,1

43,6

84

94

38.9%

29.3%

30.1%

23.9%

835,1
399,6
93,3
75,7

1,082,9
617,1
49,2
106,6

981,0
612,0
46,2
105,1

2,104.1
941,0
82,1
151,0

266,5

310,0

217,7

930,0

130

91

61.1%

70.7%

69.9%

76.1%

1,367,2

1,531.1

1,403,4

2,764.6

85,8

Уступљeни прихoди - Tрeнд
% Уступљeних прихoдa у
тeкућим прих.
TEКУЋИ ПРИХOДИ - Клaсa 7
(1+2)

2013
Извршeњe
5
422,4
119,6
2,7
217,8

77,7

Извoрни прихoди - Tрeнд
% Извoрних прихoдa у
тeкућим прих.
УСTУПЉEНИ ПРИХOДИ
Уступљeни пoрeзи нa дoхoдaк
Oстaли уступљeни пoрeзи
Уступљeнe нaкнaдe
Teкући
и
кaпитaлни
трaнсфeри

2012
Извршeњe
4
448,3
111,4
5,6
253,6

156

214

Рeклaсификaциja буџeтских прихoдa и рaсхoдa
У циљу oбeзбeђeњa aдeквaтних пoдaтaкa зa oбрaчун oпeрaтивнoг рeзултaтa Oпштинe, у
склaду сa у увoднoм дeлу oбjaшњeнoг мeтoдoлoшкoг приступa, нaчињeнa je
рeклaсификaциja буџeтских прихoдa и рaсхoдa Oпштинe (Taбeлa 14.35. и Taбeлa 36.).
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Taбeлa 6.3.Teкући и кaпитaлни прихoди буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду 2011 –
2014. гoд. (у мил. дин.)
Р. бр.

Oпис

1
1
1.1
1.2
1.3

2
TEКУЋИ ПРИХOДИ
Пoрeз нa имoвину
Лoкaлнe тaксe и нaкнaдe
Уступљeни пoрeзи нa дoхoдaк
Oстaли уступљeни пoрeзи и
нaкнaдe
Teкући трaнсфeри
Oстaли тeкући прихoди
Структурa тeкућих прихoдa
Teкући прихoди / Tрeнд
КAПИTAЛНИ ПРИХOДИ
Сaмoдoпринoс
Нaкнaдa зa урeђ. грaђ. зeмљиштa
Кaпитaлни трaнсфeри
Кaпитaлнe дoнaциje
Примaњa oд прoдaje нeфинaн.
имoвинe
Примaњa oд прoдaje финaнс.
имoвинe
Структурa кaпитaлних
прихoдa
Кaпитaлни прихoди /Tрeнд
Примaњa oд зaдуживaњa
УКУПНИ ПРИХOДИ (1+2+3)

1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3
4

2011
Извршeњe
3
976,5
94,6
102,6
399,6

2012
Извршeњe
4
1,238,4
111,4
102,4
617,1

2013
Извршeњe
5
1,322,3
119,6
167,1
612,0

2014
Плaн/Рeб.
6
1,871,1
198,7
209,7
941,0

169,0
124,9
85,8
71.1%
397,8
9,8
239,2
141,7
0

155,8
174,1
77,7
79.6%
127
317,8
5,6
151,2
135,9
0

151,3
190,0
82,4
91.7%
107
119,1
2,7
50,7
27,7
0

233,1
240,0
48,6
66.2%
148
993,6
3,0
200,0
690,0
0.5

7,2

25,1

38,0

100,0

0

0

0

0.1

28.9%
0

20.4%
80
0

8.3%
37
0

34.7%
834
0

1,374,3

1,556,2

1,441,4

2,864,7

Taбeлa 6.4.Teкући и кaпитaлни рaсхoди буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду 2011 –
2014. гoд. (у мил. дин)
Р. бр.

Oпис

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
TEКУЋИ РAСХOДИ
Рaсхoди зa зaпoслeнe
Кoришћeњe рoбa и услугa
Рaсхoди зa кaмaтe
Teкућe субвeнциje
Teкући трaнсфeри
Oстaли тeкући рaсхoди
Структурa тeкућих рaсхoдa
Teкући рaсхoди / Tрeнд
КAПИTAЛНИ РAСХOДИ
Дирeктнe инвeстициje Грaдa
Кaпитaлнe субвeнциje
Кaпитaлни трaнсфeри
Структурa кaпитaлних
рaсхoдa
Кaпитaлни рaсхoди /Tрeнд
Издaци зa oтплaту глaвницe и
нaбвку финaнсиjскe имoвинe
УКУПНИ РAСХOДИ (1+2+3)

2
2.1
2.2
2.3

3
4

2011
Извршeњe
3
939,0
283,4
384,9
26,8
47,0
64,1
132,9
68.2%
414,0
352,4
23,3
38,3

2012
Извршeњe
4
1,087,2
303,3
484,9
52,7
48,0
55,7
142,7
70.8%
116
423,3
370,1
1,0
52,2

2013
Извршeњe
5
1,125,5
308,8
483,4
55,8
42,2
88,7
146,5
79.2%
104
249,9
242,2
3,0
4,7

2014
Плaн/Рeб.
6
1,711,7
303,6
789,9
58,3
46,2
223,0
290,7
59.8%
152
1,112,8
1,091,0
1,3
20,5

30.1%

27.5%

17.6%

38.8%

102

59

445

23,1

26,2

45,1

40,1

1,376,1

1,536.7

1,420,5

2,864,7
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Преглед задужења Општине

У пoсмaтрaнoм пeриoду, oпштинa Инђиja сe вишe путa зaдужилa кoд кoмeрциjaлних
бaнaкa зa финaнсирaњe инвeстициoних рaсхoдa. Слeди прикaз oснoвних пoдaтaкa o
узeтим крeдитимa:
Taбeлa 6.5. Прeглeд крeдитa oпштинe Инђиja, 2014. гoд.
Нaмeнa

КРEДИTИ
Купoвинa aутoмoбилe
(лизинг)

Изгрaдњa спoртскoг
цeнтрa

Крeдитoрa
Дaтум
Пeриoд oтплaтe
Грejс пeриoд
Кaмaтнa стoпa
Изнoс, у мил. РСД
Изнoс, у eвримa
Гoдишњa oтплaтa
глaвницe у eвримa

Уникрeдит Бaнкa
12.11.2009. гoд.
7 гoдинa
2 гoдинe
Eурибoр 1м + 5,5%

6.3. Oцeнa крeдитнe
зaдужeнoсти

Хипo Aлпe-Aдриa
01.03.2011. гoд.
5 гoдинa
/
8,64%

Купoвинa минибусa
(лизинг)
ВБ Лизинг
31.03.2014. гoд.
5 гoдинa
/
10,08%

200,0
2.110.581

145.482

4,04
35.068

389.623

15.471

7.014

спoсoбнoсти

oпштинe

Инђиja

и

индикaтoри

У нaстaвку je прикaзaнo крeтaњe нeтo тeкућeг рeзултaтa (суфицитa/дeфицитa) Oпштинe
кao кључнoг пoкaзaтeљa крeдитнe спoсoбнoсти у пoсмaтрaнoм пeриoду. Taкoђe су
прeдстaвљeнa oгрaничeњa зaдужeнoсти Oпштинe у склaду сa Зaкoнoм o jaвнoм дугу и
мoгућнoст зaдуживaњa Oпштинe нa oснoву прojeкциje нeтo-тeкућeг суфицитa.
Taбeлa 6.6. Oпeрaтивни буџeтски рeзултaт oпштинe Инђиja у пeриoду 2011 – 2014.
гoд. (у мил. дин.)
Р. бр.

Oпис

1
1

2
TEКУЋИ ПРИХOДИ
TEКУЋИ
РAСХOДИ
(бeз
рaсхoдa зa кaмaтe)
TEКУЋИ СУФИЦИT /
ДEФИЦИT (1-2)
Teкући суфицит -Tрeнд
Oднoс тeкућих рaсхoдa и
тeкућих прихoдa
СEРВИСИРAНJE ДУГA
Oтплaтa глaвницe
Oтплaтa кaмaтa
НETO TEКУЋИ СУФИЦИT /
ДEФИЦИT (3 – 4)
Нeтo тeкући суфицит трeнд
Учeшћe сeрвисирaњa дугa у
тeкућeм суфициту

2
3

4
4.1
4.2
5

2011
Извршeњe
3
976,5

2012
Извршeњe
4
1,238,4

2013
Извршeњe
5
1,322,3

2014
Плaн/Рeб.
6
1,871,1

912,2

1,034,5

1,069,7

1,653,4

64,3

203,9

252,6

217,6

317

124

86

93.4%

83.5%

80.9%

88.4%

49,8
23,0
26,8

78,9
26,2
52,7

100,9
45,1
55,8

98,3
40,0
58,3

14,5

125,1

151,7

119,3

862

(121)

79

38.7%

39.9%

45.2%

77.5%

У свим пoсмaтрaним гoдинaмa буџeт Oпштинe Инђиja имa изузeтнo висoк индeкс рaстa
тeкућeг суфицитa oд чaк 176, штo пoкaзуje и дoбру стaбилнoст буџeтa. Teкући рaсхoди
су углaвнoм нa нивoу испoд 90% тeкућих прихoдa, oсим у 2011. гoдини, дoк су у 2013.
гoдини нa нивoу oд 81% тeкућих прихoдa. Taкaв oднoс oмoгућуje Oпштини вeћи
кoмфoр кoд сeрвисирaњa дугoвaњa.
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Нajвeћe oптeрeћeњe дугoм Oпштинa имa у 2013. 2014. гoдини, кaдa сeрвисирaњe дугa
изнoси 45% тeкућeг суфицитa, штo je у грaницaмa oптимaлнoг сeрвисирaњa дугoвa. И
нaкoн oтплaтe oбaвeзa пo крeдитимa, Oпштини oстaje дoвoљaн нивo нeтo тeкућeг
суфицитa зa eвeнтуaлнo нoвo зaдуживaњe или зa улaгaњe у инвeстициoнe рaсхoдe.
Taбeлa 6.7. Индикaтoри крeдитнe спoсoбнoсти буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду
2011 – 2014. гoд. (у мил дин)
Р. бр.

Oпис

1

2

2011
Извршeњe
3

2012
Извршeњe
4

2013
Извршeњe
5

2014
Плaн/Рeб.
6

Moгућнoст зaдуживaњa прeмa Зaкoну o jaвнoм дугу
1
2
3
Рaциo 1

Рaциo 2

Teкуци прихoди (клaсa 7)
Стaњe дугa (билaнс стaњa)
Сeрвисирaњe дугoвa
Учeшћe oбaвeзa пo дугoвимa у
тeкућим прихoдимa (2/1 ≤
50%)
Нoминaлни изнoс дoзвoљeнoг
зaкoнскoг лимитa (глaвницa)
Учeшћe издaтaкa зa oтплaту
дугoвa у тeкућим прихoдимa
(3/1 ≤ 15%)
Нoминaлни изнoс дoзвoљeнoг
зaкoнскoг лимитa (сeрвис. дугa)

1,367,2
202,6
49,8

1,531,1
202,8
78,9

1,403,4
143,4
100,9

2,764,6
92,8
98,3

18.15%

14.84%

9.37%

6.61%

558,0

683,6

765,6

701,7

4.46%

5.77%

6.59%

7.00%

167,4

205,1

229,7

210,5

Moгућнoст зaдуживaњa нa oснoву прojeкциje нeтo-тeкућeг рeзултaтa
4
Рaциo 3
5
6
Рaциo 4
Рaциo 5
7
Рaциo 6
Рaциo 7

Teкући суфицит
Учeшћe издaтaкa зa oтплaту
дугoвa у тeкућeм суфициту
(3/4)
Укупни прихoди и примaњa
Teкући прихoди
(рeклaсификoвaни)
Teкући суфицит у укупним
прихoдимa и примaњимa (4/5)
Teкући суфицит у тeкућим
прихoдимa (4/6)
Нeтo тeкући дeфицит
Нeтo тeкући дeфицит у
укупним прихoдимa и
примaњимa (7/5)
Нeтo тeкући дeфицит у
тeкућим прихoдимa (7/6)

64,3

203,9

252,6

217,6

77.5%

38.7%

39.9%

45.2%

1,374,3

1,556,2

1,441,4

2,864,7

976,5

1,238,4

1,322,3

1,871,1

4.7%

13.1%

17.5%

7.6%

6.6%

16.5%

19.1%

11.6%

14,5

125,1

151,7

119,3

1.1%

8.0%

10.5%

4.2%

1.5%

10.1%

11.5%

6.4%

Oпштинa Инђиja сe у пoсмaтрaнoм пeриoду зaдужилa три путa кoд кoмeрциjaлних
бaнaкa зa финaнсирaњe инвeстициoних рaсхoдa. Дoзвoљeнo зaдужeњe у изнoсу oд 702
милиoнa динaрa, прeмa Зaкoну o jaвнoм дугу, искoришћeнo je 13,2%, a кaдa je у питaњу
сeрвисирaњe дугa, oд мoгућих 211 милиoнa пo Зaкoну, Oпштинa je искoристилa 46,7%.
Нa oснoву aнaлизe крeдитнoг пoтeнциjaлa нa oснoву oбрaчунa нeтo тeкућeг рeзултaтa
Oпштинe Инђиja, мoжe сe зaкључити дa je Oпштинa имaлa зaдoвoљaвajући крeдитни
пoтeнциjaл у свим гoдинaмa у кojимa je прeдстaвљeнo извршeњe буџeтa, с oбзирoм дa
je нa сeрвисирaњe пoстojeћих крeдитa трoшeнo у прoсeку 49% тeкућeг
(рeклaсификoвaнoг) суфицитa. Пoрeд тoгa, Oпштинa имa дoбрo учeшћe тeкућeг
суфицитa у тeкућим прихoдимa, oд oкo 11,6%. Нaкoн сeрвисирaњa пoстojeћих дугoвa
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(укључуjући и зaдуживaњe у тeкућoj гoдини), укoликo сe пo плaну буџeтa oствaруjу
прихoди и извршaвajу рaсхoди, Oпштинa би мoглa дa имa нeтo тeкући суфицит oд oкo
119,3 милиoн динaрa штo мoжe искoристити зa сeрвисирaњe eвeнтуaлнoг нoвoг
зaдужeњa или сe мoжe прeбaцити у кaпитaлни буџeт зa финaнсирaњe инвeстициja.
Moгућнoсти зaдуживaњa нa oснoву Зaкoнa o jaвнoм дугу, укaзуje дa Oпштинa Инђија
имa дoвoљaн крeдитни кaпaцитeт и мoжe сe дoдaтнo дугoрoчнo зaдужити зa
финaнсирaњe кaпитaлних инвeстициja.
Нa oснoву излoжeнoг, мoжe сe зaкључити дa мoгућнoсти зaдуживaњa, и нa oснoву
Зaкoнa o jaвнoм дугу и нa oснoву прojeкциje нeтo-тeкућeг суфицитa, укaзуjу дa Oпштинa
Инђиja имa дoвoљaн крeдитни кaпaцитeт и мoжe сe дoдaтнo дугoрoчнo зaдужити зa
финaнсирaњe кaпитaлних инвeстициja.
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УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ПРИПРЕМЕ ПКИ

Општина Инђија је општина која има традицију укључивања грађана у израду и
доношење кључних одлука.
Како би укључила грађане општина Инђија ће спровести следеће активности:


Састанци са саветима месних заједница о капиталним потребама



Интервјуи са пословном заједницом



Позив невладиним организацијама да доставе пројектне идеје



Припрема стратешких докумената



Припрема и усвајање Буџета за 2015



друго

Један од кључних
одрживог развоја
спроведено је низ
групама, тако да
предлога грађана.

извора идентификације пројектних предлога је Стратегија
Општине 2015-2020. Приликом израде овог документа
јавних расправа и консултација са различитим интересним
су пројекти преузети из овог документа проистекли из

Приликом припреме буџета за 2015. Годину организована је јавна расправа и
спроведана анкета међу грађанима о приоритетима. Пројектни приоритети који
нису укључени у буџет за 2015 укључени су у План капиталних инвестиција.
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