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

Члан 5.

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

ГОДИНА VI
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Члан 4.

У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 0,03% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за буџетску годину.
Средства сталне буџетске резерве користиће се за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Одељења за финансије.

Члан 3.

Укупан обим буџета општине Инђија за 2018. годину утврђује се у износу од 5.155.808.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета
износе 5.113.035.000,00 динара, а додатни приходи индиректних буџетских корисника износе 42.773.000,00 динара.

ИНЂИЈА
29. ДЕЦЕМБАР 2017. године

Члан 2.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Инђија за 2018. годину, његово извршавање, коришћење донација,
коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Члан 1.

I ОПШТИ ДЕО

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије" 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", бр. 9/13).
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 29. децембра 2017. године донела је
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1484

742

1

Економска
класификација

3

4

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

100.000,00

742120

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист
нивоа Републике

11.500.000,00

306.600.000,00

200.000.000,00

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

200.000.000,00

100.000,00

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

741150 Камате на средства буџета општина

400.100.000,00

800.000.000,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

400.000.000,00

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

1.200.000.000,00

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

2.437.500,00

16.112.500,00

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

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

18.550.000,00

80.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

716110 Комунална такса на фирму

1.000.000,00
80.000.000,00

714570 Општинске комуналне таксе
ДРУГИ ПОРЕЗИ

80.000.000,00

714560 Општинске и градске накнаде

1.000.000,00

10.000.000,00

714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса

5.000.000,00
80.000.000,00

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа

177.000.000,00

713610 Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

180.000.000,00

15.000.000,00

400.000.000,00

595.100.000,00

713420 Порез на капиталне трансакције

713310 Порез на наслеђе и поклон

713120 Порез на имовину

150.000.000,00

6.000.000,00

711180 Самодопринос

711190 Порез на друге приходе

1.000.000,00

711160 Порез на приходе од осигурања лица

10.000.000,00

150.000.000,00

711140 Порез на приходе од имовине

950.000.000,00

1.267.000.000,00

711120 Порез на приходе од самосталних делатности

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711110 Порез на зараде

2

План
01.01 - 31.12.2018.

9.300.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

5

Додатни приходи
индиректних
корисника

315.900.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

100.000,00

400.100.000,00

800.000.000,00

413.000.000,00

1.213.000.000,00

2.437.500,00

16.112.500,00

18.550.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.000.000,00

80.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

80.000.000,00

5.000.000,00

177.000.000,00

100.000,00

180.000.000,00

15.000.000,00

400.000.000,00

595.100.000,00

150.000.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

150.000.000,00

950.000.000,00

1.267.000.000,00
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841

823

771

745

744

743

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

ДОБРОВОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

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

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

841150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

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

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

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

743920

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике

742350

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

742250 Таксе у корист нивоа општина

742150

1.000.000.000,00
5.155.808.000,00

1.000.000.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

14.818.000,00

14.818.000,00

51.140.000,00

51.140.000,00

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00

6.450.000,00

10.000.000,00

17.950.000,00

2.000.000,00

100.000,00

200.000.000,00

102.300.000,00

5.113.035.000,00

42.773.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

14.818.000,00

14.818.000,00

405.000,00

405.000,00

300.000,00

300.000,00

2.000.000,00

7.300.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

50.735.000,00

50.735.000,00

1.500.000,00

6.450.000,00

10.000.000,00

17.950.000,00

100.000,00

200.000.000,00

95.000.000,00

Број 30, страна број 1847
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.
Субвенције предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим новоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ОСНОВНА СРЕДСТВА

451

454

46

463

464

465

47

472

48

481

482

483

485

49

499

51

Материјал

426

СУБВЕНЦИЈЕ

Текуће поправке и одржавање

425

45

Специјализоване услуге

424

Пратећи трошкови задуживања

Услуге по уговору

423

Отплата домаћих камата

Трошкови путовања

422

444

Стални трошкови

421

441

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

42

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Награде запосленима и остали посебни расходи

416

44

Накнаде трошкова за запослене

415

Амортизација некретнина и опреме

Социјална давања запосленима

414

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Накнаде у натури

413

43

Социјални доприноси на терет послодавца

412

431

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1

Економска
класификација

41

Врста расхода

4

Средства из буџета
3

8.419.000,00

150.000,00

200.000,00

0,00

2.286.573.499,52

36.800.000,00

36.800.000,00

20.000.000,00

705.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

8.805.000,00
102.702.000,00

0,00

39.000,00
146.550.000,00

278.057.000,00

340.758.222,40

0,00

950.000,00

0,00

0,00

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Укупна средства
2.287.278.499,52

36.800.000,00

36.800.000,00

20.000.000,00

102.702.000,00

8.844.000,00

146.550.000,00

278.096.000,00

340.758.222,40

340.758.222,40

28.600.500,00

125.500.000,00

255.830.773,00

409.931.273,00

12.000.000,00

204.746.788,00

216.746.788,00

1.342.000,00

3.221.000,00

4.563.000,00

350.000,00

350.000,00

83.171.000,00

55.439.787,00

723.210.397,26

168.481.100,00

4.912.000,00

133.998.162,82

1.169.212.447,08

16.741.000,00

11.615.000,00

26.551.200,00

4.900.000,00

40.702.600,00

226.671.970,00

327.181.770,00
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340.758.222,40

27.650.500,00

125.500.000,00

255.830.773,00

408.981.273,00

12.000.000,00

204.746.788,00

216.746.788,00

1.342.000,00

3.221.000,00

0,00

150.000,00

200.000,00
4.563.000,00

3.455.000,00

90.000,00

7.020.000,00

2.390.000,00

320.000,00

934.000,00

14.209.000,00

0,00

30.000,00

14.400.000,00

70.000,00

1.511.000,00

79.716.000,00

55.349.787,00

716.190.397,26

166.091.100,00

4.592.000,00

133.064.162,82

1.155.003.447,08

16.741.000,00

11.585.000,00

12.151.200,00

4.830.000,00

39.191.600,00

218.252.970,00

24.430.000,00

Расходи из
додатних прихода
корисника

302.751.770,00
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Петак 29. децембар 2017.

Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске имовине

512

513

515

52

523

54

541

61

611

62

621

Члан 6.

100.000,00
5.113.035.000,00

100.000,00

0,00

0,00

82.500.000,00

82.500.000,00

0,00

0,00

7.087.500,00

8.800.000,00

114.368.000,00

2.156.317.999,52

0,00

0,00
42.773.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.290.000,00

2.290.000,00

400.000,00

0,00

305.000,00

100.000,00
5.155.808.000,00

100.000,00

675.100.000,00
785.390.000,00

74

4.563.000,00
216.746.788,00
340.758.222,40
314.896.000,00

44
45
47
48+49

327.181.770,00
1.169.212.447,08

42

2.783.639.500,48
41

4

5.155.708.000,00

1.004.950.000,00

8

18.550.000,00
1.213.000.000,00

733

731+732

772

100.000,00

177.000.000,00
712+713+716+719

400.000.000,00

1.267.000.000,00
714

7415

2.119.100.000,00
711

7411

4.150.858.000,00
71

5.155.808.000,00

3

Средства из буџета

7

2

Економска
класификација

Службени лист општине Инђија

Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи

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

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

1

ОПИС

0,00

0,00

82.500.000,00

82.500.000,00

2.290.000,00

2.290.000,00

7.487.500,00

8.800.000,00

114.673.000,00

2.156.317.999,52

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака.

УКУПНО:

Зграде и грађевински објекти

511
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62

9111+9112+9115+911
6+9117+9118+9119
912
61

1.2. Задуживање код осталих кредитора

2. Примања од иностраног задуживања

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама

ШИФРА ПРОГРАМА

1101

1

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

НАЗИВ ПРОГРАМА

Расходи и издаци ове Одлуке користиће се за следећа програме:

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

Члан 7.

9113+9114

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и пословних банака

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

911

1. Примања од домаћих задуживања

612

6111+6112+6115+611
6+6117+6118+6119

6113+6114

20.000.000,00

Средства из
буџета

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

100.000,00

0,00

4.563.000,00

100.000,00

2.372.068.499,52

44.115.773,00

213.315.000,00

Укупна
средства
20.000.000,00

Службени лист општине Инђија

ПРОГРАМ

611

91

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО
92-62
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

V. ИЗАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

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

(7+8)-(4+5)

5

4632

4631

IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА

Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ
КРЕДИТА

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)

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

7. Текући трансфери
8. Капитални трансфери
Капитални расходи
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)

Расходи из
додатних
прихода
корисника

Број 30, страна број 1850
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1501

1502

0101

0401

0701

2001

2002

2003

0901

1801

1201

1301

0602

2101

0501

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
У К У П Н О

5.113.035.000,00

708.000,00

84.343.000,00

607.971.916,82

700.638.329,59

133.258.000,00

144.620.000,00

219.762.625,40

61.188.000,00

180.427.773,00

328.983.000,00

1.547.893.999,37

88.123.720,00

183.636.500,00

19.269.500,00

148.571.000,00

643.639.635,82

Набавка путничког аутомобила

ПРОЈЕКАТ "Набавка камиона кипера и камиона смећара"

1

2

512

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда пројектне документације и изградњу новог вртића у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Изградња кућних прикључака фекалне канализације Бешка

3

4

3

2

1

О П И С

Ред. број

Ек.
клас.

63.780.144,00

66.000.000,00

25.000.000,00

6.000.000,00

4

2018

2.800.000,00

5

2019

ИЗНОС У ДИНАРИМА

42.773.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.055.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

0,00

718.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

6

2020

5.155.808.000,00

708.000,00

84.343.000,00

607.971.916,82

700.638.329,59

149.313.000,00

144.620.000,00

219.762.625,40

61.188.000,00

180.427.773,00

354.983.000,00

1.547.893.999,37

88.123.720,00

183.636.500,00

19.987.500,00

148.571.000,00

643.639.635,82

Службени лист општине Инђија

511

Члан 8.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

1102

2
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ПРОЈЕКАТ 1.34 - Асфалтирање улица по насељеним местима општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.36 - Реконструкција пута на деоници Банстол - Хотел Норцев

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

ПРОЈЕКАТ 1.1 -Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња спортске сале у Бешки

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Изградња спортске сале у Инђији - IV фаза

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

ПРОЈЕКАТ 6 - "Изградња царинског складишта "

11

12

13

14

15

16

17

18

1.824.631.773,43

50.000.000,00

120.000.000,00

86.449.329,00

20.000.000,00

230.000.000,00

72.138.118,73

304.615.935,60

2.800.000,00

2.800.000,00

Службени лист општине Инђија

Средства буџета у износу од 5.113.035.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности индиректних корисника
у износу од 42.773.000,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:

Члан 9.

II ПОСЕБАН ДЕО

29.624.055,00

ПРОЈЕКАТ 1.32 - Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р-109 од км
10+662,15 до км 10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији (Обилићев венац)

10
465.726.351,10

60.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

60.400.000,00

50.000.000,00

93.000.000,00

21.897.840,00

9

8

7

ПРОЈЕКАТ 1.20 -Реконструкција градске пијаце у Инђији

6

ПРОЈЕКАТ 1.24 - Извођење радова на опремању индустријске зоне Локација 15 - друга фаза
(пут, вода и фекална канализација дуж саобраћајнице С-2)
ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж државног пута IIА-126 у
Инђији - "Оутлет"

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

5
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2

Раздео

I

Глава

1

Функционална
класификација

Програм

2101

4

Програмска активност

2101-0001

2101-0001

5

Позиција

481

12

416

421

423

13

14

15

01

465

422

423

7

8

11

Специјализоване услуге

416

6

424

415

5

426

414

4

9

Услуге по уговору

413

3

Средства из буџета

200.000,00

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Функционисање Скупштине

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

27.899.000,00

27.899.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

27.899.000,00

27.899.000,00

27.899.000,00

27.899.000,00

УКУПНО функција 110

2.500.000,00

389.000,00

150.000,00

300.000,00

20.000.000,00

2.500.000,00

389.000,00

150.000,00

300.000,00

20.000.000,00

200.000,00

100.000,00
1.060.000,00

200.000,00

50.000,00

450.000,00

2.500.000,00

27.903.000,00

11

100.000,00

10

Расходи из додатних
прихода корисника

1.060.000,00

200.000,00

50.000,00

450.000,00

2.500.000,00

27.903.000,00

9

Укупна средства

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

Дотације невладиним организацијама-политичке странке

Остале дотације и трансфери

Материјал

Трошкови путовања

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

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

Функционисање Скупштине

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

411

10

8

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2

7

Економска
класификација

1

6

Службени лист општине Инђија

160

110

3

Врста расхода

Број 30, страна број 1853
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110

110

2101

0602

2101-0002

0602-0004

412

413

414

415

416

421

422

423

426

465

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

01

01

411

17

01

01

426

4.000,00

4.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

4.000,00

4.000,00

УКУПНО функција 160

4.220.000,00

4.220.000,00

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

Функционисање извршних органа

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

56.440.000,00

56.440.000,00

4.220.000,00

4.220.000,00

УКУПНО РАЗДЕО II

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

4.220.000,00

4.220.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО РАЗДЕО II

4.220.000,00

4.220.000,00

УКУПНО функција 110

300.000,00
4.220.000,00

300.000,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

470.000,00

2.600.000,00

4.220.000,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

200.000,00

100.000,00

470.000,00

2.600.000,00

4.220.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004

Остале дотације и трансфери

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

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

Општинско/градско правобранилаштво

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4.220.000,00

27.903.000,00

27.903.000,00

УКУПНО РАЗДЕО I

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ИНЂИЈА

27.903.000,00

27.903.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО РАЗДЕО I

4.000,00

4.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

1.000,00

1.000,00

Материјал

Службени лист општине Инђија

III

II
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0901

0901-0001

0602-0010

0602-0009

414

415

416

421

422

423

424

426

465

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

40

413

30

01

499

01

499

100.000,00

56.440.000,00
36.800.000,00

56.440.000,00
36.800.000,00

35.000.000,00

1.800.000,00
18.500.000,00

18.500.000,00

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

1.800.000,00
1.800.000,00

УКУПНО

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010
Приходи из буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

Стална резерва

Стална буџетска резерва

Програмска активност 0010 (ПА 0010)

35.000.000,00
35.000.000,00

УКУПНО

35.000.000,00
35.000.000,00

35.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009
Приходи из буџета

35.000.000,00

35.000.000,00

Текућа резерва

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

56.440.000,00

56.440.000,00

УКУПНО функција 110

700.000,00
56.440.000,00

56.440.000,00

1.500.000,00

1.200.000,00

32.000.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

700.000,00

1.500.000,00

1.200.000,00

32.000.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

9.000.000,00

100.000,00
9.000.000,00

200.000,00

50.000,00

990.000,00

5.500.000,00

200.000,00

50.000,00

990.000,00

5.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 110:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

Остале дотације и трансфери

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Службени лист општине Инђија

160

160

0602

412

29

01

411

28
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160

0602

46

45

44

14.000.000,00

1.000.000,00

3.500.000,00

01

01

472

610.597,00

Приходи из буџета

10.305.298,50

10.305.298,50

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160:

10.000.000,00
10.000.000,00

УКУПНО

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

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

305.298,50
610.597,00

УКУПНО

305.298,50
305.298,50

Трансфери од других нивоа власти

07

610.597,00
305.298,50

610.597,00

Приходи из буџета

610.597,00

610.597,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

10.610.597,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РОМСКЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ"

10.610.597,00

18.500.000,00

18.500.000,00

УКУПНО функција 160
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

18.500.000,00

18.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

3.500.000,00
3.500.000,00

УКУПНО

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005
Приходи из буџета

3.500.000,00

3.500.000,00

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Накнаде из буџета за становање и живот

ПРОЈЕКАТ 1 "Домски смештај ученика и студената"

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
Приходи из буџета

14.000.000,00

14.000.000,00

Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне организације

01

472

01

01

481

01

472

01

481

Службени лист општине Инђија

0602

0602

0901-0005

43

42

Број 30, страна број 1856
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1201

1201-0004

1201-0003

1501

1501-0001

49

48

47

01

01

481

01

01

481

01

423

4.550.000,00

9.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО функција 840

Рекреација, култура и вере некласификоване на

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

14.000.000,00

14.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 840:

14.000.000,00
14.000.000,00

УКУПНО

14.000.000,00
14.000.000,00

14.000.000,00

Приходи из буџета

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003

59.550.000,00

Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице

Верске и друге услуге заједнице

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

59.550.000,00

13.550.000,00

13.550.000,00

УКУПНО функција 160

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

13.550.000,00

13.550.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 160:

9.000.000,00

9.000.000,00

УКУПНО

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

9.000.000,00

9.000.000,00

Дотације невладиним организацијама

ПРОЈЕКАТ 1 "КОНКУРС ЗА ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ"

4.550.000,00

4.550.000,00

УКУПНО

4.550.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

Приходи из буџета

4.550.000,00

4.550.000,00

13.550.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

13.550.000,00

305.298,50
10.610.597,00

305.298,50
10.610.597,00

Услуге по уговору - Регионална развојна агенција Срем

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

УКУПНО функција 160

Трансфери од других нивоа власти

Службени лист општине Инђија

860

840

160

1501

07

Број 30, страна број 1857
Петак 29. децембар 2017.

1301

1301-0001

1201

424

424

424

52

53

54

481

481

56

57

01

481

55

01

01

424

01

481

51

51

01

423

26.000.000,00

12.000.000,00

81.000.000,00
81.000.000,00

81.000.000,00
81.000.000,00

УКУПНО

5.000.000,00
81.000.000,00

81.000.000,00

6.000.000,00

70.000.000,00
5.000.000,00

6.000.000,00

70.000.000,00

96.000.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001

Дотације невладиним организацијама - превоз спортиста

Конкурс "Издавање хале"

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортисти

Услуге рекреације и спорта

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

96.000.000,00

45.550.000,00

45.550.000,00

УКУПНО функција 860
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

45.550.000,00

45.550.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 860:

12.000.000,00
12.000.000,00

УКУПНО

12.000.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00

9.900.000,00

600.000,00

500.000,00

1.000.000,00

9.900.000,00

600.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске културне манифестације "

Специјализоване услуге - Остале манифестације од значаја за Општину Инђија

Специјализоване услуге - Градска слава Општине Инђија - Духови

Специјализоване услуге - Дан ослобођења у Првом светском рату

Специјализоване услуге - Дан ослобођења Инђије

1.000.000,00

7.550.000,00

ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске културне манифестације "

7.550.000,00

7.550.000,00

УКУПНО

7.550.000,00

7.550.000,00

7.550.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002
Приходи из буџета

7.550.000,00

7.550.000,00

Дотације невладиним организацијама - Програми и пројекти у области културе

другом месту

Рекреација, култура и вере некласификоване на

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

26.000.000,00

26.000.000,00

УКУПНО

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004
Приходи из буџета

26.000.000,00

26.000.000,00

Услуге по уговору - Информисање

другом месту

Службени лист општине Инђија

810

860

860

1201-0002

50

Број 30, страна број 1858
Петак 29. децембар 2017.

IV

130

810

0602

0602-0001

1301

15.000.000,00

411

412

413

414

415

416

421

422

423

424

425

426

441

444

465

482

483

485

511

512

59

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Трансфери од других нивоа власти

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

23.000.000,00

25.800.000,00

20.000.000,00

98.800.000,00

1.200.000,00

23.000.000,00

25.800.000,00

20.000.000,00

98.800.000,00

1.200.000,00

500.000,00
9.800.000,00

9.800.000,00

1.000.000,00

32.000.000,00

24.000.000,00

25.200.000,00

26.000.000,00

1.000.000,00

35.079.862,82

2.000.000,00

3.200.000,00

4.000.000,00

1.500.000,00

14.285.000,00

79.800.000,00

493.664.862,82

500.000,00

1.000.000,00

32.000.000,00

24.000.000,00

25.200.000,00

26.000.000,00

1.000.000,00

35.079.862,82

2.000.000,00

3.200.000,00

4.000.000,00

1.500.000,00

14.285.000,00

79.800.000,00

493.664.862,82

305.298,50
291.450.597,00

291.450.597,00

291.145.298,50

305.298,50

Службени лист општине Инђија

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Опште услуге

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

УКУПНО РАЗДЕО III

Приходи из буџета

07

291.145.298,50

96.000.000,00

96.000.000,00

УКУПНО функција 810
УКУПНО РАЗДЕО III

96.000.000,00

96.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 810:

15.000.000,00

15.000.000,00

УКУПНО

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ "ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ"
Приходи из буџета

15.000.000,00

15.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - спортске организације и спортистиИнвестиције

01

01

01

481

60

58

Услуге рекреације и спорта

ПРОЈЕКАТ "ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ"

Број 30, страна број 1859
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640

620

0602

1102

512

84

444

512

87

88

01

441

01

421

86

85

511

83

01

424

82

100.000,00

400.000,00

26.900.000,00
62.676.457,00

26.900.000,00
62.676.457,00

Функционисање месних заједница

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

26.900.000,00

26.900.000,00

УКУПНО

26.900.000,00

26.900.000,00

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

25.000.000,00

300.000,00

1.600.000,00
25.000.000,00

300.000,00

Машине и опрема

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

1.600.000,00

50.400.000,00

ПРОЈЕКАТ "Набавка камиона кипера и камиона смећара"

50.400.000,00
50.400.000,00

УКУПНО функција 640

50.400.000,00

50.400.000,00

Извори финансирања за функцију 640:

50.400.000,00

50.400.000,00

50.400.000,00

Приходи из буџета

50.400.000,00

50.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001

77.300.000,00

Стални трошкови

УЛИЧНА РАСВЕТА

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

77.300.000,00

25.300.000,00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

25.300.000,00

25.300.000,00

УКУПНО

25.300.000,00

5.550.000,00

19.350.000,00

25.300.000,00

25.300.000,00

5.550.000,00

19.350.000,00

400.000,00

20.258.682,90
468.364.862,82

468.364.862,82

448.106.179,92

20.258.682,90

448.106.179,92

100.000,00
468.364.862,82

100.000,00
468.364.862,82

40.000.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОЈЕКАТ "Реконструкција и опремање Виле Љубица у
Сутомору"

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ "Реконструкција и опремање Виле Љубица у Сутомору "

100.000,00
40.000.000,00

Службени лист општине Инђија

0602-0002

1102

1102-0001

0602

УКУПНО функција 130

Трансфери од других нивоа власти

Извори финансирања за функцију 130:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

Набавка домаће финансијске имовине

Приходи из буџета

621

81

Земљиште

Нематеријална имовина

07

541

80

01

515

79
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1

940

160

0602

412

414

415

421

422

423

424

425

426

441

444

465

482

483

511

512

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

109

472

01

Студентске стипендије

ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

Високо образовање

12.200.000,00

12.200.000,00

36.476.457,00

36.476.457,00

УКУПНО за главу 1, функција 160

1.300.000,00
36.476.457,00

36.476.457,00

Приходи из буџета

1.300.000,00
5.300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00

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

1.300.000,00

1.300.000,00

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ 2 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ "

Службени лист општине Инђија

01

511

4.000.000,00

108

4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

1.500.000,00
4.000.000,00

Приходи из буџета

2.500.000,00

01

1.500.000,00

Машине и опрема

512

107

Зграде и грађевински објекти

511

2.500.000,00

31.176.457,00

31.176.457,00

ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "

31.176.457,00

31.176.457,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

1.910.000,00
31.176.457,00

1.910.000,00

160.000,00

52.000,00

312.500,00

546.500,00

42.000,00

21.000,00

1.678.000,00

8.049.787,00

732.000,00

6.615.600,00

420.500,00

4.061.300,00

25.000,00

801.200,00

862.000,00

4.887.070,00

31.176.457,00

160.000,00

52.000,00

312.500,00

546.500,00

42.000,00

21.000,00

1.678.000,00

8.049.787,00

732.000,00

6.615.600,00

420.500,00

4.061.300,00

25.000,00

801.200,00

862.000,00

4.887.070,00

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

106

01

411

89

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

Број 30, страна број 1861
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950

950

950

950

0501

0602

0602

0602

0602

114

113

112

111

110

Трансфери од других нивоа власти

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

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

708.000,00

708.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

13.000.000,00

13.000.000,00

УКУПНО функција 950

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 950:

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

Службени лист општине Инђија

01

1.000.000,00

Специјализоване услуге

424

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

1.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник тастера""
Образовање које није дефинисано нивоом

6.000.000,00
6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00
6.000.000,00

Услуге по уговору - Набавка "паник тастера"

01

ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник тастера"

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

423

6.000.000,00

1.400.000,00

Приходи из буџета

Образовање које није дефинисано нивоом

1.400.000,00

Услуге по уговору - Поклони за истакнуте ученике и спортисте

01

ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ"

423

1.400.000,00

4.600.000,00

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

4.600.000,00

4.600.000,00

Приходи из буџета

4.600.000,00

4.600.000,00

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

01

4.600.000,00

1.000.000,00
13.200.000,00

13.200.000,00

12.200.000,00

1.000.000,00

12.200.000,00

1.000.000,00
13.200.000,00

1.000.000,00
13.200.000,00

423

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"

Образовање које није дефинисано нивоом

УКУПНО функција 940

Приходи из буџета

07

Извори финансирања за функцију 940:

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-путни трошкови студената

01

472
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360

620

920

0701

118

117

116

115

4.700.000,00

4.700.000,00

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 360

470.000,00
4.230.000,00

4.230.000,00

Приходи из буџета

01

07

470.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

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

4.700.000,00

4.700.000,00

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА"

УКУПНО функција 360

424

1.689.998,20

1.689.998,20

Трансфери од других нивоа власти

204.999,82
1.484.998,38

1.484.998,38

Приходи из буџета

07

204.999,82

1.689.998,20

1.689.998,20

Извори финансирања за функцију 360:

1.689.998,20

1.689.998,20

6.389.998,20

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

6.389.998,20

Специјализоване услуге-Видео надзор

ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

62.000,00
108.000,00

108.000,00

46.000,00

62.000,00

46.000,00

108.000,00

01

424

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 920

Приходи из буџета

07

Извори финансирања за функцију 620:

Зграде и грађевински објекти

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

108.000,00

600.000,00

600.000,00

Развој заједнице

600.000,00

600.000,00

600.000,00

УКУПНО функција 920

600.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 920:

Зграде и грађевински објекти

01

511

01

511

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

Службени лист општине Инђија

0701

0701

0501

0501

Средње образовање
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2

473

1502

421

423

424

425

426

512

523

136

137

138

139

140

141

142

Трансфери од других нивоа власти

07

Залихе робе за даљу продају

Машине и опрема

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

Промоција туристичке понуде

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Сопствени приходи

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Нематеријална имовина

Приходи из буџета

515

135

Машине и опрема

04

512

134

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Остале дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

01

482

483

465

131

132

426

130

133

424

425

128

423

127

129

422

126

415

123

416

414

122

421

413

121

124

412

120

125

411

119

Управљање развојем туризма

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

100.000,00

350.000,00

300.000,00

1.350.000,00

90.000,00

129.000,00

90.000,00

100.000,00

479.000,00

300.000,00

1.350.000,00

850.000,00
3.000.000,00

8.268.500,00

418.000,00

11.000,00

7.839.500,00

850.000,00
70.000,00

429.000,00

418.000,00

11.000,00

2.930.000,00

7.839.500,00

7.839.500,00

500.000,00
8.268.500,00

500.000,00
429.000,00

50.000,00
155.000,00
7.839.500,00

150.000,00

5.000,00

37.000,00
50.000,00

35.000,00

63.000,00

100.000,00

400.000,00

1.250.000,00

200.000,00

219.000,00

50.000,00

170.000,00

50.000,00

60.000,00

702.600,00

3.781.900,00

19.987.500,00

480.000,00
2.000,00

8.000,00

4.000,00

30.000,00

61.000,00

319.000,00

718.000,00

480.000,00

55.000,00

100.000,00

400.000,00

1.250.000,00

200.000,00

215.000,00

50.000,00

140.000,00

50.000,00

60.000,00

641.600,00

3.462.900,00

19.269.500,00

Службени лист општине Инђија

1502-0002

1502-0001

Туристичка организација општине Инђија

ТУРИЗАМ

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
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3

911

2001

2001-0001

1502

707.000,00

421

422

423

424

425

152

153

154

155

156

441

416

151

159

415

150

426

414

149

431

413

148

157

412

Отплата домаћих камата

Амортизација некретнина и опреме

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ПУ "Бошко Буха"

Предшколско образовање

Функционисање предшколских установа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

100.000,00

200.000,00

30.420.000,00

12.000.000,00

3.500.000,00

2.128.000,00

500.000,00

100.000,00

200.000,00

32.548.000,00

12.000.000,00

4.000.000,00

750.000,00
6.500.000,00

25.800.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

15.530.000,00

2.840.000,00

19.532.000,00

109.003.000,00

750.000,00
1.200.000,00

800.000,00

11.000.000,00

1.432.000,00

8.000.000,00

354.983.000,00

19.987.500,00

5.300.000,00

25.000.000,00

1.600.000,00

7.000.000,00

4.530.000,00

2.840.000,00

101.003.000,00
18.100.000,00

707.000,00
5.241.000,00

Службени лист општине Инђија

158

411

147

26.000.000,00

328.983.000,00

146

718.000,00

19.269.500,00

УКУПНО за главу 2, функција 473
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

11.000,00

5.230.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

14.039.500,00

Сопствени приходи

14.039.500,00

Приходи из буџета

01

5.550.000,00

04

4.000.000,00

5.550.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

1.550.000,00

1.550.000,00
4.000.000,00

5.550.000,00

5.550.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

Трансфери од других нивоа власти

5.300.000,00

5.300.000,00

100.000,00

150.000,00

Остале некретнине и опрема

100.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

513

145

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

07

511

144

ПРОЈЕКАТ 1 "РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

01

424

143

6.169.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

289.000,00

5.880.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

289.000,00
1.230.000,00

1.230.000,00

Сопствени приходи

4.650.000,00

6.169.000,00

Приходи из буџета

289.000,00

289.000,00

04

4.650.000,00

5.880.000,00

01

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002
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2001

2001

2001

2001

171
172

170

169

168

515

167

Извори финансирања за функцију 911:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001

Нематеријална имовина

Остале некретнине и опрема

600.000,00

600.000,00

424
511
01

800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

240.000,00
10.000.000,00
10.240.000,00

240.000,00
10.000.000,00
10.240.000,00

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

Специјализоване услуге

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

Развој заједнице

800.000,00
800.000,00

Приходи из буџета

800.000,00
800.000,00

Текуће поправке и одржавање

01

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

425

800.000,00

60.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

60.000.000,00
60.000.000,00

Приходи из буџета

01

60.000.000,00
60.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

60.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња новог објекта за предшколску установу - прва
фаза

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

277.643.000,00

2.000.000,00

24.000.000,00

251.643.000,00

Зграде и грађевински објекти

26.000.000,00

2.000.000,00

24.000.000,00

01

6.000.000,00

251.643.000,00

251.643.000,00

800.000,00
277.643.000,00

3.000.000,00

18.100.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

251.643.000,00

26.000.000,00

200.000,00
14.140.000,00

800.000,00

3.000.000,00

18.100.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

940.000,00

511

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда пројектне документације за изградњу вртића у Инђији

Развој заједнице

УКУПНО за главу 3, функција 911

200.000,00
13.200.000,00

Службени лист општине Инђија

620

620

620

513

166

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Родитељски динар за ваннаставне активности

512

165

16

511

164

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Трансфери од других нивоа власти

483

163

Приходи из буџета

482

162

Остале текуће дотације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

07

465

161

01

444

160
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2003

2002-0001

175

174

178.827.773,00
2.500.000,00
3.360.000,00
17.800.000,00

178.827.773,00
2.500.000,00
3.360.000,00
17.800.000,00

414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене

5.100.000,00
69.900.000,00
3.340.000,00
5.710.000,00

5.100.000,00
3.340.000,00
5.710.000,00

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

1.600.000,00
61.188.000,00

61.188.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

1.600.000,00
1.600.000,00

Приходи из буџета

1.600.000,00
1.600.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

1.600.000,00

178.827.773,00

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

178.827.773,00

178.827.773,00

178.827.773,00

100.000,00
178.827.773,00

100.000,00

178.827.773,00

6.150.000,00

6.150.000,00

УКУПНО функција 912

7.510.000,00
24.387.773,00

24.387.773,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 912:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001

515 Нематеријална имовина

512 Машине и опрема

511 Зграде и грађевински објекти

1.220.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

7.510.000,00

10.175.000,00
1.220.000,00

426 Материјал

10.175.000,00

17.575.000,00

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

4.000.000,00
17.575.000,00

4.000.000,00

421 Стални трошкови

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

69.900.000,00

Трансфери осталим нивоима власти
413 Накнаде у натури

Основно образовање

Функционисање основних школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

180.427.773,00

300.000,00

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

180.427.773,00

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

300.000,00

300.000,00

Зграде и грађевински објекти

10.240.000,00

511

01

463

511
01

10.240.000,00

Службени лист општине Инђија

620

912

2002

173

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

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

Број 30, страна број 1867
Петак 29. децембар 2017.

1501

1501-0001

2003

177

176

01

463

01

463

900.000,00
2.895.000,00
7.980.000,00
5.700.000,00

900.000,00
7.980.000,00
5.700.000,00

424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

3.060.000,00
180.000,00
57.800.000,00

3.060.000,00
180.000,00
57.800.000,00

512 Машине и опрема

3.388.000,00
6.670.000,00

3.388.000,00
6.670.000,00

Високо образовање

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

3.388.000,00

3.388.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

3.388.000,00

511 Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

3.388.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

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

3.388.000,00

57.800.000,00

57.800.000,00

УКУПНО функција 920
Средње образовање

57.800.000,00

57.800.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 920:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001

515 Нематеријална имовина

400.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти

600.000,00

600.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

400.000,00

4.140.000,00

4.140.000,00

422 Трошкови путовања

2.895.000,00

2.400.000,00

423 Услуге по уговору

421 Стални трошкови

18.765.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

18.765.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

2.400.000,00

750.000,00
1.330.000,00

1.330.000,00

57.800.000,00

57.800.000,00

414 Социјална давања запосленима

413 Накнаде у натури

750.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

Средње образовање

Функционисање средњих школа

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Службени лист општине Инђија

950

920

920

2003-0001

Број 30, страна број 1868
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4

820

1201

423

424

196

Трансфери од других нивоа власти

07

195

Сопствени приходи

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Приходи из буџета

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Машине и опрема

Порези, обавезне таксе и казне

04

482

512

193

194

Остале текуће донације и трансфери

Пратећи трошкови задуживања

Отплата домаћих камата

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић"

Услуге културе

660.000,00

300.000,00

1.700.000,00

20.000,00

400.000,00

320.000,00

2.100.000,00

1.000.000,00
24.920.000,00

1.280.000,00

22.640.000,00

23.640.000,00

1.280.000,00

1.280.000,00
1.000.000,00

22.640.000,00

24.920.000,00

23.640.000,00

40.000,00

1.500.000,00

300.000,00

500.000,00

1.280.000,00

1.600.000,00
1.280.000,00

20.000,00

280.000,00

500.000,00

300.000,00

1.540.000,00

1.300.000,00

600.000,00

1.600.000,00

150.000,00

2.050.000,00

1.600.000,00

20.000,00

1.500.000,00

300.000,00

500.000,00

1.000.000,00

600.000,00

60.000,00

50.000,00
500.000,00

20.000,00
250.000,00

800.000,00

50.000,00

1.520.000,00

1.300.000,00

600.000,00

800.000,00

2.050.000,00
100.000,00

11.000.000,00

89.763.000,00

73.708.000,00

11.000.000,00

6.670.000,00

6.670.000,00

УКУПНО функција 950
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

6.670.000,00

6.670.000,00

Приходи из буџета

16.055.000,00

6.670.000,00

6.670.000,00

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

6.670.000,00

6.670.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ПОСЛОВНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

01

465

426

189

192

425

188

441

424

187

444

422

186

190

421

185

191

415

414

182

416

413

181

183

412

180

184

411

179

01

451

Службени лист општине Инђија

1201-0002

1201-0001

178
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5

1201-0001

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти

07

512

515

523

214

215

216

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Залихе робе за даљу продају

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе и казне

Примања од продаје нефинансијске имовине

483

213

09

482

212

Остале текуће дотације и трансфери

Трансфери од других нивоа власти

465

211

Амортизација некретнина и опреме

07

431

210

Материјал

Сопствени приходи

426

209

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Приходи из буџета

425

208

04

424

207

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

29.368.000,00

29.368.000,00

500.000,00

1.100.000,00

1.600.000,00

100.000,00

735.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.400.000,00

2.060.000,00

340.000,00

5.300.000,00

550.000,00

340.000,00

1.370.000,00

130.000,00

1.343.000,00

7.500.000,00

4.950.000,00

2.600.000,00

2.005.000,00

9.855.000,00

2.200.000,00

0,00

300.000,00

0,00

17.000,00

10.000,00

150.000,00

830.000,00

30.000,00

2.500.000,00

700.000,00

270.000,00

110.000,00

2.600.000,00

20.000,00

18.000,00

100.000,00

4.950.000,00

2.600.000,00

2.005.000,00

29.368.000,00

39.223.000,00

2.200.000,00

500.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

117.000,00

745.000,00

150.000,00

1.830.000,00

3.030.000,00

4.900.000,00

2.760.000,00

610.000,00

5.410.000,00

550.000,00

340.000,00

3.970.000,00

150.000,00

1.361.000,00

7.600.000,00

Службени лист општине Инђија

01

422

423

205

421

204

206

415

414

201

416

413

200

202

412

203

411

199

Функционисање локалних установа културе

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Установа Културни центар

1.300.000,00
28.740.000,00

2.100.000,00

26.640.000,00

УКУПНО за главу 4, функција 820

2.100.000,00

1.300.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

25.340.000,00

Сопствени приходи

2.100.000,00

Приходи из буџета

04

25.340.000,00

3.820.000,00

820.000,00

3.000.000,00

820.000,00

2.700.000,00
300.000,00

820.000,00
300.000,00

2.700.000,00

3.820.000,00

1.400.000,00

01

Извори финансирања за главу 4 за функцију 820:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Приходи из буџета

820.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

04

400.000,00

1.000.000,00

Нематеријална имовина

01

515

198

197

Број 30, страна број 1870
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1201

1201

1201-0002

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

07

09

08

425

515

222

223

20.000,00

330.000,00

250.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

2.300.000,00

2.600.000,00

4.900.000,00

8.205.000,00

71.408.000,00

Сопствени приходи

71.408.000,00

Приходи из буџета

5.250.000,00

01

5.250.000,00
5.250.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.250.000,00
5.250.000,00

5.250.000,00

Приходи из буџета

3.500.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

1.500.000,00

Нематеријална имовина

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

250.000,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 2- "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

51.773.000,00

300.000,00

4.950.000,00

3.600.000,00

6.105.000,00

36.818.000,00

12.550.000,00

4.100.000,00

1.000.000,00

7.450.000,00

12.550.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

8.205.000,00

720.000,00
11.500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

13.955.000,00

300.000,00

4.950.000,00

2.600.000,00

6.105.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

300.000,00
39.223.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

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

37.818.000,00

1.000.000,00

36.818.000,00

8.450.000,00

1.000.000,00

7.450.000,00

80.000,00
4.100.000,00

4.000.000,00

250.000,00

Субвенције предузећима

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

04

01

424

01

454

Сопствени приходи

УКУПНО за главу 5, функција 820

Приходи из буџета

04

Извори финансирања за главу 5 за функцију 820:

01

300.000,00
9.855.000,00

8.450.000,00

7.500.000,00

700.000,00

29.368.000,00

Службени лист општине Инђија

221

220

Сопствени приходи

04
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Материјал

Приходи из буџета

426

219

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

07

424

218

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

01

423

217

08

Број 30, страна број 1871
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0901

0901-0001

0901-0001

1301

1301-0004

228

472

227

472

01

463

01

421

01

451

226

225

224

300.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

45.515.000,00

45.515.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР

Болест и инвалидност

Једнократне помоћи и други облици помоћи

210.000,00

210.000,00

45.515.000,00

45.515.000,00

УКУПНО функција 090
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

45.515.000,00

45.515.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 090:

29.700.000,00

29.700.000,00

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

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

Социјална заштита некласификована на другом месту

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

15.815.000,00

201.262.625,40

201.262.625,40

15.815.000,00

5.500.000,00

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

5.500.000,00
5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.500.000,00
5.500.000,00

5.500.000,00

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

5.500.000,00

5.500.000,00

Стални трошкови

ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа клизалишта"

Услуге рекреације и спорта

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО функција 810

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004
Приходи из буџета

6.000.000,00

11.500.000,00

89.463.000,00

6.000.000,00

11.500.000,00

15.755.000,00

4.950.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Установа
Спортски центар

Услуге рекреације и спорта

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 000)

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

73.708.000,00

300.000,00

4.950.000,00

Службени лист општине Инђија

010

090

810

810

1301

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

08
УКУПНО функција 820

Примања од продаје нефинансијске имовине

09
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0901-0002

0901-0006

236

472

235

01

472

1.500.000,00

1.500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 060:

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002

2.100.000,00
50.600.000,00

50.600.000,00

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај

Становање

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО функција 040

48.500.000,00
2.100.000,00

48.500.000,00

50.600.000,00

50.600.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006
Извори финансирања за функцију 040:

13.100.000,00

2.000.000,00

12.000.000,00

22.000.000,00

13.100.000,00

2.000.000,00

12.000.000,00

22.000.000,00

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

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Треће дете

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете

Трансфери од других нивоа власти

472

234

Приходи из буџета

472

233

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

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

01

472

232

Породица и деца

Подршка деци и породици са децом

07

472

231

61.555.000,00

УКУПНО функција 070
Програмска активност 0006 (ПА 0006)

49.320.173,49

61.555.000,00

Трансфери од других нивоа власти

12.234.826,51

49.320.173,49

Приходи из буџета

12.234.826,51

61.555.000,00

61.555.000,00

Извори финансирања за функцију 070:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

1.780.000,00
59.775.000,00

1.780.000,00
59.775.000,00

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

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка помоћ

07

472

230

некласификована на другом месту

Социјална помоћ угроженом становништву

Једнократне помоћи и други облици помоћи

01

472

229

210.000,00

210.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

210.000,00

210.000,00

УКУПНО функција 010

210.000,00

Приходи из буџета

210.000,00

Службени лист општине Инђија

060

040

070

0901-0001

01

Извори финансирања за функцију 010:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001
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090

040

040

070

0901-0005

421

07

472

01

472

01

472

01

472

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО функција 070

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО функција 040

4.500.000,00

4.500.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 2 - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

5.482.625,40

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 3 - ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Стални трошкови

527.000,00

527.000,00

5.482.625,40

5.482.625,40

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

5.482.625,40

5.482.625,40

УКУПНО функција 090

5.482.625,40

Трансфери од других нивоа власти

Извори финансирања за функцију 090:

5.482.625,40

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОЈЕКАТ 3 - ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

5.482.625,40

4.500.000,00

4.500.000,00

УКУПНО функција 040
Социјална заштита некласификована на другом месту

4.500.000,00

4.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 040:

4.500.000,00

4.500.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -Финансирање вантелесне оплодње

ПРОЈЕКАТ 2 - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Породица и деца

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 040:

5.000.000,00

5.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

Породица и деца

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 070:

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

500.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња

некласификована на другом месту

500.000,00

Службени лист општине Инђија

241

240

239

238

237

Социјална помоћ угроженом становништву

Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

УКУПНО функција 060
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0401

1102

1102-0001

1801-0001

424

451
01

251

01

464

250

249

Извори финансирања за функцију 090:

Нематеријална имовина

2.060.000,00

31.741.307,00
10.154.760,00

31.741.307,00
10.154.760,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001

Развој заједнице

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

8.328.019,00
31.741.307,00

31.741.307,00

23.413.288,00

Приходи из буџета

23.413.288,00

31.741.307,00

8.328.019,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Специјализоване услуге - Фактурисање

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

"ИНЂИЈА ПУТ" ИНЂИЈА

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

31.741.307,00

125.500.000,00

125.500.000,00

Развој заједнице

125.500.000,00

125.500.000,00

УКУПНО функција 721

125.500.000,00

125.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001
Приходи из буџета

125.500.000,00

125.500.000,00

22.900.000,00

2.290.000,00

18.550.000,00

125.500.000,00

125.500.000,00

22.900.000,00

2.290.000,00

18.550.000,00

2.060.000,00

687.500,00
22.900.000,00

687.500,00

2.750.000,00

37.500,00

462.000,00

1.750.000,00

22.900.000,00

2.750.000,00

37.500,00

462.000,00

1.750.000,00

181.500,00
16.504.500,00

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Здравство

Опште медицинске услуге

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

181.500,00
16.504.500,00

Службени лист општине Инђија

620

620

721

1801

515

248

Машине и опрема

Трансфери од других нивоа власти

512

247

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

07

482

246

Материјал

Специјализоване услуге

Донације од међународних организација

426

245

Приходи из буџета

424

244

Услуге по уговору

Трошкови путовања

06

423

243

01

422

242
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1102

1301

1301-0004

0701-0002

101.788.000,00

313.072.021,16

101.788.000,00

313.072.021,16

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004

1.854.000,00
1.854.000,00

1.854.000,00
1.854.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

01

54.000,00
1.800.000,00

54.000,00
1.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

259

Специјализоване услуге

424

258

ПРОЈЕКАТ 1.1 Радови на уређењу објекта месне заједнице и полиције у Бешки

Развој заједнице

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

101.788.000,00

101.788.000,00

Приходи из буџета

01

3.788.000,00
98.000.000,00

451

98.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

424

3.788.000,00

101.788.000,00

257

Специјализоване услуге - Фактурисање

101.788.000,00

256

Функционисање локалних спортских установа

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Развој заједнице

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

241.677.069,00

241.677.069,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

29.981.749,00
241.677.069,00

241.677.069,00

Приходи из буџета

01

211.695.320,00

451

29.981.749,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

424

211.695.320,00

241.677.069,00

255

Специјализоване услуге - Фактурисање

241.677.069,00

254

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

Развој заједнице

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

10.154.760,00

10.154.760,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004

590.520,00
10.154.760,00

10.154.760,00

9.564.240,00

Приходи из буџета

590.520,00

01

9.564.240,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

451

253

Специјализоване услуге -Фактурисање

424

252

Управљање отпадним водама

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Службени лист општине Инђија

620

620

620

0701

0401-0004
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269

424

Специјализоиване услуге

432.000,00

432.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8
ПРОЈЕКАТ 1.9 - Изградња атмосферске канализације у Војвођанској и улици
Соње Маринковић

2.000.000,00
2.000.000,00

Приходи из буџета

01

2.000.000,00
2.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.000.000,00

21.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7
ПРОЈЕКАТ 1.8 - Израда Идејног решења одвођења атмосферских вода
насељених места Инђија

21.000.000,00
21.000.000,00

Приходи из буџета

01

21.000.000,00
21.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

21.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6
ПРОЈЕКАТ 1.7 - Извођење радова на опремању индустријске зоне Бешка (пут,
вода и ФК)

10.000.000,00
10.000.000,00

Приходи из буџета

01

10.000.000,00
10.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

10.000.000,00

7.800.000,00

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

7.800.000,00
7.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

7.800.000,00
7.800.000,00

Приходи из буџета

01

7.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

268

267

266

265

63.780.144,16

63.780.144,16

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4
ПРОЈЕКАТ 1.5 - Израда техничке документације изградње фекалне
канализације (Крчедин, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен и Стари
Сланкамен)

63.780.144,16

63.780.144,16

Приходи из буџета

01

1.250.591,06
62.529.553,10

62.529.553,10

Зграде и грађевински објекти

511

264

Специјализоване услуге

424

263

1.250.591,06

2.940.000,00

2.940.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Изградња кућних прикључака фекалне канализације Бешка

2.940.000,00

2.940.000,00

Приходи из буџета

01

2.820.000,00

2.820.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

262

Специјализоване услуге

424

120.000,00

180.000,00

180.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

120.000,00

180.000,00

180.000,00

Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ 1.3 Санација крова на објекту Дома културе у Новим Карловцима

180.000,00

180.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

261

260

ПРОЈЕКАТ 1.2 Израда техничке документације на уређењу просторија месне
заједнице Стари Сланкамен
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22.329.840,00

4.200.000,00
4.200.000,00

4.200.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.16

01

4.200.000,00
4.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

4.200.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.15

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

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.14
ПРОЈЕКАТ 1.15 - Израда пројектне документације за осветљење пешачких
прелаза у зони школа

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.13
ПРОЈЕКАТ 1.14 - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Бешка

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00
1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.12
ПРОЈЕКАТ 1.13 - Израда пројектне документације за изградњу јавне расвете у
индустријској зони Инђија -Локација 15

300.000,00
300.000,00

Приходи из буџета

01

300.000,00

300.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

300.000,00

450.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11
ПРОЈЕКАТ 1.12 -Израда пројектне документације атмосферске канализације у
улици Михаила Пупина у Инђији

450.000,00

450.000,00

Приходи из буџета

01

450.000,00

450.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

450.000,00

500.000,00

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

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

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

10.948.920,00

22.329.840,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9

11.380.920,00

10.948.920,00

Трансфери од других нивоа власти

21.897.840,00

07

11.380.920,00

Приходи из буџета

01

21.897.840,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

276

275

274

273

272

271

270
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286

511

Зграде и грађевински објекти

50.000.000,00

50.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.23

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

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00
1.000.000,00

Специјализоване услуге

424

1.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.22
ПРОЈЕКАТ 1.23- Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за потребе
инвестиција предвиђених програмом

5.000.000,00
5.000.000,00

Приходи из буџета

01

5.000.000,00
5.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

5.000.000,00

2.000.000,00

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

2.000.000,00
2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.21

2.000.000,00
2.000.000,00

Приходи из буџета

01

2.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

285

284

283

94.800.000,00

94.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.20

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

94.800.000,00

94.800.000,00

Приходи из буџета

1.800.000,00
93.000.000,00

01

93.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

282

Специјализоване услуге

424

1.800.000,00

4.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.19
ПРОЈЕКАТ 1.20 -Реконструкција градске пијаце у Инђији

4.500.000,00

4.500.000,00

Приходи из буџета

01

4.500.000,00

4.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

4.500.000,00

5.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.18
ПРОЈЕКАТ 1.19 - Израда пројектне документације реконструкције градске
пијаце у Инђији

5.800.000,00

5.800.000,00

Приходи из буџета

01

5.800.000,00

5.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

5.800.000,00

3.480.000,00

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

3.480.000,00

3.480.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.17

3.480.000,00

3.480.000,00

Приходи из буџета

3.480.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

ПРОЈЕКАТ 1.17 - Израдња стубне трафо станице (СТС) Новосадска

511

281

280

279

278
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620

0701

424

511

292

293

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 1.1 Пешачка стаза до Лесног профила

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

3.059.200,00

3.059.200,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.29

2.700.000,00

120.000,00

1.113.626.932,17

2.700.000,00

120.000,00

1.113.626.932,17

61.184,00
2.998.016,00

2.998.016,00

Трансфери од осталих нивоа власти

07

3.059.200,00

Приходи из буџета

01

61.184,00

Зграде и грађевински објекти

511

3.059.200,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.28
ПРОЈЕКАТ 1.29 - Санација јавног осветљења у насељеном месту Јарковци у
општини Инђија

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Специјализоване услуге

424

500.000,00

1.200.000,00

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

1.200.000,00
1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.27

1.200.000,00

1.200.000,00

Приходи из буџета

01

1.200.000,00

Специјализоване услуге

424

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

1.898.837,00

1.898.837,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.26

379.767,40
1.519.069,60

1.519.069,60

Трансфери од осталих нивоа власти

07

1.898.837,00

Приходи из буџета

01

379.767,40

Зграде и грађевински објекти

511

1.898.837,00

500.000,00

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

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.25

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

0701

291

290

289

288

287

50.000.000,00

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

25.000.000,00

50.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24

25.000.000,00

25.000.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

07

25.000.000,00

Приходи из буџета

01
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Трансфери од других нивоа власти

07

3.591.606,84

3.591.606,84

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

61.000.000,00

61.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

4.380.000,00

4.380.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

01

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

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Приходи из буџета

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

5.000.000,00

5.000.000,00

Специјализоване услуге

01

5.000.000,00

33.500.000,00

424

5.000.000,00

33.500.000,00

Службени лист општине Инђија

303

302

63.500.000,00

63.500.000,00

Трансфери од осталих нивоа власти

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

30.000.000,00

30.000.000,00

Приходи из буџета

07

3.500.000,00
60.000.000,00

01

3.500.000,00
60.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

301

Специјализоване услуге

424

300

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

4.380.000,00

4.380.000,00

Приходи из буџета

180.000,00
4.200.000,00

01

180.000,00
4.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

299

Специјализоване услуге

424

298

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

61.000.000,00

61.000.000,00

Приходи из буџета

600.000,00
60.400.000,00

01

600.000,00
60.400.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

297

Специјализоване услуге

424

296

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

3.591.606,84

3.591.606,84

Приходи из буџета

108.000,00
3.483.606,84

01

108.000,00

511

3.483.606,84

Зграде и грађевински објекти

424

295

Специјализоване услуге

230.000,00
2.820.000,00

2.820.000,00

2.590.000,00

230.000,00

2.590.000,00
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ПРОЈЕКАТ 1.2 -Изградња упарених аутобуских стајалишта у Инђији, у улици
Цара Душана

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

Приходи из буџета

01
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14.360.000,00

14.360.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11

314

2.480.000,00

2.480.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.14

600.000,00
600.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.15

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

01

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

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

2.480.000,00

2.480.000,00

Приходи из буџета

120.000,00
2.360.000,00

01

2.360.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

313

Службени лист општине Инђија

312

120.000,00

2.440.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.14 - Изградња аутобуских стајалишта у улици Цара Душана у
Крчедину

2.440.000,00
2.440.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.13

2.440.000,00
2.440.000,00

Приходи из буџета

01

2.440.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 1.13 -Реконструкција крова и фасаде на објекту МЗ Нови Сланкамен

16.400.000,00

16.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.12

311

16.400.000,00

16.400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00
16.000.000,00

01

400.000,00
16.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

310

Специјализоване услуге

424

309

ПРОЈЕКАТ 1.12 - Уређење ужег дела центра насеља Новог Сланкамена

14.360.000,00

14.360.000,00

Приходи из буџета

360.000,00
14.000.000,00

01

14.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

308

Специјализоване услуге

424

360.000,00

6.960.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10
ПРОЈЕКАТ 1.11 - Уређење ужег дела центра насеља Нови Карловци

6.960.000,00

6.960.000,00

Приходи из буџета

01

6.960.000,00

6.960.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

6.960.000,00

360.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9
ПРОЈЕКАТ 1.10 - Уређење ужег дела центра насеља Крчедин

360.000,00

360.000,00

Приходи из буџета

01

360.000,00

360.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

360.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда техничке документације саобраћајница у индустријјској
зони Бешка

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

307

306

305

304
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322

100.000,00
100.000,00

100.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.23

01

100.000,00
100.000,00

Специјализоване услуге

424

100.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.22

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

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Остале некретнине и опрема

513

500.000,00

1.380.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.21
ПРОЈЕКАТ 1.22 - Набавка опреме за посебна паркиралишта

1.380.000,00
1.380.000,00

Приходи из буџета

01

1.380.000,00
1.380.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.380.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.20
ПРОЈЕКАТ 1.21 - Изградња паркинга у центру Марадика

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00
1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.19

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

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.18
ПРОЈЕКАТ 1.19- Израда пројеката техничке регулације саобраћаја за време
извођења радова

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.17
ПРОЈЕКАТ 1.18 - Израда пројектне документације за изградњу пешачких
семафора на државном путу II А - 100 кроз насељено место Инђија

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.17 - Израда пројектне документације марине у Старом Сланкамену

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.16

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

321

320

319

318

317

316

315

ПРОЈЕКАТ 1.16 - Израда пројектне документације проширења коловоза у улици
Фрушкогорска у Новом Сланкамену
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331

180.000,00
180.000,00

180.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.31

01

180.000,00
180.000,00

Специјализоване услуге

424

180.000,00

180.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.30
ПРОЈЕКАТ 1.31 - Изградња саобраћајног прикључка Улице Нове 3 на државни
пут другог реда бр. 100 у Инђији

180.000,00
180.000,00

Приходи из буџета

01

180.000,00
180.000,00

Специјализоване услуге

424

180.000,00

2.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.29

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

2.400.000,00
2.400.000,00

Приходи из буџета

01

2.400.000,00
2.400.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.400.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.28
ПРОЈЕКАТ 1.29 - Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00
500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

500.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.27
ПРОЈЕКАТ 1.28 - Израда пројектне документације за изградњу паркинга у Блоку
44 у Инђији - Ламела

1.000.000,00
1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.27 - Изградња паркинга у улици Краља Петра

500.000,00

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.26

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

330

329

328

327

326

1.000.000,00

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

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.25

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

01

1.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 1.25 - Реконструкција крова ФК Љуково

7.603.000,00

7.603.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24

325

7.603.000,00

7.603.000,00

Приходи из буџета

120.000,00
7.483.000,00

01

120.000,00
7.483.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

324

Специјализоване услуге

424

323

ПРОЈЕКАТ 1.24 - Израда пројектне документацијеи изградњу пешачке стазе у
целој дужини у улици Н. Тесле у Љукову

Број 30, страна број 1884
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УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.32

340

72.138.118,73

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.38

2.000.000,00
2.000.000,00

Приходи из буџета

01

2.000.000,00

Специјализоване услуге

424

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

33.163.555,41
72.138.118,73

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.37

38.974.563,32
33.163.555,41

Трансфери од других нивоа власти

72.138.118,73

07

38.974.563,32

Приходи из буџета

01

72.138.118,73

Зграде и грађевински објекти

511

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

304.615.935,60

304.615.935,60

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.36

10.149.597,10
294.466.338,50

294.466.338,50

Трансфери од других нивоа власти

304.615.935,60

07

10.149.597,10

Приходи из буџета

01

304.615.935,60

Зграде и грађевински објекти

511

ПРОЈЕКАТ 1.36 - Реконструкција пута на деоници Банстол - Хотел Норцев

500.000,00

Службени лист општине Инђија

339

338

500.000,00
500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.35

500.000,00
500.000,00

Приходи из буџета

01

500.000,00

Машине и опрема

512

ПРОЈЕКАТ 1.35 - Набавка вибро плоча са алатом

469.926.351,10

469.926.351,10

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.34

337

469.926.351,10

469.926.351,10

Приходи из буџета

465.726.351,10

01

465.726.351,10

Зграде и грађевински објекти

511

336

Специјализоване услуге

424

4.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.33

4.200.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

Приходи из буџета

ПРОЈЕКАТ 1.34 - Асфалтирање улица по насељеним местима општине Инђија

4.900.000,00

4.900.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

4.900.000,00

15.412.027,50

511

4.900.000,00

15.412.027,50

335

334

30.224.055,00

30.224.055,00

Трансфери од осталих нивоа власти

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

14.812.027,50

14.812.027,50

Приходи из буџета

07

600.000,00
29.624.055,00

01

600.000,00
29.624.055,00

Зграде и грађевински објекти

511

333

Специјализоване услуге

424

332

ПРОЈЕКАТ 1.32 - Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р109 од км 10+662,15 до км 10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)
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1301

1301

1801

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.39

491.350.329,59

491.350.329,59

348

19.120.000,00

19.120.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

Зграде и грађевински објекти
Трансфери од других нивоа власти

511

07

ПРОЈЕКАТ 1.1 -Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

19.120.000,00

19.120.000,00

Приходи из буџета

520.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

18.600.000,00

01

520.000,00

511

18.600.000,00

Зграде и грађевински објекти

424
Специјализоване услуге

19.120.000,00

347

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда пројектне документације и реконструкција амбуланте у
Бешки

ПРОЈЕКАТ 1

Развој заједнице

19.120.000,00

600.000,00

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.41

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

01

600.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

346

345

4.284.000,00

4.284.000,00

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

4.284.000,00

4.284.000,00

Приходи из буџета

01

84.000,00
4.200.000,00

511

4.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

424

344

84.000,00

10.651.932,45

343
Специјализоване услуге

10.651.932,45

Службени лист општине Инђија

620

620

1801

20.703.864,90

20.703.864,90

Трансфери од других нивоа власти

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

10.051.932,45

10.051.932,45

Приходи из буџета

07

360.000,00
20.343.864,90

01

360.000,00
20.343.864,90

Зграде и грађевински објекти

511

342

Специјализоване услуге

424

341

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

Број 30, страна број 1886
Петак 29. децембар 2017.

23.300.000,00

23.300.000,00

Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

359

Зграде и грађевински објекти
Приходи из буџета

511

01

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Изградња спортске сале у Инђији - IV фаза

14.001.000,00

14.001.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

10.000.000,00

86.449.329,59

10.000.000,00

86.449.329,59

1.000,00
14.001.000,00

14.001.000,00

Приходи из буџета

14.000.000,00

01

1.000,00

Машине и опрема

512

Зграде и грађевински објекти

511

358

14.000.000,00

1.500.000,00

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

1.500.000,00
1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

1.500.000,00
1.500.000,00

Приходи из буџета

01

1.500.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Службени лист општине Инђија

357

356

4.900.000,00

4.900.000,00

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

4.900.000,00

4.900.000,00

Приходи из буџета

100.000,00
4.800.000,00

01

4.800.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

355

100.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4
ПРОЈЕКАТ 1.5 - Израда пројектне докумемнтације и извођење радова на
санацији и доградњи градског базена (мали базен)

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00
600.000,00

Зграде и грађевински објекти

01

600.000,00

2.500.000,00

511

ПРОЈЕКАТ 1.4- Израда пројектне документације реконструкције стадиона
Хајдук у Бешки

2.500.000,00

354

353

23.300.000,00

23.300.000,00

Земљиште

01

800.000,00
20.000.000,00

541

20.000.000,00

352

Зграде и грађевински објекти

511

351

Специјализоване услуге

424

800.000,00

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2
ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња спортске сале у Бешки

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

01

600.000,00

600.000,00

Специјализоване услуге

424

600.000,00

230.000.000,00

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

230.000.000,00

230.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

230.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

350

349

07
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1101-0001

365

364

363

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 620

Приходи из буџета

01

07

2.000.000,00
20.000.000,00

2.000.000,00
20.000.000,00

18.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001

18.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за функцију 620:

20.000.000,00
20.000.000,00

Специјализоване услуге - планска документација

424

Развој заједнице

Просторно и урбанистичко планирање

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

600.000,00

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

600.000,00
600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

600.000,00
600.000,00

Приходи из буџета

01

600.000,00

Специјализоване услуге

424

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

600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11

600.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

2.000.000,00

2.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

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

2.000.000,00

2.000.000,00

Специјализоване услуге

01

2.000.000,00

6.000.000,00

424

2.000.000,00

6.000.000,00

Службени лист општине Инђија

620

1101

1501

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9

362

126.000.000,00

126.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

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

120.000.000,00

120.000.000,00

Приходи из буџета

07

6.000.000,00
120.000.000,00

01

120.000.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

Специјализоване услуге

424

361

6.000.000,00

86.449.329,59

86.449.329,59

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

76.449.329,59

76.449.329,59

Трансфери од других нивоа власти

360

07
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630

620

620

1102

0701

369

368

367

366

13.000.000,00

13.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

13.000.000,00

13.000.000,00

УКУПНО функција 620

142.400.000,00

142.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0004

17.120.001,34

17.120.001,34

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

3.424.000,27
13.696.001,07

13.696.001,07

Трансфери од других нивоа власти

17.120.001,34

07

3.424.000,27

Приходи из буџета

01

17.120.001,34

Зграде и грађевински објекти

511

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

20.000.000,00

20.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

7.550.000,00
12.450.000,00

12.450.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

20.000.000,00
7.550.000,00

20.000.000,00

Приходи из буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

71.526.307,66

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ 1 "Постројење за припрему воде"

Водоснабдевање

71.526.307,66

142.400.000,00

142.400.000,00

УКУПНО функција 620
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ

142.400.000,00

142.400.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 620:

142.400.000,00

142.400.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Јавни превоз

Развој заједнице

Јавни градски и приградски превоз путника

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

13.000.000,00

13.000.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 620:

13.000.000,00

13.000.000,00

Специјализоване услуге - одржавање путних прелаза

155.400.000,00

01

511

01

472

01

424

Развој заједнице

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

155.400.000,00

Службени лист општине Инђија

1102

1102

0701-0004

0701-0002

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Број 30, страна број 1889
Петак 29. децембар 2017.

0101-0002

0101-0001

426

374

375

425

01

451

01

424

373

9.410.000,00

9.410.000,00

9.410.000,00

УКУПНО функција 421

Приходи из буџета

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

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

28.000.000,00

28.000.000,00

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

Пољопривреда

Мере подршке руралном развоју

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

9.410.000,00

9.410.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 421:

4.000.000,00
9.410.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

4.000.000,00

1.410.000,00

183.636.500,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.410.000,00

183.636.500,00

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге - противградна заштита

Пољопривреда

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

33.964.466,32

33.964.466,32

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5

6.792.893,27
27.171.573,05

27.171.573,05

Трансфери од других нивоа власти

33.964.466,32

07

6.792.893,27

Приходи из буџета

01

33.964.466,32

Зграде и грађевински објекти

511

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

441.840,00

441.840,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

88.368,00
353.472,00

353.472,00

Трансфери од других нивоа власти

441.840,00

07

88.368,00

Приходи из буџета

01

441.840,00

Зграде и грађевински објекти

511

372

371

370

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

Службени лист општине Инђија

421

421

0101

1102

1102

Број 30, страна број 1890
Петак 29. децембар 2017.

421

560

421

0101

0101

0101-0001

0101-0002

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

8.326.500,00

8.326.500,00

УКУПНО функција 421

6.500.000,00

6.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

6.500.000,00

6.500.000,00

УКУПНО функција 560

541

381

01

511

380

41.400.000,00

ПРОЈЕКАТ 3 - Организовање пољочуварске службе

41.400.000,00
41.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

40.000.000,00
41.400.000,00

41.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
Приходи из буџета

40.000.000,00

400.000,00

1.000.000,00
40.000.000,00

400.000,00

1.000.000,00

Земљиште

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 2 - "Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски путеви"

64.000.000,00

424

25.000.000,00
64.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

39.000.000,00
25.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти

07

64.000.000,00
39.000.000,00

64.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

64.000.000,00

64.000.000,00

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

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

Пољопривреда

6.500.000,00

6.500.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 560:

6.500.000,00

6.500.000,00

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

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

8.326.500,00

8.326.500,00

Приходи из буџета

01

424

01

482

01

8.326.500,00

8.326.500,00

Приходи из буџета

01
Извори финансирања за функцију 421:

8.326.500,00

8.326.500,00

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

8.326.500,00

28.000.000,00

451

8.326.500,00

28.000.000,00

Службени лист општине Инђија

379

378

377

376

Пољопривреда

Мере подршке руралном развоју

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

УКУПНО функција 421

Број 30, страна број 1891
Петак 29. децембар 2017.

490

1501

1501-0003

1501-0001

386

385

384

01

451

01

451

Трансфери од других нивоа власти

11.550.000,00

11.550.000,00

11.550.000,00

11.550.000,00

УКУПНО функција 487

7.300.000,00

7.300.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0003

7.300.000,00

7.300.000,00

УКУПНО функција 490
Економски послови некласификовани на другом месту

7.300.000,00

7.300.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 490:

7.300.000,00

7.300.000,00

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

Економски послови некласификовани на другом месту

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

11.550.000,00

11.550.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 487:

11.550.000,00

11.550.000,00

127.751.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

127.751.000,00

25.000.000,00
131.400.000,00

131.400.000,00

106.400.000,00

25.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - АГЕНЦИЈА
ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Остале делатности

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

УКУПНО функција 421

Приходи из буџета

07

106.400.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421:

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4
Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Специјализоване услуге

01

01

424

20.000.000,00

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

20.000.000,00

20.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

3.000.000,00
17.000.000,00

3.000.000,00
17.000.000,00

Машине и опрема

Материјал

Службени лист општине Инђија

490

487

1501

0101

512

383

01

426

382

Број 30, страна број 1892
Петак 29. децембар 2017.

474

490

490

1501

1501

1501

1501

5.000.000,00

3.000.000,00

10.000.000,00

22.000.000,00
40.901.000,00

22.000.000,00
40.901.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 474

01

07

18.901.000,00

29.901.000,00
18.901.000,00

18.000.000,00
29.901.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5
Извори финансирања за функцију 474:

11.901.000,00
18.000.000,00

29.901.000,00
11.901.000,00

1.707.000,00
29.901.000,00

1.707.000,00

6.294.000,00

21.900.000,00

Трансфери од других нивоа власти

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

Машине и опрема

6.294.000,00

21.900.000,00

Приходи из буџета

512

393

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге-пројекти

01

511

392

ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

4.000.000,00
11.000.000,00

11.000.000,00

7.000.000,00
4.000.000,00

Службени лист општине Инђија

07

424

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

Трансфери од других нивоа власти

07

11.000.000,00
7.000.000,00

11.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4
Приходи из буџета

11.000.000,00

11.000.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања

ПРОЈЕКАТ 4 - "ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

Вишенаменски развојни пројекти

10.000.000,00
10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3
Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 3 - "Промоција општине Инђија"

Економски послови некласификовани на другом месту

3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Субвенције приватним предузећима

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

Економски послови некласификовани на другом месту

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Субвенције приватним предузећима

ПРОЈЕКАТ 1 - "ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА"

01

472

01

424

01

454

01

454

391

390

389

388

387

Број 30, страна број 1893
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1102

0401

1102-0002

0401-0003

0401-0005

1501

7.968.960,00

7.968.960,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005

70.000.000,00

70.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0003

400

70.000.000,00

70.000.000,00

Приходи из буџета

01

144.000.000,00
144.000.000,00

144.000.000,00
144.000.000,00

Специјализоване услуге - Услуге одржавања природних површина
Приходи из буџета
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002

144.000.000,00

150.000.000,00

01

144.000.000,00

150.000.000,00

60.000.000,00

424

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Одржавање јавних зелених површина

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

60.000.000,00

5.000.000,00

Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту животне средине

5.000.000,00

424

5.000.000,00

399

Услуге по уговору - Буџетски фонд за заштиту животне средине

Специјализоване услуге - Дератизација

423

398

Заштита животне средине некласификована на другом месту

Заштита природе

5.000.000,00

7.968.960,00

7.968.960,00

УКУПНО функција 510
Програмска активност 0003 (ПА 0003)

7.968.960,00

7.968.960,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 510:

7.968.960,00

7.968.960,00

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

77.968.960,00

424

01

424

Управљање отпадом

Управљање комуналним отпадом

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

77.968.960,00

50.000.000,00

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

50.000.000,00

50.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6

5.000.000,00
45.000.000,00

5.000.000,00
45.000.000,00

Зграде и грађевински објекти - прва фаза

Зграде и грађевински објекти - пројектна документација

ПРОЈЕКАТ 6 - "Изградња царинског складишта "

397

396

511

395

01

511

394

Развој заједнице

Службени лист општине Инђија

560

560

510

620

Број 30, страна број 1894
Петак 29. децембар 2017.

360

560

560

0701

0701

0701-0002

1102

1102

425

426

512

405

406

424

426

512

412

423

409

411

421

410

416

408

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

Машине и опрема

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

600.000,00

7.000.000,00
15.400.000,00

15.400.000,00

1.500.000,00

1.700.000,00
7.000.000,00

1.500.000,00

1.700.000,00

3.430.000,00

600.000,00
3.430.000,00

1.170.000,00

1.170.000,00

15.400.000,00

15.400.000,00

ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

15.400.000,00

15.400.000,00

УКУПНО функција 360

3.400.000,00
15.400.000,00

15.400.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

3.400.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

30.800.000,00

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 360:

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

Машине и опрема

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

30.800.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

УКУПНО функција 560
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

Службени лист општине Инђија

407

01

424

404

01

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2
Извори финансирања за функцију 560:

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

Машине и опрема

01

ПРОЈЕКАТ 2 -"НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА"

4.000.000,00

2.000.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1
Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Специјализоване услуге

ПРОЈЕКАТ 1 -"ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА"

512

01

424

403

402

401

Заштита животне средине некласификована на другом месту
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Члан 10.

5.113.035.000,00

5.155.808.000,00

30.800.000,00

30.800.000,00

УКУПНО функција 360

УКУПНИ РАСХОДИ

30.800.000,00

30.800.000,00

Приходи из буџета

42.773.000,00

15.400.000,00

15.400.000,00

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

15.400.000,00

15.400.000,00

Приходи из буџета

За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима
буџета, председник општине може донети одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу
("Службени Гласник РС" број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).

Члан 13.

Службени лист општине Инђија

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

Члан 12.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину,
које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09,
73/10,101/10,101/11, 93/12. 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 i 99/16) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), планирани број запослених на неодређено и одређено време је следећи:
- 110 запослених у локалној администрацији на неодређено време
- 10 запослених у локалној администрацији на одређено време
- 11 изабраних и постављених лица у органима и организацијама локалне власти
- 23 запослених у култури на неодређено време
- 3 запослених у култури на одређено време
- 3 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време
- 7 запослених у месним заједницама на неодређено време
- 118 запослених у предшколској установи на неодређено време
- 54 запослених у предшколској установи на одређено време
У овој одлуци о буџету средства за плате обезбеђују се за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 11.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Структура расхода и издатака утврђена на основу листе програма и програмских активности са одређеним циљевима и индикаторима
дата је у посебној табели и саставни је део Посебног дела Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину (Прилог: Посебан део циљеви и индикатори).

01

01
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Члан 16.

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

Члан 21.

Службени лист општине Инђија

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

Члан 20.

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

Члан 19.

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

Члан 18.

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

Члан 17.

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

од 10,00%.

Члан 15.
Председник општине подноси захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад законског лимита

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

Члан 14.

Број 30, страна број 1897
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Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2018. години користиће се у складу са Законом о
приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16).

Члан 29.

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

Службени лист општине Инђија

Члан 28.

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

Члан 27.

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

Члан 26.

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

Члан 25.

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

Члан 24.

Председник општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Одељења за финансије може извршити преусмеравање апропријација одређених на име
одређеног расхода у износу до 10% апропријације за расход чији се износ умањује.

Члан 23.

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

Члан 22.
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Број: 400-25/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Милан Предојевић, с.р.

Председник,

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Инђија", а примењиваће се од 01.01.2018. године.

Члан 34.

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

Члан 33.

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

Члан 32.

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

Члан 31.

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

Члан 30.

Број 30, страна број 1899
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

1102

1101

1

Програм

1102-0002

1102-0001

1101-0001

Шифра
Програмска
активност/
Пројекат
2

26.900.000

1.854.000

180.000

ПРОЈЕКАТ 1.1 Радови на
уређењу објекта месне
заједнице и полиције у Бешки

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

4.000.000

ПРОЈЕКАТ 2 -"НАБАВКА
ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА"

ПРОЈЕКАТ "Набавка камиона
кипера и камиона смећара"

2.000.000

Адекватан квалитет пружених услуга
уређења и одржавања јавних зелених
површина

ПРОЈЕКАТ 1 -"ЧИПОВАЊЕ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И
МАЧАКА"

Одржавање јавних зелених
површина

144.000.000

82.141.307

Укупан број интервенција по поднетим
иницијативама грађана за замену
светиљки када престану да раде
Динамика уређења јавних зелених
површина

643.639.636

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

Повећање покривености насеља и
територије рационалним јавним
осветљењем

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Управљање/одржавање јавним Адекватно управљање јавним
осветљењем
осветљењем

20.000.000

Усвојен просторни план града/општине

Повећање покривености територије
планском и урбанистичком
документацијом

20.000.000

6

Средства из буџета

Просторно и урбанистичко
планирање

5
Проценат покривености територије
урбанистичком планском
документацијом

Индикатор

Планирање, уређење и коришћење
простора у локалној заједници

4

Циљ

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3

Назив

РАСХОДИ ИСКАЗАНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ- ПОСЕБАН ДЕО ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

0

180.000

1.854.000

26.900.000

4.000.000

2.000.000

144.000.000

82.141.307

643.639.636

20.000.000

20.000.000

8

Укупна средства

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходи из
додатних
прихода
корисника
7
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2.000.000

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

500.000

450.000

300.000

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

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

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

22.329.840

21.000.000

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

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

10.000.000

7.800.000

63.780.144

2.940.000

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

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

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Изградња
кућних прикључака фекалне
канализације Бешка

ПРОЈЕКАТ 1.3 Санација крова
на објекту Дома културе у
Новим Карловцима

0

300.000

450.000

500.000

22.329.840

2.000.000

21.000.000

10.000.000

7.800.000

63.780.144

2.940.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4.500.000

94.800.000

ПРОЈЕКАТ 1.19 - Израда
пројектне документације
реконструкције градске пијаце у
Инђији

ПРОЈЕКАТ 1.20 Реконструкција градске пијаце
у Инђији

1.000.000

5.800.000

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

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

3.480.000

ПРОЈЕКАТ 1.17 - Израдња
стубне трафо станице (СТС)
Новосадска

5.000.000

4.200.000

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

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

500.000

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

2.000.000

500.000

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

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

1.000.000

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

0

1.000.000

5.000.000

2.000.000

94.800.000

4.500.000

5.800.000

3.480.000

4.200.000

500.000

500.000

1.000.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 30, страна број 1902
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1.200.000

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

3.059.200

20.000.000

17.120.001

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

ПРОЈЕКАТ 1 "Постројење за
припрему воде"

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

500.000

1.898.837

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

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

500.000

50.000.000

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

17.120.001

20.000.000

3.059.200

500.000

1.200.000

1.898.837

500.000

50.000.000

Број 30, страна број 1903
Службени лист општине Инђија
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1501

0

0

Успостављање функционалне пословне Број корисника технолошких паркова,
инфраструктуре
бизнис инкубатора и слично
Број новооснованих предузећа на
територији општине уз учешће
подстицаја локалне самоуправе у
односу на укупан број новооснованих
предузетничких радњи

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

Подршка економском развоју и Подстицаји општине за развој
промоцији предузетништва
предузетништва

1501-0001

1501-0003

9.000.000

600.000

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

0

0

600.000

9.000.000

7.300.000

0

22.770.000

148.571.000

33.964.466

441.840

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1 "КОНКУРС ЗА
ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ"

7.300.000

0

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

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

1501-0001

22.770.000

Повећање запослености на
територији општине

0

0

0

Програм 3. Локални
економски развој

148.571.000

33.964.466

ПРОЈЕКАТ 4 ЈКП "Водовод и
канализација" изградња
сабирних цевовода и батерије
бунара б23, б24 и б25 на
инђијском изворишту на
катастарским парцелама
7510/16, 7510/24 и 7710/14, све
ко Инђија - фаза 4 изградња
сабирног цевовода, напојног
вода и бушење и опремање
бунара б25д и б25п
Број становника који су запослени на
новим радним местима а налазили су
се на евиденцији НСЗ

441.840

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

Број 30, страна број 1904
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0101

1502

Промоција туристичке понуде

1502-0002

64.000.000

36.326.500

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

Унапређење руралног развоја

Мере подршке руралном
развоју

0101-0002

0

0

0

0

0

289.000

429.000

718.000

0

0

0

0

0

0

64.000.000

36.326.500

15.910.000

183.636.500

5.550.000

6.169.000

8.268.500

19.987.500

50.000.000

29.901.000

11.000.000

10.000.000

3.000.000

5.000.000

Службени лист општине Инђија

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

15.910.000

Број учесника едукација

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

0101-0001

183.636.500

5.550.000

5.880.000

Коришћење пољопривредних
површина у односу на укупне
пољопривредне површине

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

7.839.500

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

ПРОЈЕКАТ 1
"РЕКОНСТРУКЦИЈА
КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

Управљање развојем туризма

1502-0001

19.269.500

50.000.000

ПРОЈЕКАТ 6 - "Изградња
царинског складишта "
Проценат повећања укупног броја
гостију
Проценат реализације програма развоја
Повећање квалитета туристичке понуде
туризма општине у односу на годишњи
и услуге
план

29.901.000

ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКТИ"

Повећање прихода од туризма

11.000.000

ПРОЈЕКАТ 4 - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА"

Програм 4. Развој туризма

10.000.000

3.000.000

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

ПРОЈЕКАТ 3 - "Промоција
општине Инђија"

5.000.000

ПРОЈЕКАТ 1 - "ПОДСТИЦАЈИ
ЗА РАЗВОЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА"

Број 30, страна број 1905
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0701

0401

0701-0004

0701-0002

0401-0005

0401-0004

0401-0003

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

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

3.591.607

61.000.000

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

0

4.700.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Изградња
упарених аутобуских
стајалишта у Инђији, у улици
Цара Душана

0

1.689.998

0

0

0

0

0

0

0

142.400.000

270.077.069

1.547.893.999

7.968.960

2.820.000

Просечна старост возила јавног
превоза

Дужина хоризонталне саобраћајне
сигнализације ( у км)

Број повређених људи

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

0

0

0

0

0

61.000.000

3.591.607

2.820.000

4.700.000

1.689.998

142.400.000

270.077.069

1.547.893.999

7.968.960

10.154.760

70.000.000

88.123.720

6.000.000

20.000.000

41.400.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.1 Пешачка стаза
до Лесног профила

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

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

Управљање комуналним
отпадом

10.154.760

70.000.000

88.123.720

6.000.000

ПРОЈЕКАТ 4 - Услуге премера
и идентификације катастарских
парцела пољопривредног
земљишта у државној својини
Проценат територије под заштитом III
категорије
Проценат територије под заштитом III
категорије
Број интервенција на канализационој
мрежи

20.000.000

ПРОЈЕКАТ 3 - Организовање
пољочуварске службе

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

41.400.000

ПРОЈЕКАТ 2 - "Уређење
пољопривредне
инфраструктуре-атарски
путеви"

Број 30, страна број 1906
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2.480.000

ПРОЈЕКАТ 1.14 - Изградња
аутобуских стајалишта у улици
Цара Душана у Крчедину

16.400.000

ПРОЈЕКАТ 1.12 - Уређење
ужег дела центра насеља
Новог Сланкамена

2.440.000

14.360.000

ПРОЈЕКАТ 1.11 - Уређење
ужег дела центра насеља
Нови Карловци

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.480.000

2.440.000

16.400.000

14.360.000

6.960.000

360.000

500.000

500.000

5.000.000

63.500.000

4.380.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.13 Реконструкција крова и фасаде
на објекту МЗ Нови Сланкамен

6.960.000

360.000

ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда
техничке документације
саобраћајница у индустријјској
зони Бешка

ПРОЈЕКАТ 1.10 - Уређење
ужег дела центра насеља
Крчедин

500.000

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

5.000.000

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

500.000

63.500.000

ПРОЈЕКАТ 1.5 Реконструкција пута Л18 Нови
Сланкамен - Сурдук

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

4.380.000

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

Број 30, страна број 1907
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500.000

1.000.000

1.380.000

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

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

ПРОЈЕКАТ 1.21 - Изградња
паркинга у центру Марадика

100.000

500.000

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

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

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.17 - Израда
пројектне документације
марине у Старом Сланкамену

500.000

1.000.000

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

500.000

1.380.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

1.000.000

600.000

Службени лист општине Инђија

ПРОЈЕКАТ 1.22 - Набавка
опреме за посебна
паркиралишта

600.000

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

Број 30, страна број 1908
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1.000.000

500.000

2.400.000

180.000

180.000

30.224.055

4.900.000

ПРОЈЕКАТ 1.27 - Изградња
паркинга у улици Краља Петра

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

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Изградња
паркинга у Блоку 44 у Инђији Ламела

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

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

ПРОЈЕКАТ 1.32 - Појачано
одржавање коловоза ДП другог
реда рег. пут број Р-109 од км
10+662,15 до км 10+861,64 са
кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

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

500.000

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.25 Реконструкција крова ФК
Љуково

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

7.603.000

ПРОЈЕКАТ 1.24 - Израда
пројектне документацијеи
изградњу пешачке стазе у
целој дужини у улици Н. Тесле
у Љукову

4.900.000

30.224.055

180.000

180.000

2.400.000

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

7.603.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 30, страна број 1909
Петак 29. децембар 2017.

Програм 8. Предшколско
васпитање

ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ"

ПРОЈЕКАТ 1.41 Израда
техничке документације за
уређење комплекса пијаце у
Бешки

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем

Проценат уписане деце у односу на
број укупно пријављење деце

328.983.000

15.400.000

600.000

26.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

354.983.000

15.400.000

600.000

4.284.000

20.703.865

2.000.000

72.138.119

304.615.936

500.000

469.926.351

Службени лист општине Инђија

2001

20.703.865

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

4.284.000

2.000.000

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

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

72.138.119

304.615.936

500.000

469.926.351

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

ПРОЈЕКАТ 1.36 Реконструкција пута на
деоници Банстол - Хотел
Норцев

ПРОЈЕКАТ 1.35 - Набавка
вибро плоча са алатом

ПРОЈЕКАТ 1.34 Асфалтирање улица по
насељеним местима општине
Инђија

Број 30, страна број 1910
Петак 29. децембар 2017.

2003-0001

2002-0001

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

Програм 11. Социјална и
дечја заштита

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

функционисање средњих
школа

Програм 10. Средње
образовање и васпитање

Повећање доступности и права
социјалне заштите

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

Број деце која су обухваћена
Повећање обухвата средњешколског
средњим образоваењем ( разложено
образовања
по полу)
Број талентоване деце подржане од
Унапређење квалитета образовања у
стране општине у односу на укупан број
средњим школама
деце у школама

Унапређење квалитета образовања и
васпитања у основним школама

Функционисање основних
школа

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

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

Програм 9. Основно
образовање и васпитање

219.762.625

3.388.000

57.800.000

61.188.000

1.600.000

178.827.773

180.427.773

300.000,00

10.240.000,00

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

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

800.000,00

60.000.000

6.000.000

251.643.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Школица
живота - заједно за детињство Вртић Љуково

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња
новог објекта за предшколску
установу - прва фаза

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда
пројектне документације за
изградњу вртића у Инђији

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

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

26.000.000

219.762.625

3.388.000

57.800.000

61.188.000

1.600.000

178.827.773

180.427.773

300.000,00

10.240.000,00

800.000,00

60.000.000

6.000.000

277.643.000

Службени лист општине Инђија

0901

2003

2002

2001-0001

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

Број 30, страна број 1911
Петак 29. децембар 2017.

1801-0001

Програм 13. Развој културе и
Подстицање развоја културе
информисања

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда
пројектне документације и
реконструкција амбуланте у
Бешки

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

Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су
одржани

Број обраћања саветнику за заштите
права пацијената

133.258.000

19.120.000

125.500.000

144.620.000

Покривеност становништва
примарном здравственом заштитом

Програм 12. Здравствена
заштита
Унапређење здравља становништва

22.900.000

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

16.055.000

0

0

0

0

0

0

4.500.000

5.482.625

0

0

0

0

0

0

5.000.000

1.000.000

50.600.000

ПРОЈЕКАТ 3 ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА

ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ
УЖИНЕ
ПРОЈЕКАТ 2 ФИНАНСИРАЊЕ
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Број корисника услуга

8.500.000

500.000

121.280.000

149.313.000

19.120.000

125.500.000

144.620.000

22.900.000

5.482.625

4.500.000

5.000.000

1.000.000

50.600.000

8.500.000

500.000

121.070.000

Службени лист општине Инђија

1201

1801

0901-0006

ПРОЈЕКАТ 1 "Домски смештај
ученика и студената"

Подршка деци и породици са
децом

0901-0005

Унапређење услуга социјалне заштите
за децу и породицу

Социјално деловање - олакшавање
људске патње пружањем неопходне
Подршка реализацији програма ургентне помоћи лицима у невољи ,
Број волонтера Црвеног крста
Црвеног крста
развијањем солидарности међу људима
, организовањем различитих облика
помоћи

Просечан број дана по кориснику услуге

Обезбеђење услуге смештаја

Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја

0901-0002

Број корисника једнократне новчане
помоћи у односу на укупан број грађана

Унапређење заштите сиромашних

Једнократне помоћи и други
облици помоћи

0901-0001

Број 30, страна број 1912
Петак 29. децембар 2017.

1301

1301-0004

1301-0001

12.000.000

ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске
културне манифестације "

Број чланова спортских организација
и удружења

0
0

15.000.000
5.500.000
230.000.000

0

0

107.788.000

Степен искоришћености капацитета
установа

600.000

0

81.000.000

Број програма омасовљења женског
спорта

0

0

0

0

0

0

0

4.920.000

11.135.000

600.000

230.000.000

5.500.000

15.000.000

6.000.000

81.000.000

700.638.330

5.250.000

4.000.000

12.000.000

26.000.000

14.000.000

23.920.000

64.143.000

Службени лист општине Инђија

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

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и Унапређење рекреативног спорта
савезима
Функционисање локалних
Обезбеђивање услова за рад установа
спортских установа
из области спорта
ПРОЈЕКАТ "ИНВЕСТИЦИЈЕ У
СПОРТУ"
ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа
клизалишта"
ПРОЈЕКАТ 1.1 -Завршетак
прве фазе спортске хале у
Инђији

700.638.330

5.250.000

ПРОЈЕКАТ 2- "ИЗРАДА
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

Програм 14. Развој спорта и
омладине

4.000.000

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

Обезбеђење услова за бављење
спортом свих грађана и грађанки
општине

26.000.000

Остваривање и унапређивање Повећана понуда квалитетних медијских
Број различитих тематских типова
јавног интереса у области
садржаја из области друштвеног живота
програма за боље информисање
јавног информисања
локалне заједнице

1201-0004

14.000.000

1201-0003

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

Унапређење презентације културног
наслеђа

Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа

19.000.000

Број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране општине

Унапређење разноврсности културне
понуде

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

53.008.000

1201-0002

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

Обезбеђење редовног функционисања
установа културе

Функционисање локалних
установа културе

1201-0001

Број 30, страна број 1913
Петак 29. децембар 2017.

0602-0001

Функционисање управе

Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

Број решених предмета по запосленом

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

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе

468.364.863

607.971.917

2.000.000

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468.364.863

607.971.917

2.000.000

2.000.000

126.000.000

86.449.330

14.001.000

1.500.000

4.900.000

600.000

23.300.000

Службени лист општине Инђија

0602

2.000.000

126.000.000

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

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

86.449.330

ПРОЈЕКАТ 1.8 - Изградња
спортске сале у Инђији - IV
фаза

1.500.000

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

14.001.000

4.900.000

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Израда
пројектне докумемнтације и
извођење радова на санацији и
доградњи градског базена
(мали базен)

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

600.000

23.300.000

ПРОЈЕКАТ 1.4- Израда
пројектне документације
реконструкције стадиона Хајдук
у Бешки

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња
спортске сале у Бешки

Број 30, страна број 1914
Петак 29. децембар 2017.

2101-0001

Функционисање Скупштине

Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе

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

Број усвојених аката

27.903.000

84.343.000

0

0

0

0

6.000.000

1.000.000

0

0

1.400.000

13.200.000

ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ
СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

0

0

1.300.000

ПРОЈЕКАТ 2 "ОПРЕМАЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ
"

0

0

4.600.000

4.000.000

ПРОЈЕКАТ 1 "ОПРЕМАЊЕ
ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ
"

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА
ВУКОВЦЕ"
ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА
ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И
СПОРТИСТЕ"
ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник
тастера"

25.300.000

0

10.000.000

ПРОЈЕКАТ "Реконструкција и
опремање Виле Љубица у
Сутомору "

0

610.597

0
0
0

4.220.000

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

0

35.000.000
1.800.000

31.176.457

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

27.903.000,00

84.343.000

1.000.000

6.000.000

1.400.000

4.600.000

13.200.000

1.300.000

4.000.000

25.300.000

10.000.000

610.597

35.000.000
1.800.000

4.220.000

31.176.457

Службени лист општине Инђија

2101

0602-0004

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА
РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ"
ПРОЈЕКАТ 2 "Л А П - за
унапређење образовања,
запошљавања, здравља и
становања Рома у општини
Инђија 2016-2020. година"

Заштита имовинских права и интереса
општине

Општинско/градско
правобранилаштво

0602-0002

0602-0009
0602-0010

Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног становништва
деловањем месних заједница

Функционисање месних
заједница

Број 30, страна број 1915
Петак 29. децембар 2017.

0501

2101-0002

5.113.035.000

108.000

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

УКУПНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

600.000

56.440.000

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

Број усвојених аката
708.000

Функционисање извршних органа

Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије

Функционисање извршних
органа

42.773.000

0

0

0

0

5.155.808.000

108.000

600.000

708.000

56.440.000,00

Број 30, страна број 1916
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Број 30, страна број 1917

Службени лист општине Инђија

Петак 29. децембар 2017.

Број 30, страна број 1918

Службени лист општине Инђија

Петак 29. децембар 2017.

Број 30, страна број 1919

Службени лист општине Инђија

Петак 29. децембар 2017.

Број 30, страна број 1920

Службени лист општине Инђија

Петак 29. децембар 2017.

8

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Постављена лица
Запослени

Укупно за све кориснике буџетa
који се финансирају са економских
класификација 411 и 412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

3.

2.

1.

Дирекције основане од стране
локалне власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице
Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи (навести
назив установа и органа):

5.

4.

3.

2.ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
Постављена лица
Запослени

316
3
8
305

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

239.825.750

0

108.350.600

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
7
0
7
161
0
161

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

5.474.400

3.909.100

5

0
0
0

3
0
3

3.909.100

3
0
0
0

Постављена лица
Запослени

20.635.050

26
0
26

Установе културе
Постављена лица
Запослени
Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из
буџета (навести назив установе):

101.456.600

4

119
3
8
108

3

Органи и службе локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

2

6

118.000

0

0

118.000

7

11
0
0
11

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
11
0
11

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

8

9.432.000

0

9.432.000

0

9

329
3
8
318

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
7
0
7
161
0
161

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
4

4
0
0
0

26
0
26

131
3
8
120

Укупан број
Укупан
Укупан број
Маса средстава за Укупан број
зап. у октобру Маса средстава за планиран број
зап. у октобру
зап. у октобру Маса средстава за
2017. године плате на извору 05- зап. у децембру
плате на извору
2017. године
2017. године плате на извору 04
из извора 052018. године из
01
08
из извора 01
из извора 04
08
извора 01

257.444.570

0

119.103.000

5.749.070

4.104.500
4.104.500

21.893.000

106.595.000

10

Маса средстава за
плате на извору 01

11

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

12

498.000

0

380.000
380.000

118.000

Укупан
планиран број
Маса средстава за
зап. у децембру
плате на извору 04
2018. године из
извора 04
13

11
0
0
11

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
11
0
11

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2018. године из
извора 05-08

0

9.432.000

0

9.432.000

14

Маса средстава за
плате на извору
05-08

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама
411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана
пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на
економским класификацијама 411 и 412

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Службени лист општине Инђија

7

6

5

4

3

2

1

1

Директни и индиректни
Редни
корисници буџетских
број
средстава локалне власти

Табела 2.

Назив локалне власти

Број 30, страна број 1921
Петак 29. децембар 2017.

Број 30, страна број 1922

Службени лист општине Инђија

Петак 29. децембар 2017.

1

2018

Пројекат 1.9 Изградња атмосферске канализације у
Војвођанској и улици Соње Маринковић

5

6

10

0
0
0
0

0
0
0
0

18

19

20

21

Место, Датум

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M.П.

0
35.000.000

8

17

230.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 - план

0

15

72.138.118

Реализовано
закључно са
31.12.2016.
године
7

0

2018

Пројекат 1.1 Завршетак прве фазе спортске хале у
Инђији

14

6

Уговорени рок
завршетка
(месец-година)

35.000.000

0

2018

Пројекат 1.37 Изградња саобраћајнице С2 и фекалне
канализације дуж саобраћајнице С3

304.615.935

465.726.351

29.624.055

60.000.000

60.400.000

50.000.000

93.000.000

21.897.840

62.529.553

60.000.000

6.000.000

25.000.000

6.000.000

5

Укупна вредност
пројекта

0

0

2018

13

2022

Година
завршетка
финансирања
пројекта
4

1.546.931.852

16

2018

Пројекат 1.34 Асфалтирање улица по насељеним
местима општине Инђија

Пројекат 1.36 Реконструкција пута на деоници БанстолХотел Норцев

12

2018

2018

Пројекат 1.5 Реконструкција пута Л18 Нови СланкаменСурдук

9

11

2018

Пројекат 1.3 Изградња бициклистичких и пешачких стаза
дуж државног пута IIА - у Инђији - Оутлет

8

Пројекат 1.32 Појачано одржавање коловоза ДП другог
реда рег.пут број Р -109 км 10+662,15 до км 10+861,64 са
кружном раскрсницом у Инђији ( Обилићев венац )

2018

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

2018

2018

Пројекат 1.4 Изградња кућних прикључака фекалне
канализације Бешка

4

7

2018

Пројекат 1.1 Израда новог објекта за предшколску
установу -прва фаза

Пројекат 1.20 Реконструкција градске пијаце у Инђији

2018

Пројекат 1 Израда пројектне документације за изградњу
вртића у Инђији

2017

2018

3

Година почетка
финансирања
пројекта

3

2

Пројекат 1 Набавка камиона кипера и камиона смећара

2
Набавка путничког аутомобила

Приоритет

1

Назив капиталног пројекта

Шифра ЈЛС:

9

2017 - процена
извршења

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230.000.000

72.138.118

304.615.935

465.726.351

29.624.055

60.000.000

60.400.000

50.000.000

93.000.000

21.897.840

62.529.553

60.000.000

6.000.000

25.000.000

6.000.000

10

2018

1.546.931.852

0

Потпис одговорног лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.800.000

11

2019

2.800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.800.000

12

2020

13

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.300.000

0

5.300.000

Након 2020

у дин (заокружено на 000)

2.800.000

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прилог 2

Број 30, страна број 1923
Петак 29. децембар 2017.

2

3

0701

1301

Пројекат 1.37 Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације
дуж саобраћајнице С3

Пројекат 1.1 Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији

21

Место, Датум

0701

Пројекат 1.37 Изградња саобраћајнице С2 и фекалне канализације
дуж саобраћајнице С3

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

0701

1102

1102

1102

1102

1102

1102

2001

2001

1102

0602

20

Пројекат 1.36 Реконструкција пута на деоници Банстол-Хотел Норцев

Пројекат 1.32 Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег.пут
број Р -109 км 10+662,15 до км 10+861,64 са кружном раскрсницом у
Пројекат 1.34 Асфалтирање улица по насељеним местима општине
Инђија
Пројекат 1.36 Реконструкција пута на деоници Банстол-Хотел Норцев

Пројекат 1.32 Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег.пут
број Р -109 км 10+662,15 до км 10+861,64 са кружном раскрсницом у
Инђији ( Обилићев венац )

Пројекат 1.5 Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен-Сурдук

Пројекат 1.5 Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен-Сурдук

Пројекат 1.24 Извођење радова на опремању индустријске зоне
Локација 15- друга фаза ( пут, вода и фекална канализација дуж
саобраћајнице С -2)
Пројекат 1.3 Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж
државног пута IIА - у Инђији - Оутлет

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

Пројекат 1 Израда пројектне документације за изградњу вртића у
Инђији
Пројекат 1.1 Израда новог објекта за предшколску установу -прва
фаза
Пројекат 1.4 Изградња кућних прикључака фекалне канализације
Бешка
Пројекат 1.9 Изградња атмосферске канализације у Војвођанској и
улици Соње Маринковић
Пројекат 1.9 Изградња атмосферске канализације у Војвођанској и
улици Соње Маринковић
Пројекат 1.20 Реконструкција градске пијаце у Инђији

Пројекат 1 Набавка камиона кипера и камиона смећара

Шифра
програма

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Набавка путничког аутомобила

1

1

Назив капиталног пројекта

Р.бр.

Шифра ЈЛС:

П 1.1

П 1.37

П 1.37

П 1.36

П 1.36

П 1.34

П 1.32

П 1.32

П 1.5

П 1.5

П 1.3

П 1.24

П 1.24

П 1.20

П 1.9

П 1.9

П 1.4

П 1.1

П1

П1

0001

4

Шифра
програмске
активности/
Пројекта

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

512

512

5

Конто 3.
ниво

5113

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5113

5113

5113

5112

5112

5112

5112

5112

5112

5113

5114

5121

5121

6

Конто 4. ниво

07

07

01

07

01

01

07

01

07

01

01

07

01

01

07

01

01

01

01

01

01

7

Извор

8

Реализовано закључно са
31.12.2016. године

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

35.000.000

9

2017- план

1.546.931.852

1.546.931.852

10

2017 - процена
реализације

2.800.000

12

2.800.000

13

2020

2.800.000

2.800.000

2019

2.800.000

2.800.000

Потпис одговорног лица

230.000.000

33.163.555

38.974.563

294.466.338

10.149.597

465.726.351

14.212.028

15.412.028

30.000.000

30.000.000

60.400.000

25.000.000

25.000.000

93.000.000

10.516.920

11.380.920

62.529.553

60.000.000

6.000.000

25.000.000

6.000.000

11

2018

у дин (заокружено на 000)

5.300.000

14

Након 2020

5.300.000

5.300.000

Прилог 2a

15

Грађевинска
дозвола (датум
издавања дан/месец/година)
16

Датум објављивања
јавног позива
набавке
(дан/месец/година)
17

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

Уговорена
вредност по
основном
уговору
(у дин.)
19

Додатно
уговорена
вредност (у дин.)

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

24

Напомена

Број 30, страна број 1924
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

25

26

27

28

29

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

30

31

32

33

34

35

Место, Датум

0

0

24

0

0

0

11

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Потпис одговорног лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000.000

120.000.000

86.449.329

20.000.000

10

2018

276.449.329

0

12

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Након 2020

у дин (заокружено на 000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Прилог 2

Службени лист општине Инђија

0

0

0

0

0

23

19

0

0

0

0

0

9

22

0

0

0

2017 - процена
извршења

0

8

2017 - план

0

M.П.

Реализовано
закључно са
31.12.2016.
године
7

21

6

Уговорени рок
завршетка
(месец-година)

0

50.000.000

120.000.000

86.449.329

20.000.000

5

Укупна вредност
пројекта

0

0

Година
завршетка
финансирања
пројекта
4

0

0

2018

2018

2018

2018

3

Година почетка
финансирања
пројекта

0

0

Пројекат 6 Изградња царинског складишта

Пројекат 1. 9 Завршетак изградње спортске хале у
Инђији -партерно уређење

Пројекат 1.8 Изградња спортске сале у Инђији -IV фаза

2
Пројекат 1.3 Изградња спортске сале у Бешки

Назив капиталног пројекта

276.449.329

20

18

17

16

1

Приоритет

Шифра ЈЛС:

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Број 30, страна број 1925
Петак 29. децембар 2017.

41

40

39

38

37
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1

Р.бр.

Назив капиталног пројекта

Место, Датум

Пројекат 1. 9 Завршетак изградње спортске хале у Инђији -партерно
уређење
Пројекат 6 Изградња царинског складишта

Пројекат 1.8 Изградња спортске сале у Инђији -IV фаза

Пројекат 1.8 Изградња спортске сале у Инђији -IV фаза

2
Пројекат 1.3 Изградња спортске сале у Бешки

Шифра ЈЛС:

1501

1301

1301

1301

1301

3

Шифра
програма

П6

П 1.9

П 1.8

П 1.8

П 1.3

4

Шифра
програмске
активности/
Пројекта

511

511

511

511

511

5

Конто 3.
ниво

5113

5113

5113

5113

5113

6

Конто 4. ниво

01

07

07

01

01

7

Извор

8

Реализовано закључно са
31.12.2016. године

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

9

2017- план

276.449.329

276.449.329

10

2017 - процена
реализације

12

2019

Потпис одговорног лица

50.000.000

120.000.000

76.449.329

10.000.000

20.000.000

11

2018

у дин (заокружено на 000)

13

2020

14

Након 2020

Прилог 2a

15

Грађевинска
дозвола (датум
издавања дан/месец/година)
16

Датум објављивања
јавног позива
набавке
(дан/месец/година)
17

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

Уговорена
вредност по
основном
уговору
(у дин.)
19

Додатно
уговорена
вредност (у дин.)

Реално
Рок
Анексима продужен
Статус
очекивани
реализације по рок (продужења рока у
пројекта (1,
рок
основном
данима и крајњи
реализациј 2, 3, 4 ,5,
датум по анексу уговору ( у
6 или 7 )
е (датум дан/месец/година)
данима)
дан/месец/
20
21
22
23
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На основу члана 37.став 1.тачка 6. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД
2017. ГОДИНЕ – 2020. ГОДИНЕ
1. Увод
Акциони план за преговарање Србије о чланству
у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на
седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа
јачање превентивних антикорупцијских механизама
на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из
Извештаја о скринингу идентификована као једна
од области посебно осетљивих на корупцију. Овим
документом је предвиђено да градови и општине усвоје
и примене локалне акционе планове за борбу против
корупције, односно локалне антикорупцијске планове
(у даљем тексту: ЛАП). Ови планови представљају
документе у којима се идентификују надлежности,
области, процеси и процедуре ризични за настанак
различитих облика корупције и којима се предлажу
начини за управљање овим ризицима, односно начини
за њихово отклањање. Применом локалних акционих
планова и успостављањем адекватних механизама
за праћење њиховог спровођења, јединице локалне
самоуправе (у даљем тексту:ЈЛС) јачају своју отпорност
на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе
јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за
заштиту, заступање и остваривање јавног интереса
локалне заједнице.
Усвајање и примена локалних антикорупцијских
планова у складу је и са једним од циљева Националне
стратегије за борбу против корупције у Републици
Србији за период од 2013. до 2018. године, усвојене
1. јула 2013. године, која такође препознаје проблем
непостојања системске антикорупцијске политике на
нивоу јединица локалне самоуправе, односно политике
која би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала
специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог
проблема проистиче и потреба за адекватним локалним
антикорупцијским механизмима, који, како је наведено у
Стратегији, треба да обезбеде транспарентан рад органа
територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима
подређених јавних предузећа, као и транспарентно
креирање и трошење буџета и адекватан одговор
цивилног друштва и медија на корупцијске изазове.
Наведеним описом дат је оквир у коме би требало да
се крећу акциони планови за борбу против корупције
на поменутим нивоима територијалне организације,
односно циљеви које ови документи треба да постигну.
2. Начела и вредности на којима треба да се
заснива ЛАП, процес његовог усвајања, примене и
праћења
ЛАП је превентивни антикорупцијски механизам
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и механизам за увођење начела доброг управљања и
добре управе у рад органа и служби ЈЛС и других органа
јавне власти који на локалном нивоу задовољавају
потребе и интересе локалног становништва и локалне
заједнице. Постоји више приступа и концепата у изради
локалних стратешких и планских докумената у области
борбе против корупције, који могу имати различите
иницијаторе, различите полазне основе и претпоставке,
различита исходишта и ефекте. ЛАП који се предлаже
заснован је на идентификовању нормативних,
институционалних, организационих и практичних
ризика за настанак корупције и на спровођењу мера
за њихово отклањање, односно на отклањању узрока
за настанак корупције, злоупотреба и неправилности
и отклањању лошег управљања у најширем смислу
речи. Сврха овог документа, односно његовог усвајања,
ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења
ефеката јесте да јединице локалне самоуправе учини
отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који
постоје у оквиру у којем локална самоуправа остварује
своје надлежности, односно да у перспективи утиче на
смањење корупције.
Узроци корупције су различити и вишеструки.
Они настају у одређеном конкретном друштвеном,
политичком и правно-институционалном контексту,
односно на одређеним степенима развоја друштвене
и личне одговорности и интегритета. Са променама
ових околоности, мењају се и узроци и појавни облици
корупције, еволуирају у своје перфидније и сложеније
форме, што захтева стално и не увек једноставно и лако
трагање за мерама којима се конкретни узроци и облици
корупције могу открити, процесуирати или спречити.
На овај начин треба разумети и ЛАП, као само један
од могућих и садашњем степену развоја прилагођених
антикорупцијских алата на локалном нивоу власти,
који не може и неће једном и за свагда решити проблем
корупције, али који, уколико се добро разуме, искрено
прихвати и адекватно примени, може значајно утицати
на процес решавање проблема корупције. Осим тога,
ЛАП треба посматрати као „живу материју“ и као
документ који представља тренутни пресек стања који
зависи, пре свега, од актуелног правног оквира, који је
подложан честим изменама и који се може променити
већ од његовог усвајања.
ЛАП полази од одређеног разумевања
коруптивних ризика, односно циљеви који су у њему
дефинисани треба да представљају пожељно будуће
стање у ком су ти ризици отклоњени или макар сведени
на минимум.
Реч је о следећим појавама које се могу
идентификовати на локалном нивоу власти, а које када
се утврде, представљају неке од основних начела за
превенцију корупције, и то:
- постојање превеликих и/или непотребних
дискреционих овлашћења у којима орган, служба,
тело или службеник ЈЛС доноси одређену одлуку,
односно одсуство јасних, прецизних и унапред
утврђених услова, критеријума и мерила за
доношење одлуке. Дискрециона овлашћења у
доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје,
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али је питање каквог су она карактера и да ли су и на
који начин ограничена. Другим речима, уколико та
овлашћења нису ограничена и унапред позната свим
учесницима једног процеса доношења одлуке, она
врло лако могу довести до корупције. Због тога ће се
значајан број циљева у ЛАП-у односити на потребу и
значај смањења дискреционих овлашћења, односно на
увођење услова, критеријума и мерила за доношење
одлуке у најразличитијим областима;
- одсуство јавности рада, односно одсуство
транспарентности у раду; корупција настаје
углавном тамо где не постоји могућности да се
она открије, да се о њој сазна и да се због тога
доживи осуда било које врсте (друштвена, морална,
политичка или правна). Као што је одсуство јавности
рада потенцијални узрок или околност која погодује
настанку корупције, тако се и повећање јавности рада
увек и изнова јавља као неопходна мера за превенцију
корупције. Због тога ЛАП-а садржи велики број таквих
мера, јер јавност рада није нешто за шта се може рећи
да се једном и заувек достиже, већ се као начела увек
изнова осваја и проширује у односу на актуелни степен
развоја и институција и критичке јавности;
- одсуство одговорности („полагања рачуна“) за
рад, које у себи може садржати, на пример, следеће
елементе: одсуство образлагања донете одлуке,
одсуство могућности преиспитивања донете одлуке,
одсуство извештавања о раду и одговарања за свој
рад и слично, као и одсуство моралне, политичке,
дисциплинске,
прекршајне
или
кривичне
одговорности. У ЛАП-у, као и у другим превентивним
антикорупцијским алатима, одговорност се најчешће
односи на прву групу проблема и шире схватање овог
појма, јер уколико се начело одговорности у ужем
смислу не примењује, реч је ни о чему другом него о
кршењу важећих закона и других прописа. У таквим
случајевима, превентивни механизам не може да учини
много тога, осим да препоручи „доследну примену
закона“, што не значи много и нема много смисла. Због
тога се јачање начела одговорности у ЛАП-у углавном
односи на одговорност у ширем смислу речи, односно
мере које буду прописане треба да осигурају не толико
примену и поштовање закона (јер се то у одређеном
смислу подразумева), већ усвајање начела по ком свако
на одређени начин треба да „полаже рачуне“ за оно што
(не)учини;
- одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да
она долази изнутра или споља (од других органа и
инстанци или од јавности). Начелно посматрано, не би
требало да постоји ниједна ситуација у којој поступање
било ког органа јавне власти не подлеже нечијем надзору.
Чак се и највиши органи јавне власти налазе у систему
„провера и равнотеже“, који проистиче из демократског
начела поделе власти. Уколико надзорног механизма
нема или уколико је он неефикасан, шансе да ће доћи
до корупције расту. У том контексту треба посматрати
и оне мере у ЛАП-у које прописују различите системе
контроле, који формално често постоје, али који се
суштински или не примењују или не дају резултате;
- постојања сувишних процедура и/или непотребних
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интеракција и контаката између органа, служби,
тела и службеника, које често не испуњавају циљ због
којих постоје, већ временом постају саме себи сврха
и које служе са остварење различитих коруптивних
утицаја. Смањење или скраћивање процедура до сада
је у Републици Србији са мање или више успеха било
предмет различитих регулаторних реформи. Међутим,
оно на шта се на овом месту мора скренути пажња је и
то да су неке друге антикорупцијске мере у различитом
степену колизије са захтевом да се смање или скрате
процедуре, јер само увођење контролних механизама
често подразумева повећање обима регулације и
увођење додатних корака у процедурама (на пример,
поменуто успостављање критерујума може значити
нови корак у процедури). Због тога, ова врста ризика
мора бити пажљиво анализирана како се у настојању
да се процедуре смање не би отишло у другу крајност,
односно како укидање процедура не би било алиби
за укидање и контролних мера које треба да спрече и
корупцију.
Највећи број циљева и мера у ЛАП-у, треба да
се ослоне на неки од на овај начин идентификованих
ризика за настанак корупције.
Вредности на којима треба да се заснива сам
ЛАП, као и процес његовог усвајања, примене и праћења
су углавном исте оне вредности на којима почива сваки
концепт доброг управљања, али уз поштовање и неких
додатних вредности које се односе на локални ниво
власти.
Реч је о следећим вредностима и њиховим
значењима:
- одговорност: одговоран процес усвајања ЛАП-а би
требало да подразумева најмање два елемента: први се
односи на то да целокупан систем локалне самоуправе,
то јест органи ЈЛС, јавне службе, јавна предузећа,
друге организације у систему локалне самоуправе, као
и и цивилно друштво и грађани треба да буду свесни
своје улоге, односно своје одговорности у остварењу
сврхе и постизању циљева овог документа; друго
начело се односи на то да одговорна израда и усвајање
ЛАП-а значи да је важно овај документ сагледати
као „унутрашњу“ потребу ЈЛС, а не као наметнуту
бирократско-административну обавезу коју је потребно
само формално испунити. Одговорност као начело нема
смисла ако се не схвати као активност на унапређењу
антикорупцијске борбе, већ као наметнута обавеза у
којој се не препознаје никаква вредност;
- транспарентост: с обзиром на то да се јавност рада
у ЛАП-у промовише као једна од основних брана
за настанак корупције, целокупан процес усвајања,
примене мера и праћења ЛАП-а потребно је учинити
што је могуће отворенијим и доступним јавности.
Јавност треба да има могућност и право да зна на који
начин је усвојен овај важан документ, какав је статус
мера и активности који се у њему налазе и какви су
ефекти онога што је на основу њега спроведено;
- партиципација, односно учешће грађана и локалне
заједнице: иако је носилац ЛАП-а локална самоуправа
и највећи број мера треба да спроведу њени органи и
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службе, позитивне ефекте и резултате овог документа
треба да осети читава заједница. Неки од начина за
повећање партиципације дати су самим ЛАП-ом;
- ефикасност и ефективност: процес усвајања, примене
и праћења ЛАП-а потребно је спровести поштујући
начело о томе да се расположивим ресурсима и
капацитетима и у времену које је на располагању добију
максимални могући ефекти и учинци, што је кратак
опис начела ефективности. Са друге стране, одсуство
ресурса и капацитета не може ни само по себи бити
алиби за непредузимање активности, јер је време које
је на располагању за решавање неких проблема често и
сувише кратко, па је у целом овом процесу важно бити и
ефикасан. А корупција и све њене штетне последице су
појава на које треба реаговати ефикасно, брзо и одлучно;
- проактивност: кровним законима се веома често
предвиђа да ЈЛС својим актима треба детаљније
разрађује њихову примену, па оне управо при усвајању
те врсте аката могу да у њих уграде антикорупцијске
одредбе. У поступку усвајања ЈЛС кроз ЛАП препознају
шта је то на шта може да утиче и шта може да промени
и да сама регулише, организује и пропише, односно у
овом процесу наступа проактивно, па и креативно, јер
у супротном неће произвести практичан, оперативан и
користан документ.
3. Речник појмова који су коришћени у ЛАП-у
У тексту следи дефиниција појмова који су
основни елементи ЛАП –а:
- област: област представља надлежност/поље/подручје
рада и деловања ЈЛС, односно оквир/контекст у коме
ЈЛС остварују своју надлежност. Област је најопштији
појам ЛАП-а и она представља јединствену целину која
по својим карактеристикама садржи различите ризике за
настанак корупције;
- опис области: опис области представља кратак
наративни приказ ризика од корупције у тој области,
односно опис важности бављења конкретном облашћу са
становишта јавне политике која се односи на сузбијање
и борбу против корупције. Опис области је важан јер је
у њему дато оправдање због чега је важно да се баш та
област нађе у ЛАП-у. Опис области је дат углавном на
основу анализе правног оквира на ризике од корупције
за локалну самоуправу;
- циљ: циљ представља пожељно/очекивано стање
које је потребно постићи, односно стање које ће након
примене ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој
области. Једна област може садржати један или више
циљева, у зависности од њеног карактера и слoжености;
- индикатор циља: индикатор, односно показатељ
испуњености циља представља начин/појаву/стање
којим се може доказати и/или показати да је циљ
испуњен; другим речима, индикатором циља меримо
остварење/испуњење циља.
- вредност индикатора: вредност индикатора може
бити базна и циљана (пројектована):
- базна вредност индикаторa (односно полазна,
садашња, тренутна вредност) представља вредност или
меру која одражава постојеће стање у области која је
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дефинисана индикатором циља;
- циљана вредност индикатора (односно будућа,
пожељна, планирана, циљана вредност) представља
вредност или меру која се жели постићи након
спровођења конкретних мера и активности у датој
области, односно након испуњења циља;
- мера: мера представља наредни корак у
операционализацији претходно описаних елемената
акционог плана, а пре свега циља који се жели постићи.
Она се формулише као радња коју је потребно извести
како би се њеним спровођењем дошло до остварења
циља;
- индикатор испуњености (квалитета) мере:
индикатором испуњености (квалитета) мере утврђујемо,
односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је
испуњена на начин како је то дефинисано. Као и други
индикатори, индикатор испуњености (квалитета) мере
може имати различите форме (квантитативне - бројчане
или квалитативне - описне) које углавном зависе од
карактера саме мере.
- одговорни субјект: у овом делу се наводи ко је,
према функцији, звању или радном месту, одговоран
да се наведена активност реализује, ко оперативно и
организационо, треба да спроведе одређене радње, као
и ко је, према унутрашњој организацији и структури,
одговоран за ту активност уколико се у тренутку писања
не зна ко ће оперативно на њој радити. Одговорни субјект
се често „намеће“ према надлежностима одређених
органа, руководилаца или службеника ЈЛС;
- рок: рок представља временску одредницу до које
је неопходно спровести одређену активност. Рок је
важан са становишта планирања спровођења ЛАП-а и
представља важан елемент за праћење спровођења овог
документа. Рок се може различито одредити, у складу са
карактером активности коју је потребно спровести.
Све активности из ЛАП-а би требало спровести
најкасније за пет година, односно читав ЛАП би требало
да „истекне“ најдуже за пет година.
4. Поступак за усвајање локалног антикорупцијског
плана
Оперативним и практичним корацима у процесу
усвајања ЛАП-а, у овом делу се описују кораци и ток
процеса.
Формирање и рад Радне групе за израду ЛАП-а
Решењем Председника општине Инђија број 02225/2017-II од 31.08.2017.године, образована је Радна
група за израду Локалног антикорупцијског плана
општине Инђија (у даљем тексту:Радна група), у саставу:
1. Марко Гашић, координатор
2. Сандра Николић, заменик координатора
3. Драгана Степановић, члан
4. Александар Банић, члан
5. Славица Ђукановић Марјановић, члан
која je, сагласно Моделу ЛАП-а:
1) анализирала нацрт ЛАП-а;
2) установила које елементе из нацрта ЛАП-а може и
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треба да усвоји у свом ЛАП-у општине Инђија;
3) развила остале елементе ЛАП-а који су неопходни за
његово спровођење.
Пре коначне израде Нацрта ЛАП-а, писаним
путем су консултовани носиоци структура у појединим
сферама друштвеног живота, стално радно тела - Савет
за праћење примене етичког кодекса, представници
јавних служби и других субјекта чији је оснивач
општина Инђија, консултантски су укључени у поједине
сегменте израде предметног акта, а остале организације
цивилног друштва, односно друга удружења грађана,
професионалне, струковне, синдикалне и друге
организације су укључене у фази јавне расправе.
Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а
Радна група је на састанку одржаном
5.децембра 2017.године финализирала Нацрт ЛАП-а, и
исти упутила на јавну расправу, о чему је Радна група
сачинила Извештај.
Усвајање ЛАП-а
Мером 2.2.10.37. Акционог плана за
преговарање Србије о чланству у Европској унији за
Поглавље број 23 предвиђено је да финалну верзију
ЛАП-а усвоји скупштина ЈЛС. На тај начин се овом
документу даје највиши степен легитимитета, јер ће он
бити усвојен у представничком телу ЈЛС, као највишем
органу који врши основне функције локалне власти
утврђене Уставом, законом и статутом ЈЛС.
Формирање тела за праћење примене ЛАП-а
Локалним антикорупцијским планом општине
Инђија предвиђено је тело за праћење и примену ЛАП-а.
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Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

аката је дефинисана
Статутом општине,
којим је прописано
да је рад органа
Општине доступан
јавности, као и да се
јавна
расправа
нарочито одржава у
току
поступка
припреме:предлога

процеса усвајања, и то:
- акта о областима, односно одлукама за које је
обавезна јавна расправа и
- акта о начину организовања и спровођења
јавне расправе.

Потребно је донети још два општа правна
Усвојене су јавне политике на нивоу општине Инђија , које омогућавају пуну Транспарентност
процеса
усвајања акта, који ће омогућити пуну транспарентност
транспарентност процеса усвајања локалних прописa.

Индикатори циља

Циљ 1.1. Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа

Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе , као нивоа власти је и то што се у њеној изворној
надлежности налази процес усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних
случајева и ситуација у регулисању међусобних односа и служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према
постојећем правном оквиру, Скупштина општине Инђија је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 - др. закон), доноси прописе и друге опште акте. Овим
актима, чијим усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја за
функционисање локалне заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта.
Процес усвајања прописа у било ком типу представничког органа садржи одређене ризике по остваривање и заштиту јавног
интереса, који потичу, како од саме процедуре усвајања, тако и од њихове садржине и начина на који ће прописи регулисати одређене односе.
Најчешћи недостаци у овом процесу су следећи: одсуство транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа, усвајање
„прописа са одредиштем“ (или „прописа са опредељеним циљем“), односно прописа који се доносе под привидом регулисања општег
интереса, а за циљ имају остваривање појединачних интереса, као и усвајање прописа са одредбама које садрже ризике за настанак
корупције, а до које може доћи у њиховој примени. Услед својих специфичности и значаја, сваки од ових појединачних сегмената захтева
посебан третман у оквиру ЛАП-а.

Област 1: Усвајање прописа у органима општине Инђија

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2017. године - 2020. године
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Дефинисати области, односно одлуке за које је обавезна јавна
расправа приликом доношења прописа.

У оквиру јавне расправе о нацрту пропису успоставити обавезу
објављивања извештаја о изради нацрта прописа

Прописати правила одржавања јавних расправа

1.1.2

1.1.3

Назив мере

1.1.1

Р. бр.
мере

Правила о одржавању јавних расправа обухватају следеће:
објављивање позива на јавну расправу који садржи време
трајања јавне расправе, форме у којим ће се јавна расправа
организовати и текст нацрта прописа који је предмет јавне
расправе; организовање најмање једног јавног скупа коме
присуствује заинтересована јавност и службеник/функционер у
чијој је надлежности област која се регулише предложеним
прописом; објављивање извештаја о јавној расправи (садржи
све предлоге који су добијени у току јавне расправе и
информације о поступању по предлозима уз обавезно
образложење за предлоге који су одбијени).

Извештај о изради нацрта прописа садржи следеће елементе:
информације о лицима која су учествовала у изради нацрта
прописа; информације о разлозима за доношење прописа,
образложење које не садржи само правни основ, већ и
суштински исказану потребу/анализу/друге податке који
оправдавају доношење прописа; информације о поступку и
времену у ком је израђен нацрт прописа.

Дефинисање области, односно одлука спроведено кроз опште
правне акте Општине (одлуке Скупштине општине, односно
упутства или правилнике који регулише процес јавних
расправа и сл.).

Индикатор испуњености (квалитета) мере

буџета
Општине,
предлога
стопа
изворних прихода
Општине, припреме
стратешких
и
акционих планова
развоја и доношења
планских аката.
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Успоставити обавезу да се специфичне циљне групе ( у складу са
потребама и карактером локалне заједнице), на које се односе
поједини акти Општине додатно обавештавају и информишу о
усвојеним или измењеним јавним политикама, које су од значаја
за те циљне групе

Објављивати извештаје о примени прописа/о ефектима прописа.

1.1.5

1.1.6

Извештаји о примени прописа/ефектима прописа се израђују и
објављују за све оне области за које је дефинисана и обавеза
спровођења јавне расправе, односно чији је јавни значај такав
да примена прописа значајно утиче на квалитет живота
становника на територији Општине.

Обавеза треба да буде прописана кроз посебан акт или кроз
имене и допуне постојећег акта којим ће се дефинисати
најмање следеће: које су то циљне групе за које ће се вршити
додатно обавештавање и информисање о усвојеним локалним
прописима, а у складу са потребама и карактером локалне
заједнице (на пример, пољопривредници, привредници,
ученици, социјално угрожене категорије, особе са
инвалидитетом и слично); који су то начини додатног
информисања и обавештавања циљних група о актима који се
на њих односе.

Сви општи акти које усвајају органи Општине доступни на
интернет презентацији Општине; интернет презентација у
овом делу се редовно ажурира, односно сви нови прописи и
измене/допуне постојећих се благовремено (на пример,
највише у року од недељу дана) постављају на интернет
презентацију.

Службени лист општине Инђија

2.Активност: Доношење акта о начину организовања и спровођења јавне расправе
Рок за спровођење ове активности : децембар 2018
Одговорни субјект: Скупштинa општине Инђија
Потребни ресурси : за доношење ових аката нису потребна додатна финансијска средства

1.Активност:Доношење акта о областима, односно одлукама за које је обавезна јавна расправа
Рок за спровођење ове активности : децембар 2018
Одговорни субјект : Скупштинa општине Инђија

Објављивати опште акте на интернет презентацији Општине

1.1.4

Број 30, страна број 1933
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

1.2.1

Р. бр.
мере

Успоставити обавезу пријављивања интереса при доношењу
општих аката

Назив мере

Усагласити Етички кодекс понашања
носиоца
јавних
функција
локалне
самоуправе општине Инђија и Кодекс
понашања
запослених
у
органима
општине, са индикаторима циља

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Јавни функционери Општине (председник, одборници и
чланови општинског већа ) су обавезни да приликом
учествовања
у
доношењу
општих
аката
известе
скупштину/општинско веће и јавност о томе да у области на
коју се акт односи он/она или са њим/њом повезана лица (у
смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције) имају
приватни интерес или корист, осим ако ту корист или интерес
имају као грађани или део групе грађана;
Успостављен јавно доступан регистар ових пријава.

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Усвојене јавне политике на нивоу Општине којима се уводе механизми за У тренутку израде
спречавање усвајања „прописа са опредељеним циљем“, односно „прописа ЛАП-а, постоји
Етички кодекс
са одредиштем“
понашања
носиоца јавних
функција локалне
самоуправе
општине Инђија и
Кодекс понашања
запослених у
органима
општине,које је
потребно
усагласити са
индикаторима
циља

Индикатори циља

Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама којима се спречава усвајање „прописа са опредељеним циљем“,
односно „прописа са одредиштем“

Број 30, страна број 1934
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Успоставити обавезу израде образложења нацрта прописа, са
посебним акцентом на образложење јавног интереса који ће бити
остварен и/или заштићен конкретним прописом, односно са
образложењем разлога, потреба и околности у којима се усваја
пропис.

1.2.3

Усвојена обавезујућа упутства за израду образложења нацрта
локалних прописа, са посебним акцентом на образложење
јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен
конкретним прописом, односно са образложењем разлога,
потреба и околности у којима се усваја пропис .

У процесу успостављања регистра дефинисани следећи
елементи: организациона јединица/тело у оквиру које Општина
води регистар; начин вођења регистра; начин праћења
извршења обавезе пријављивања интереса; начин вођења
поступка због кршења обавезе пријављивања; објављивање
одлука о кршењу ових обавеза.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

1.3.1

Р. бр.
мере

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Успоставити капацитет Општине за спречавање усвајања прописа Створене организационе претпоставке за бављење овом
са уграђеним ризицима за корупцију
надлежношћу/именовано лице/лица надлежна за анализу

Назив мере

Службени лист општине Инђија

Усвојене јавне политике на нивоу Општине којима се уводе механизми за Тренутно
не Формализовати стандарде и процедуре
спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције
постоје
именовањем лица надлежних за анализу
формализовани
ризика од корупције у локалним
стандарди
и прописима
процедуре

Индикатори циља

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од
корупције

Активност: Израда и доношење аката о изменама Етичког кодекса понашања носиоца јавних функција локалне самоуправе
општине Инђија и акта о изменама Кодекса понашања запослених у органима Општине
Рок за спровођење ове активности : децембар 2018. године
Одговорни субјект: Скупштина општине Инђија
Потребни ресурси : за доношење овог акта нису потребна додатна финансијска средства

Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима

1.2.2

Број 30, страна број 1935
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу
против корупције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 одлука УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем
одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса. Услед једне од
одлика локалне заједнице, која се може назвати недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним
управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији),
често долази до монополизације моћи и утицаја, односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим
секторима функционисања локалне средине (јавном, приватном и цивилном сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и
у томе што је једна група локалних функционера изабрана на непосредним изборима, услед чега подлежу нешто другачијем регулисању
неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница непосредног избора ове
групе функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике од обавеза у заступању и
заштити јавног интереса, што не сме бити случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба
интереса на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет регулисања локалног антикорупцијског плана. Осим функционера,
посебну пажњу у овој области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима Општине.
Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих
случајева уопште доспе до Агенције за борбу против корупције на поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница
мора бити први ниво који ће такве моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то предвиђено поступање.

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу

Активност: Донети акт о именовању лица надлежних за анализу ризика од корупције у локалним прописима и обезбедити обуку
лица која ће се бавити овом надлежношћу
Рок за спровођење ових активности : јул 2020.године
Одговорни субјект : Општинска управа
Потребни ресурси : за реализацију ове активности потребна су додатна финансијска средства

ризика од корупције у локалним прописима; обезбеђена обука
лица која ће се бавити овом надлежношћу; успостављена
обавеза да се анализа ризика од корупције доставља заједно са
нацртом прописа приликом усвајања; успостављена обавеза
извештавања, односно упознавања јавности са анализама
ризика од корупције у прописима.

Број 30, страна број 1936
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима јавних За случајеве непријављивања интереса, прописане санкције
функционера и приватних интереса са њима повезаних лица
финансијске природе ;
У процесу успостављања регистра дефинисани следећи

2.1.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса јавних Јавни функционери Општине (председник општине,
функционера и приватних интереса са њима повезаних лица
одборници/чланови општинског већа) су обавезни да
органу/служби Општине, приликом ступања на функцију
пријаве своје и за њих повезана лица приватне интересе у
следећем смислу речи: власништво над предузетничком
радњом и власништво над приватним предузећима, као и
власничке уделе у приватним предузећима; чланство у другим
органима управљања/надзора над приватним предузећима;
остале везе и односе са субјектима из приватног сектора који
могу имати утицај на вршење јавне функције.
Успостављен јавно доступан регистар ових пријава.

Назив мере

У поступку спровођења ЛАП-а потребно је
израдити
општи
акт
о
обавези
пријављивања приватног интереса јавних
функционера и са њима повезаних лица и
исти донети на седници Скупштине
општине.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

2.1.1

Р. бр.
мере

Усвојене/измењене јавне политике на нивоу Општине које омогућавају пуну У тренутку израде
транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних ЛАП-а,
функционера или приватног интереса са њима повезаних лица
транспарентност у
погледу постојања
приватних
интереса јавних
функционера или
приватних интерса
са њима повезаних
лица није
дефинисана
актима Општине

Индикатори циља

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима
повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса.

Број 30, страна број 1937
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

2.2.1

Индикатор испуњености (квалитета) мере

У поступку спровођења ЛАП-а, потребно
је усвојити општи акт о успостављању
обавезе органа Општин, јавних служби ,
јавних предузећа, других организација
којима је оснивач Општин, са обавезом
објављивања свих уговора закључених са
функционерима и са запосленима у
органима Општине.
У периоду од наредне 3 године достићи
ниво да се од укупног броја склопљених
уговора- 80% истих учини видљивим,
односно објави.

Успоставити обавезу органа Општин, као и свих јавних служби, Усвајање акта који ће регулисати ову обавезу;
јавних предузећа, других организација којима је оснивач Општин, Сви уговори објављени на интернет презентацији Општине, у

Назив мере

У тренутку израде
ЛАП-а, механизам
за
спречавање
трговине јавним
овлашћењима није
успостављен
актима Општине

Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи Општине, као и све
јавне службе, јавна предузећа, друге организације којима је оснивач
Општина,закључили са функционерима (функционерима у смислу одредаба
Закона о Агенцији за борбу против корупције) и са запосленима у органима
Општине (свих уговора осим уговора о раду)

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Службени лист општине Инђија

Р. бр.
мере

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“

Активност: Доношење Одлуке о обавези пријављивања и управљања приватним интересима јавних функционера и са њима
повезаних лица
Рок за спровођење ове активности : март 2019
Одговорни субјект : Скупштина општине Инђија
Потребни ресурси : за доношење овог акта нису потребна додатна финансијска средства

елементи: организациона јединица/тело у оквиру које Општина
води регистар; начин вођења регистра; начин праћења
извршења обавезе пријављивања; начин вођења поступка због
кршења обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу
ових обавеза.

Број 30, страна број 1938
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Формирати тело за примену правила о сукобу интереса Дефинисан састав тела;
запослених у органима Општине
Дефинисана процедура за избор чланова тела.

Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу Обезбеђени кадровски и материјални услови за рад тела;

2.3.2

2.3.3

Дефинисана процедура за поступање у случајевима сумње о
постојању сукоба интереса;
Дефинисана процедура за пријављивање сумње о сукобу
интереса;
Сукоб интереса запослених у интерним актима Општине
дефинисан као тежа повреда радне обавезе.

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Општим актом Општине регулисати материју сукоба интереса
запослених у органима Општине

Назив мере

2.3.1

Р. бр.
мере

Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом интереса Нису
усвојене Приближити број окончаних поступака о
запослених у органима Општине
процедуре
и сукобу интереса - броју случајева у којима
стандарди
се појавила сумња на постојање сукоба
интереса запослених.

Индикатори циља

Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС

Активност: Израда и доношење акта о обавезној објави свих уговора , закључених са функционерима и запосленима у органима
Општине, с једне стране и органа, јавних предузећа и јавних служби, с друге стране, као и њихово објављивање на интернет
страници Општине
Рок за спровођење ове активности : јул 2019
Одговорни субјект : Скупштина општине Инђија
Потребни ресурси : за доношење овог акта нису потребна додатна финансијска средства

да објаве све уговоре које су закључили са функционерима складу са одредбама прописа који регулишу заштиту података
(функционерима у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу о личности.
против корупције) и са запосленима у органима Општин (свих
уговора осим уговора о раду – на пример, уговора о делу, уговора
о привременим и повременим пословима и слично).

Број 30, страна број 1939
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Успоставити координацију и механизам извештавања о Успостављена процедура извештавања о случајевима о којима
управљању сукобом интереса између тела за примену правила о је одлучивало тело;
сукобу интереса запослених у органима Општине и тела за Објављени извештаји о раду тела.
праћење примене ЛАП-а

Спроведена обука чланова тела.

Службени лист општине Инђија

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа
Општине омогућава се разоткривање и санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми
имају и превентивну улогу, јер њихово постојање одвраћа потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за
пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који не морају увек имати везе са
корупцијом, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање у свакој Општини. Осим тога, заштита свих
лица која пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу.
Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити
узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 128/2014), који је усвојен крајем 2014. године и који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према

Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника
услуга на рад службеника и органа Општине

3.Активност : Донети Пословник о раду тела за примену правила о сукобу интереса
Рок за спровођење ове активности : октобар 2019
Одговорни субјект : Председник тела за примену правила о сукобу интереса запослених у Општине
Потребни ресурси : Обезбедити просторију и рачунарску опрему за рад тела за примену правила о сукобу интереса запослених у
Општине

2.Активност : Донети Решење о формирању комисије за примену правила о сукобу интереса запослених у Општине
Рок за спровођење ове активности : август 2019
Одговорни субјект : Скупштина општине Инђија
Потребни ресурси : за доношење овог акта потребна су додатна финансијска средства

1.Активност : Донети Правилник који регулише материју сукоба интереса запослених у органима Општине
Рок за спровођење ове активности : август 2019
Одговорни субјект : Скупштина општине Инђија
Потребни ресурси : за доношење овог акта нису потребна додатна финансијска средства

2.3.4

интереса запослених у органима Општине

Број 30, страна број 1940
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је
спровести
три
пратеће
активности
(извештавање, обука и антикорупцијско
саветовалиште)

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Службени лист општине Инђија

Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона о У тренутку израде
заштити узбуњивача
ЛАП-а, примена и
праћење прописа у
области заштите
узбуњивача
дефинисани су
Одлуком о оступку
унутрашњег
узбуњивања

Индикатори циља

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача

чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди
поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу
против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта, и то пре свега кроз обавештавање запослених
о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и
кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин би свака Oпштина својим интерним
антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и суштинској примени постојећих и
обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача.
Према чл. 71 Закона о локалној самоуправи: „органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће
подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених“. На поднете притужбе, органи и службе јединице локалне самоуправе
дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор. Овим чланом Закона дат је правни оквир који омогућава
кориговање рада органа Општине у складу са поднетим притужбама странака у различитим областима, па и оним који се односе на
корупцију, сумњу на корупцију или неке друге врсте односа између органа и грађана чији су узрок или исход корупција. Штета од одсуства
делотворних жалбених механизама је двострука. Права корисника услуга могу бити повређена и злоупотребљена услед чињенице да не
постоји могућност да се жалбом коригује понашање службеника. На институционалном нивоу, Општина губи могућност да системски прати
жалбе и да коригује свој рад у складу са реакцијама које добија од грађана. Због тога, увођење ефикасних механизама за жалбене процедуре
може бити једно од поља деловања локалног антикорупцијског плана. Осим постојања ефикасних и ефективних механизама за улагање
жалби, Општина би требало да се бави и њиховим спровођењем, односно реаговањем, као и анализом њиховог садржаја. За ово је потребно
прописати процедуру и одредити одговорне, као и објавити ту процедуру на начин да она буде доступна најширем кругу корисника услуга.

Број 30, страна број 1941
Петак 29. децембар 2017.

Успостављен је механизам за праћење примене Закона о заштити
узбуњивача

Успоставити и ојачати капацитете лица задужених за пријем и
поступање по пријавама узбуњивача

3.1.1

3.1.2

Успостављање и јачање капацитета лица задужених за пријем
и поступање по пријавама узбуњивача подразумева најмање
следеће:
-организовање и/или упућивање лица на адекватне обуке из
ове области;
-организовање обука за запослене из ове области;
-организовање антикорупцијског саветовалишта, кроз које ће
лица задужена за пријем и поступање по пријавама узбуњивача
на регуларној основи одговарати на питања и дилеме
запослених и пружати савете из ове области.

Успостављена обавеза извештавања о примени интерног акта
који се односи на поступак унутрашњег узбуњивања и
поступања по пријавама узбуњивача;
Успостављена
обавеза
објављивања
извештаја/делова
извештаја о примени интерног акта који се односи на поступак
унутрашњег узбуњивања и поступања по пријавама
узбуњивача, у складу са прописима који регулишу заштиту
података о личности.

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Активност: Организовати, односно упутити лице задужено за пријем и поступање по пријавама узбуњивача на адекватну обуку из
области заштите узбуњивача, организовати антикорупцијско саветовалиште
Рок за спровођење ове активности : децембар 2019
Одговорни субјект : Општинска управа
Потребни ресурси : за спровођење ове активности потребно је обезбедити средства у буџету општине

Назив мере

Р. бр.
мере

Број 30, страна број 1942
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Назив мере

Индикатор испуњености (квалитета) мере

У периоду спровођења ЛАП-а, потребно
је:
- објавити Одлуку о поступку унутрашњег
узбуњивања на интернет страници
Општине;
- објавити извештај о поступању у
случајевима пријава на рад органа.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Обезбедити функционалност механизма подношења и поступања Регулисана процедура за жалбе на рад запослених у Општини;
по пријавама и представкама странака у вези са радом органа
Процедура за жалбе на рад запослених у Општини објављена
Општине
на интернет презентацији Општине и у просторијама Општине
на месту видљивом странкама;
Успостављена
обавеза
израде
периодичне
анализе
делотворности поступања органа Општине по поднетим
представкама странака;
Периодичне анализе објављене на интернет презентацији
Општине;
Обезбеђена обука за лица која су одређена за поступање по
представкама странака.
Активност : Организовати, односно упутити лице задужено за поступање по представкама странака на адекватну обуку из области
заштите узбуњивача
Рок за спровођење ове активности : децембар 2019
Одговорни субјект : Општинска управа
Потребни ресурси : за спровођење ове активности потребно је обезбедити средства у буџету општине

3.2.1

Р. бр.
мере

Успостављен механизам подношења и поступања по пријавама и У тренутку израде
представкама странака у вези са радом органа Општине
ЛАП-а, примена и
праћење прописа у
области заштите
узбуњивача
дефинисани
су
Одлуком
о
поступку
унутрашњег
узбуњивања

Индикатори циља

Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у Општини, у складу са пријавама и представкама
које добија из спољашњег окружења

Број 30, страна број 1943
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

4.1.1

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем Скупштина, пре процеса именовања председника и чланова
испуњености услова за чланове Надзорног одбора (НО) јавног Надзорног одбора јавног предузећа, формира посебну
предузећа
комисију/тело, чији је задатак да формира листу кандидата са

Назив мере

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

У тренутку израде Усклађивање пет постојећих оснивачких
ЛАП-а,
постоји аката
укупно пет одлука
о оснивању јавних
предузећа

Базна вредност
индикатора

Службени лист општине Инђија

Р. бр.
мере

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које смањују постојећа
дискрециона овлашћења, успостављају критеријуме за доношење одлука,
јачају систем контроле и повећавају транспарентост у управљању јавним
предузећима на локалном нивоу

Индикатори циља

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних
предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових
органа се разликује од једне до друге Општине, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на
органима Општине који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта
антикорупцијских механизама.
Односи између Општине и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У
појединим случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране Општине. Односи су додатно
усложњени чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а не
ретко представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине
области од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и
контроле врши Општина, а други део републички органи. Веома различити капацитети Општине да се баве пренетим надлежностима у овим
областима често резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што ствара
повољне околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови садрже и мере за
регулисање односа између Општине и оних органа за чије је функционисање она одговорна.

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које Општина
оснива и делом или у потпуности финансира и контролише

Број 30, страна број 1944
Петак 29. децембар 2017.

Прописати услове и критеријуме за именовање чланова Комисије Усвојен акт којим се прописују услови и критеријуми за
за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
именовање чланова Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа

Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање
Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних следеће: потписивање изјаве о непостојању приватног
предузећа
интереса у вези са учесницима конкурса, успоставање
института изузећа у случају постојања приватног интереса,
прописивања одговорност за члана комисије за ког се утврди
да је био у сукобу интереса и института поништавања одлука
за које се утврди да су донете у околностима постојања сукоба
интереса

Обезбедити јавност рада Комисије за спровођење конкурса за На интернет презентацији Општине објавити сва документа о
избор директора јавних предузећа
раду Комисије за спровођење конкурса за избор директора
(записници, одлуке, остало)

Прописати поступак и рок за разматрање, односно давање Усвојен интерни акт којим се:
сагласности на програм пословања јавног предузећа
-прописују поступак и рок за разматрање, односно давање
сагласности на програм пословања јавног предузећа;
-прописују критеријуми за доношење годишњег програма
пословања за период на који се односи привремено
финансирање;
-одређује поступак и рокови за разматрање, односно давање
сагласности на програм пословања;
-уводе ограничења за трошкове помоћи, спортских активности,
пропаганде и репрезентације;
-дефинишу стратешки интереси и битне промене околности за
измену програма пословања које су карактеристичне за
конкретну локалну заједницу;

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

образложењем испуњености услова, која се потом доставља
седници Скупштине, ради именовања председника и чланова
Надзорног одбора

Број 30, страна број 1945
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Додатно прецизирати овлашћења оснивача да у случају
поремећаја у пословању јавног предузећа надлежни орган
Општине предузима мере којима ће се обезбедити услови за
несметано обављање делатности од општег интереса

Усвојен интерни акт којим се, у складу са нормама
финансијско-материјалног пословања, дефинише шта се
сматра поремећајем у пословању, чиме се уводи извесност и у
поступање јавних предузећа (сазнање о томе које врсте
поремећаја могу произвести одређене последице, односно
поступање оснивача према њима) и локалне самоуправе (када
се реагује како би сеобезбедила заштита јавног интереса);
Осим тога, интерни акт треба да дефинише и које су то мере
којима ће надлежни орган Општине, обезбедити услове за
несметано обављање делатности од општег интереса.

Напомена 4.1.2. : Мера се већ спроводи-Законом о јавним предузећима прописано је ко не може бити члан Комисије за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
Активност 4.1.3. : донети Пословник о раду Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
Напомена 4.1.4. : Мера се већ спроводи - на интернет страници Општине објављују се сва акта Комисије за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа
Активност 4.1.5. : донети акт којим ће се прописати рокови , поступак и друга битна питања у вези давања сагласности на
програме јавних предузећа
Напомена 4.1.9 . :Мера се већ спроводи на основу оснивачких аката јавних предузећа
Рок за спровођење активности : новембар 2020.године
Одговорни субјект : Скупштине општине Инђија
Потребни ресурси : за доношење ових аката нису потребна додатна финансијска средства

Активност 4.1.1.:
-Донети одлуку којом ће се прописати обавеза формирања листе кандидата , односно посебне комисије или тела чији је
задатак да формира листу кандидата са образложењем испуњености услова
- Обезбедити да нацрти аката о именовању чланова Надзорног одбора обавезно садрже образложење о испуњености услова
кандидата за чланове Надзорних одбора

4.1.6

Број 30, страна број 1946
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Успоставити механизам за сврсисходно управљање финансијама Усвојен интерни акт којим се дефинишу: јасни и прецизни
јавних предузећа, установа, органа и организација које оснива критеријуми за расподелу јавних финансија, обавезни
Општина
елементи финансијских планова, процедура контроле
сврсисходности и законитости трошења средстава

Увести обавезу објављивања докумената који се односе на Усвојен интерни акт којим се регулише објављивање свих
управљање финансијама свих јавних служби, јавних предузећа и докумената који се односе на управљање финансијама јавних
других организација које оснива Општина
предузећа, установа, органа и организација које оснива
Општина

4.2.2

4.2.3

Службени лист општине Инђија

Напомена 4.2.1.: На интернет страници Општине објављени су сви битни подаци о јавним службама,које је основала Општина
Активност 4.2.1.: Успоставити обавезу редовног ажурирања релевантних података о свим јавним службама које је основала
Општина
Активност 4.2.2.:Донети акт којим се дефинишу критеријуми за расподелу јавних финансија, обавезни елементи
финансијских планова, процедура контроле и законитости трошења средстава

Обезбедити потпуну доступност информација о свим органима На интернет презентацији Општине објављен регистар свих
јавне власти које Општина оснива и делом или у потпуности јавних служби, јавних предузећа и других организација које
финансира или контролише
Општина оснива и делом или у потпуности финансира или
контролише, а која садржи информације о оснивању,
финансирању, утрошку средстава, органима управљања,
резултатима пословања и пословним плановима;
Успостављена обавеза редовног ажурирања регистра.

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Усклађивање
постојећих
аката
и
доношење потребних интерних аката и
процедура наведених у мерама из ове
области

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

4.2.1

Назив мере

Одлука о Буџету
општине Инђија и
оснивачка акта
јавних служби

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују транспарентност
и одговорност у раду, праћењу рада и учинака и финансијску контролу свих
јавних служби, јавних предузећа и других организација које Општина
оснива

Р. бр.
мере

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између Општине и других органа јавне власти (установа, служби, органа и
организација) које оснива Општина

Број 30, страна број 1947
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), Општина је један од титулара јавне својине
у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што
представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес управљања јавном
својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних који њом
управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између различитих нивоа власти
још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменутим законом Општина релативно тек од скоро, од 2011. године, омогућено располагање
сопственом имовином.Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката
који регулишу процес утврђивања јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше
процеси стицања, отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон
до одређеног нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност Општине. Отуда се оправдано
поставља питање да ли су све Општине регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно.
Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних
регистара јавне својине представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес.
Регистар непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и Општине
дужне да уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај
централни регистар јаван. С друге стране, Општине могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава
Општине да формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати
транспарентност управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не
буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. Општине могу
предвидети објављивање регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника имовине
дате у закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети
начине креирања и садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и јавно
објављивање на адекватне начине, услове и процедуру давања јавне својине Општине на коришћење другим лицима, као и контролу процеса
која мора бити потпуна и мора обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп.
Према Закону о локалној самоуправи, Општине имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба

Област 5: Управљање јавном својином Општине

Активност 4.2.3.:Донети акт којим се регулуше објављивање свих докумената који се односе на управљање финансијама свих
јавних служби
Рок за спровођење активности : јул 2020.године
Одговорни субјект : Скупштина општине Инђија
Потребни ресурси : за доношење ових аката нису потребна додатна финансијска средства

Број 30, страна број 1948
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Општим актима регулисати процедуре стицања и располагања
имовином у својини Општине

Успоставити регистар јавне својине Општине

5.1.2

Назив мере

5.1.1

Р. бр.
мере

Службени лист општине Инђија

Осим регистра јавне својине, потребно је одредити
тело/службу или лице које је одговорно за вођење регистра
јавне својине, процедуру вођења регистра, као и обавезу
његовог редовног ажурирања

Општи акти треба да садрже:
-обавезу и начин објављивања јавних позива за стицање и
располагање имовином у јавној својини;
-прописивање услова, критеријума и процедуре за отуђење или
давање јавне својине на коришћење другим лицима;
-прописивање механизма контроле стања јавне својине;
-прописивање одговорности и санкција за кршење одредаба из
општег акта.

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују одговорно Статут
општине Усвојити све недостајуће процедуре,
управљање јавном својином Општине
Инђија,
који
је стандарде и установити све регистре из
усаглашен
са ове области
Законом о јавној
својини

Индикатори циља

Циљ 5.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини Општине

набављена за потребе робних резерви представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати,
како би се избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у складу са овим
законом“ (чл. 3, став 3.), без детаљније регулације. У оним Општинама, које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере
којим ће се ова област детаљно регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде
следеће области: процедура набавке роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима,
услед недостатка капацитета и простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних
резерви, као и систем контроле.

Број 30, страна број 1949
Петак 29. децембар 2017.

Службени лист општине Инђија

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени
гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и
јавне установе могу примати донацијe у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама,
новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са становишта спречавања
корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање
донација органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа;
утврђивање контролних механизама за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског

Област 6: Управљање донацијама које прима Општина

Активност 5.1.1. Донети акт којим ће се регулисати услови, критеријуми и процедуре за стицање и располагање имовином у
јавној својину
Активност 5.1.2. Постојећу евиденцију јавне својине општине Инђија имплементирати у регистар јавне својине општине
Инђија и донети акт којим ће се одредити лице , утврдити процедура и обавеза редовног ажурирања
Рок за спровођење ових активности : јул 2020.године
Одговорни субјекти : Општинска управа за израду акта из 5.1.1. и за израду и доношење акта из 5.1.2., а Скупштина општине
за доношење акта из 5.1.1.
Потребни ресурси : за доношење ових аката нису потребна додатна финансијска средства

Успоставити правни оквир, који се односи на управљање робним Правни оквир за управљање робним резервама треба да
резервама
садржи следеће елементе:
-процедуру набавке роба, процедуру складиштења (нарочито у
случају када се складиштење поверава приватним лицима,
услед недостатка капацитета и простора које поседује ЈЛС);
-процедуру, услове и критеријуме расподеле робе из робних
резерви;
систем контроле робних резерви.

5.1.4

Објављен регистар јавне својине Општине на интернет
презентацији;
Регистар треба да садржи и информације о јавној својини датој
на располагање другим лицима, корисницима имовине дате у
закуп/коришћење, податке о субјектима којима је због
злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље.

Обезбедити јавност регистра јавне својине Општине

5.1.3

Број 30, страна број 1950
Петак 29. децембар 2017.

6.1.1

Прописати обавезу претходног утврђивања оправданости и
исплативости донација које прима Општина

Назив мере

Обавеза усвајања интерних аката који
регулишу ову област

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема
донације изради анализа оправданости донација које прима
Општина (утвђивање да ли Општина у датом тренутку има

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Нису усвојене
процедуре и
стандарди из ове
области

Базна вредност
индикатора

Службени лист општине Инђија

Р. бр.
мере

Усвојене јавне политике на нивоу Општине којима се уводе механизми за
отклањање околности и могућности утицаја на рад органа Општине кроз
давање донација

Индикатори циља

Циљ 6.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа Општине кроз давање донација

коришћења средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање
јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација
ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред
којима они остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне
повластице или избегавање санкције у случају да предвиђена контрола Општине утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста
утицаја не мора производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне користи представника
органа јавне власти који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности
у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација.
Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној
помоћи, које би требало да отклоне уочене ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене,
односно када ће оне почети да се примењују, Општине могу својим интерним актима да предвиде отклањање појединих ризика у овој
области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. У том
смислу речи, могуће је интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и исплативости
донација Општине као и механизама за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да
буде испитивање да ли у сваком конкретном случају донација Општине носи са собом неке прикривене трошкове, који превазилазе вредност
саме донације, као и да ли се средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је Општине као прималац донације
дужан да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају,
потребно је предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама
Општине и њиховом коришћењу, чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу.

Број 30, страна број 1951
Петак 29. децембар 2017.

Прописати обавезу праћења наменског коришћења средстава из
донација

Прописати обавезу израде и објављивања извештаја о реализацији Усвојен интерни акт који садржи обавезу израде извештаја о
донације
реализацији донације;
Извештај о реализацији донације се благовремено објављује
на интернет презентацији Општине

Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који Усвојен интерни акт који садржи обавезу формирања
би садржао податке о свим донацијама Општине и њиховом јединственог јавног регистра, као електронске базе података,
коришћењу
који би садржао податке о свим донацијама Општине и

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Усвојен интерни акт који садржи обавезу праћења наменског
коришћења средстава из донација.

Прописати обавезу претходног утврђивања да ли постоји Усвојен интерни акт који садржи обавезу да се пре пријема
потенцијални, перципирани или стварни сукоб интереса приликом донације утврди да ли се давалац донације (без обзира да ли је
пријема донације.
правно или физичко лице) налази у специфичном односу и
положају у односу на Општину, у смислу да:
- Општина врши контролу и надзор над радом донатора;
- Донатор пред службама и органима Општине остварује
предвиђена права и испуњава прописане обавезе;
- Донатор представља повезано лице са неким јавним
функционером Општине.
Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације
уколико се утврди да постоје елементи сукоба интереса у
односу између даваоца донације и Општине

6.1.2

потребу за конкретном донацијом, без обзира на њен
карактер);
Осим оправданости донације, анализа треба да утврди и
исплативост донације, односно да ли у донацији постоје
прикривени трошкови који превазилазе или у будућности
могу да превазиђу вредност саме донације, а који могу
неоправдано и непотребно да повећају трошкове њеног
коришћења.
Интерни акт треба да предвиди обавезу одбијања донације
уколико се утврди да она није оправдана или да није
исплатива, односно да садржи прикривене трошкове.

Број 30, страна број 1952
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: На нивоу Општине спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама
локалне управе у којима постоји „двострана комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се
одлучује о правима и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси
одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине
процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима Општине нису довољно прецизни, што оставља дискрециона
овлашћења службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и
документације, па и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у
овако нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче
са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим
процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке Општине треба да буде израда упутства/плана
пописа ових процедура у појединачним Општинaма, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура
одлучивање спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или
успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова, израде додатних упутстава и образаца и слично.
Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих,
заинтересованих лица (којих често нема у оваквој врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би
биле упознате са предметом) или интерно, од руководилаца или неке друге инстанце (јер се углавном сматра да за тим или нема потребе или
нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се одлучи позитивно и у

Област 7: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање
обавеза корисника услуга Општине

Активност: 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. Донети акт којим ће се уградити механизми за испитивање:
- оправданости и исплативости донације,
- спречавање сукоба интереса,
- наменског коришћења донације.
Активност: 6.1.4. 6.1.5. Формирати јавни регистар са подацима о свим донацијама
Рок за спровођење ових активности : јул 2020.године
Одговорни субјекти: Општинска управа за израду акта 6.1.1.-6.1.3. и формирање јавног регистра, а Скупштина општине за
доношење акта 6.1.1.-6.1.3
Потребни ресурси : за доношење ових аката нису потребна додатна финансијска средства

њиховом коришћењу;
Јединствени јавни регистар донација се редовно ажурира на
интернет презентацији Општине

Број 30, страна број 1953
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

7.1.1

Р. бр.
мере

Обезбедити потпуну доступност информација
административним процедурама за остваривање
регулисање обавеза корисника услуга Општине

Назив мере

о свим На интернет презентацији Општине, у Информатору о раду
права и органа Општине, објављене административне процедуре за
остваривање права и обавеза корисника услуга Општине (из
изворних и поверених надлежности); у којем је садржан опис,
правни основ, фазе и рокове за одлучивање, као и обрасци
захтева којима се корисник услуге обраћа органу/служби
Општине, са пописом потребне пратеће документације;
Одређена служба/лице надлежно за ажурирање Информатору о
раду органа Општине ;

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Успостављен јавно доступан регистар свих административних процедура за У тренутку израде Достићи до 80% објављених
остваривање права и обавеза корисника услуга Општине
ЛАП –а,
административних процедура
административне
процедуре
објављене су на
интернет страници
Општине у
Информатору о
раду органа
Општине

Индикатори циља

Циљ 7.1. Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга
Општине

њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим коруптивним
механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од стране
руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је
важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам злоупотреби и
претвори у притисак на рад службеника.

Број 30, страна број 1954
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Службени лист општине Инђија

У складу са анализом, сачињен план и програм усвајања или
измене правних аката који су у надлежности Општине, а чије
усвајање или измена треба да резултира отклањањем ризика од
корупције у административним процедурама чије је

Отклонити ризике од корупције у административним
процедурама чије је регулисање у надлежности Општине, у
складу са резултатима анализе потреба, могућности и
оправданости

7.2.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Спровођење
потребних
анализа
у
наредном
периоду,
и
измена
административних аката у складу са
анализама

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Спровести анализу потреба, могућности и оправданости додатног Анализа потреба, могућности и оправданости додатног
отклањања ризика од корупције у административним отклањања ризика од корупције у административним
процедурама чије је регулисање у надлежности Општине
процедурама чије је регулисање у надлежности Општине треба
да узме у обзир следеће:
-да ли постоје административне процедуре за које је могуће
додатно
смањити,
односно
ограничити
дискрецију
службеника, односно да ли је потребно додатно прецизирати
постојеће или успоставити додатне критеријуме за
одлучивање;
-прецизирати рокове, израдити додатна упутства и обрасце.

Назив мере

Нису усвојени
стандарди и
процедуре из ове
области

Базна вредност
индикатора

7.2.1

Р. бр.
мере

Измењен правни оквир из надлежности Општине у правцу додатног
отклањања ризика од корупције у административним процедурама

Индикатори циља

Циљ 7.2. Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности Општине

Успостављена обавеза редовног ажурирања Информатору о
раду органа Општине.
Активност:Допунити Информатору о раду органа Општине, са свим административним процедурама за остваривање права и
обавеза корисника услуга Општине
Рок за спровођење активности : децембар 2019.године
Одговорни субјекти :Општинска упраа
Потребни ресурси : за доношење ових аката нису потребна додатна финансијска средства

Број 30, страна број 1955
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

У складу са интерним актом, усвојити годишњи план и програм Усвојен план и програм контроле
контроле предмета

7.3.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Усвојити интерни акт којим се регулишу процедуре контроле Акт треба да садржи следеће елементе; методологију одабира
спровођења административних процедура за остваривање права и броја/врсте/типа предмета који ће бити контролисан, у складу
обавеза корисника услуга Општине кроз контролу предмета
са њиховим бројем, бројем службеника који их обрађују,
расположивим капацитетима контроле и слично;
Методологија треба да осигура редовност, периодичност и
насумичност у одабиру предмета за контролу, како би се
избегле злоупотребе у самом спровођењу контроле.

Назив мере

7.3.1

Р. бр.
мере

Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле 50%
Повећање
броја
административних
спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза административних процедура које подлежу контроли према
корисника услуга Општине
које интерној процедури
процедура
подлежу контроли
према
интерној
процедури

Индикатори циља

Циљ 7.3.Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга
ЈЛС

регулисање у надлежности Општине
Спроведена измена правних аката;
Измењене административне процедуре и ажуриране у
регистру.
Активност: Донети Решење о образовању стручног тима који ће извршити преиспитивање и анализу оправданости сви досадашњих
процедура
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјекти : Општинска управа
Потребни ресурси : за извршење ове активности потребна су додатна финансијска средства

Број 30, страна број 1956
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и
у чему год да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да Општине имају надлежност да организују и
пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте
помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше
у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло
тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака Општина, у складу са специфичностима локалне
заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди
механизам у оквиру кога свака Општина треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи Општине
који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност
програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким
документима развоја Општине, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за
доделу помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих
друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача
сарадњу између Општине и ових субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у
дефинисање критеријума, контролу процеса и трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и
службе Општине, један од циљева овог документа треба да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању
заједничког интереса локалног становништва.
Потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје

Област 8: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права
осетљивих група

У складу са интерним актом, израдити и објавити извештај о Извештај о спроведеној контроли треба да буде доступан у
спроведеној контроли
органима Општине, као и јавности, у складу са прописима који
обезбеђују заштиту података о личности.
У случајевима утврђених неправилности и злоупотреба,
резултат контроле треба да буде и даље поступање у
конкретним
појединачним
случајевима
(покретање
дисциплинске, прекршајне, кривичне и друге одговорности).
Активност:Донети акт којим ће се прописати методологија вршења интерне контроле и утврдити обавеза годишњег планирања
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјекти : Општинска управа
Потребни ресурси : за доношење ових аката нису потребна додатна финансијска средства

7.3.3

Број 30, страна број 1957
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Назив мере

Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са
стратешким и развојним документима Општине или са другим
прописима/документима на националном нивоу који Општини
прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма

Успоставити обавезу да се сви програми за доделу помоћи
усагласе са стратешким и развојним документима ЈЛС или са
другим прописима/документима који Општини прописују
обавезе да спроводе овакве врсте програма

Р. бр.
мере

8.1.1

8.1.2

Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује
додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима
Општине или са другим документима који јединици локалне самоуправе
прописују обавезе да спроводе овакве врсте поступака

Индикатори циља

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Службени лист општине Инђија

Обавеза треба да буде прописана на начин да се свака одлука о
спровођењу програма за доделу помоћи, осим на правна акта у
ужем смислу речи, позива и на стратешка и развојна документа
Општине или на друге прописе/документа који Општини
прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма

Спроведена анализа која треба да утврди да ли су досадашњи
програми за доделу помоћи усаглашени са стратешким и
развојним
документима
Општине
или
са
другим
прописима/документима који Општини прописују обавезе да
спроводе овакве врсте поступака

Индикатор испуњености (квалитета) мере

ЛАП за младе, Спровести све потребне анализе и
ЛАП
усагласити донета акта према мерама
приступачности
наведеним у овој области
2011-2015,
ЛАП
за
унапређење
образовања,
здравља
и
становања Рома у
Општини Инђија
за период 20162020

Базна вредност
индикатора

Циљ 8.1. Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа Општине у процесу доношења одлуке о избору програма
и/или циљних група за које се спроводи додела помоћи

правилнике о раду, чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о
свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно вишестепеност у доношењу коначне одлуке.

Број 30, страна број 1958
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

8.2.1

Р. бр.
мере

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва Идентификоване организације цивилног друштва (ОЦД)/други
(ОЦД)/других актера у процес припреме, спровођења и контроле актери који су релевантни за одређене програме доделе
програма за доделу помоћи
помоћи, односно за одређене циљне групе;
Потписани споразуми о сарадњи/други видови формализације
сарадње између Општине и ОЦД/других актера који
подразумевају дефинисање међусобних права и обавеза;
Споразуми о сарадњи/други видови формализације сарадње
садрже обавезу укључивања/консултовања ОЦД/других актера
у процес дефинисања услова, критеријума и мерила, учешће у
пријему захтева/пријава на конкурс и учешће у контроли
програма.

Назив мере

Успостављена и формализована сарадња са организацијама цивилног У тренутку израде Успостављање сарадње са другим ОЦД
друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у ЛАП-а, постоји 12 према мерама наведеним у овој области
процесу доделе помоћи
организација
цивилног друштва
(ОЦД)

Индикатори циља

Циљ 8.2. Општина на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу
боље координације у процесу доделе помоћи

Активност:Донети Решење о образовању стручног тима који ће извршити преиспитивање и анализу оправданости свих релевантних
питања из ове сфере и који ће дати предлог унапређења процедура у овој области
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјекти : Општинска управа
Потребни ресурси : за спровођење ове активности потребна су додатна финансијска средства

Број 30, страна број 1959
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Индикатор испуњености (квалитета) мере

8.4.1

Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова
комисија и/или лица (службеника) који спроводе поступке за
доделу помоћи

Назив мере

Правилници о додели помоћи и изјаве о
одсуству сукоба интереса

Елементи управљања сукобом интереса подразумевају најмање
следеће:
Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у вези
са учесницима конкурса/са лицима која подносе захтеве;
Успостављање института изузећа у случају постојања

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Правилници о
додели помоћи и
изјаве о одсуству
сукоба интереса

Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима доделе помоћи

Службени лист општине Инђија

Р. бр.
мере

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Прописати обавезу да се сви елементи програма јавно објављују, Обавеза подразумева јавно објављивање најмање следећих
у складу са прописима који обезбеђују заштиту података о елемената: позива, услова, критеријума и мерила за доделу
помоћи, начина подношења захтева/пријава на конкурс и
личности
потребну документацију, имена и функције лица/чланова
комисије која учествују у поступку, ранг листе и износе
додељене помоћи, извештаје о спровођењу поступка/конкурса.

Назив мере

Циљ 8.4. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи

8.3.1

Р. бр.
мере

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

за Анализирати и евентуално новелирати
процедуре јавних позива за доделу помоћи

Базна вредност
индикатора

Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са Јавни позиви
прописима који обезбеђују заштиту података о личности
доделу помоћи

Индикатори циља

Циљ 8.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи

Број 30, страна број 1960
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: Осим претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз
институционалну помоћ и подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, Општине из
јавних извора, односно из својих буџета, по разним основама, врше и ре-алокацију средстава за различите пројекте и програме који за циљ
имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела
средстава из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и
злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке Општине.
Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и другим подзаконским актима, као и према бројним законима у
различитим секторима, областима, односно ресорима, Општине су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења
грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста учинило у правцу повећања
транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у
финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се
средства из јавних извора намењена удружењима грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе
стране овог процеса (представника удружења и представника органа који располажу средствима). Превенција корупције се у овој области
може остварити, пре свега, даљим јачањем транспаретности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених механизама“ сваке
Општине који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције.
Други веома важан јавни интерес који би Општине требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања

Област 9: Додела средстава из буџета Општине за остваривање јавних интереса локалне заједнице

приватног интереса;
Прописивање
одговорност
за
члана
комисије/лица
(службеника) за кога се утврди да је био у сукобу интереса;
Успостављање института поништавања одлука за које се
утврди да су донете у околностима сукоба интереса.
Активност:8.2.Донети акт којим ће се по областима за доделу помоћи одредити организација цивилног друштва која ће учествовати
у процесима доделе помоћи у тој области
Напомена 8.3. Мера је већ спроведена кроз Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета
општине Инђија удружењима, за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину
Активност:8.4.допунити Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија
удружењима , за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину, којим ће се уградити елементи за управљање
сукобом интереса
Рок за спровођење ових активности : новембар 2019.године
Одговорни субјекти : Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

Број 30, страна број 1961
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

9.1.1

Р. бр.
мере

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Анализирати и новелирати правилнике
за суфинансирање пројеката у области
културе, информисања , спорта и
удружења грађана, уз обавезу
поштовања мера наведених у овој
области

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Успоставити обавезу дефинисања јавног интереса који се Јавни интерес који се остварује програмима које реализују
остварује програмима који реализују удружења, односно удружења треба да буде дефинисан на стратешком нивоу,
успоставити обавезу да се сваки програм позива на већ односно да буде дефинисан у стратешким или развојним
дефинисан јавни интерес
документима Општине; сваки појединачни поступак
суфинансирања програма треба да се позива на дефинисан
јавни интерес, односно на успостављање везе и оправдање
на који начин ће конкретан програм суфинансирања
програма остварити, промовисати и штитити јавни интерес
(на пример, кроз одређивање приоритета у финансирању за
конкретну годину, тематских области програма и јавних
конкурса и слично).

Назив мере

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују пуну Правилници за
транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања суфинансирање
програмa од јавног интереса које реализују удружења
пројеката у
области културе,
информисања ,
спорта и удружења
грађана

Индикатори циља

Циљ 9.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана

јавног интереса кроз суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном
информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Ова област је до сада у
јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и Општине као веома важан део целог
процеса, на прави начин расписују и спроводе јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање
јавног интереса локалне заједнице или за интересе самих органа Општине, одређених политичких опција или одређених медија по
различитим основама блиских појединцима или органима Општине.

Број 30, страна број 1962
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Успоставити целовит и заокружен интерни правни оквир на нивоу Заокружен и целовит интерни правни оквир подразумева
Општине који регулише суфинансирање програмa од јавног најмање следеће: 1) постојање интерног акта (правилника)
интереса које реализују удружења
који регулише суфинансирање програмa од јавног интереса
које реализују удружења, 2) пословника о раду комисија које
спроводе јавне конкурсе у овој области, 3) одлука о
расписивању јавних конкурса за сваки појединачни програм.
Правни оквир који регулише суфинансирање програмa од
јавног интереса које реализују удружења треба да садржи
најмање следеће: 1) начин утврђивања услова, критеријума
и мерила за бодовање предлога пројеката, 2) обавезу јавног
објављивања свих докумената који настају у току
спровођења конкурса, 3) регулисање рада конкурсних
комисија са посебним акцентом на управљање сукобом
интереса, 4) начине вршења мониторинга, евалуације и
финансијске контроле одобрених пројеката и програма.

Обезбедити пуну транспаретност процеса суфинансирања Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз
програмa од јавног интереса које реализују удружења
објављивање свих докумената који настају у току
спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у
раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне
комисије и учешће заинтересованих представника јавности
у њиховом раду - грађанских посматрача (без права
одлучивања).

Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Елементи управљања сукобом интереса подразумевају
конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање најмање следеће:
програмa од јавног интереса које реализују удружења
Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у
вези са учесницима конкурса;
Успостављање института изузећа у случају постојања
приватног интереса:
Прописивање одговорности за члана комисије за кога се
утврди да је био у сукобу интереса;
Успостављање института поништавања одлука за које се
утврди да су донете у околностима сукоба интереса.

9.1.2

9.1.3

9.1.4

Број 30, страна број 1963
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Дефинисати јавни интерес у области јавног информисања који је Општина би требало да у сваком појединачном јавном
у складу са специфичностима локалне заједнице
позиву ближе дефинише локално специфичан јавни интерес
у области информисања, са обавезном оградом о томе да
информисање о раду органа Општине, према Закону, није
део јавног интереса; полазна основа за дефинисање
локалног специфичног јавног интереса у јавном
информисању могу да буду стратешка и развојна документа

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Анализирати и новелирати Правилник о
суфинансирању пројеката у области
јавног информисања и јавни позив уз
обавезу поштовања мера из ове области

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Службени лист општине Инђија

9.2.1

Р.
бр. Назив мере
мере

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују пуну Правилник
о
транспарентност, одговорност и контролу над процесом спровођења суфинансирању
конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
пројеката
у
области
јавног
информисања
и
јавни позив

Индикатори циља

Циљ 9.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката
у области јавног информисања

Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и Интерним правним оквиром потребно је предвидети
финансијске контроле над програмима од јавног интереса које елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле
реализују удружења
над програмима од јавног интереса које реализују
удружења, са обавезом објављања свих извештаја о
резултатима мониторинга, евалуације и финансијске
контроле на интернет презентацији Општине.
Активност:-Донети Решење о образовању стручног тима који ће на бази анализе постојећег стања у наведеним областима и
дефинисаног јавног интерса у релевантним стратешким документима израдити предлоге аката/измена аката, према елементима од
9.1.1.-9.1.5.
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјекти : Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности потребна су додатна финансијска средства

9.1.5

Број 30, страна број 1964
Петак 29. децембар 2017.

Успоставити обавезу детаљније и прецизније регулације процеса Обавезу је потребно успоставити у писаној форми,
спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области доношењем акта/обавезујућег упутства којим би се
јавног информисања
прописало избегавање до сада најчешће уочених
злоупотреба и неправилности које су уочене. Другим
речима, ова врста регулације трева да обезбеди најмање
следеће:
Избегавање дискриминаторских услова у јавном конкурсу
(на пример, конкурс не може бити ограничен само на један
тип медија или само за медије на одређеној територији);
Забрану прописивања извештавања о раду Општине и
њених органа као део јавног интереса у информисању;
Ограничавање непропорционално велике разлике у износу
средстава за медијске пројекте којим се очигледно
фаворизују поједини медији;
Увођење обавезе надлежног органа да увек образложи
одбацивање одлуке комисије о додели средстава.

Обезбедити пуну транспаретност конкурса за суфинансирање Пуна транспарентност процеса се обезбеђује кроз
пројеката у области јавног информисања.
објављивање свих докумената који настају у току
спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у
раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне
комисије и учешће заинтересованих представника јавности
у њиховом раду - грађанских посматрача (без права
одлучивања) и слично; другим речима „јавност мора бити у
потпуности упозната са токовима новца који се троши у
медијском сектору, како би могла да доноси информисане
одлуке у вези са избором медија путем којих се
информише”

Успоставити елементе управљања сукобом интереса чланова Елементи управљања сукобом интереса подразумевају
конкурсне комисије која спроводи конкурс за суфинансирање најмање следеће:
пројеката у области јавног информисања
Потписивање изјаве о непостојању приватног интереса у
вези са учесницима конкурса;

9.2.2

9.2.3

9.2.4

Општине

Број 30, страна број 1965
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Службени лист општине Инђија

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор,
а у циљу адекватног остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање
корупције и злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између
осталог, препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору који је усвојен 2015. године.
Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има
озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу
инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који
на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања.
Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), Општине су добиле значајне надлежности у области
инспекцијског надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског
нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз

Област 10: Инспекцијски надзор

Обезбедити обавезне елементе мониторинга, евалуације и Потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације
финансијске контроле над пројектима у области јавног и финансијске контроле над пројектима од јавног интереса у
информисања који се финансирају из јавних извора
области информисања, са обавезом објављања свих
извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и
финансијске контроле на интернет презентацији Општине;
Осим тога, Општина треба да захтева копије свих медијских
садржаја који се производи јавним новцем, као обавезан део
документације (уз финансијске и наративне извештаје)
којим се правда потрошен новац.
Активност: Донети /новелирати акт о суфинансирању пројеката у области информисања, у који су уграђени обавезни елементи од
9.2.1. до 9.2.5.
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјекти : Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

9.2.5

Успостављање института изузећа у случају постојања
приватног интереса:
Прописивање одговорности за члана комисије за кога се
утврди да је био у сукобу интереса;
Успостављање института поништавања одлука за које се
утврди да су донете у околностима сукоба интереса.

Број 30, страна број 1966
Петак 29. децембар 2017.

10.1.1

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Решење о образовању комисије за
координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности
Општине, Правилник о општем обрасцу
записника о инспекцијском надзору из
изворне надлежности Општине уз обавезу
поштовања и доношења свих процедура
наведених у мерама из ове области

Прописати посебне елементе процене ризика и учесталост Интерним актом/упутством детаљније регулисана ова законска
вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из обавеза, односно одређен начин/форма у којој се прописују
изворне надлежности Општине
посебни елементи процене ризика, учесталост вршења
инспекцијског надзора и плана надзора из изворних

Назив мере

Решење
о
образовању
комисије
за
координацију
инспекцијског
надзора
над
пословима
из
изворне
надлежности
Општине,
Правилник
о
општем обрасцу
записника
о
инспекцијском
надзору из изворне
надлежности
Општине

Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу Општине које
прописују обавезу Општине да врши процену ризика и учесталост вршења
инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје изворне
надлежности, као и обавезе да врше процену посебних ризика, који су
специфични за сваку локалну заједницу;
Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Службени лист општине Инђија

Р. бр.
мере

Базна вредност
индикатора

Индикатори циља

Циљ 10.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби

описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су
важна два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског
надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС.

Број 30, страна број 1967
Петак 29. децембар 2017.

Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних Интерним актом/упутством одређена процедура која треба да
ризика који су специфични за сваку локалну заједницу
садржи изворе информација о локално специфичним ризицима
за сваку област у којој се врши инспекцијски надзор, процену
утицаја ризика на стање у областима и процену потребе за
надзором у складу са ризицима

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Службени лист општине Инђија

Усвојени акти којима се успоставља/унапређује систем координације и У тренутку израде Донети акт којим ће се уредити ова област
унутрашње контроле инспекцијских служби
ЛАП,
општина
Инђија нема ни
један акт који
прописује систем
координације
и
унутрашње
контроле
инспекције

Индикатори циља

Циљ 10.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби

Објављивати посебне елементе процене ризика и учесталост Елементи описани у мери објављени на интернет презентацији
вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из Општине;
изворне надлежности, као и процедуру за процену посебних Успостављена обавеза редовног ажурирања објављених
ризика који су специфични за сваку локалну заједницу
података.
Активност: Донети акт којим ће се прописати елементи за процену ризика и елементи за израду плана надзора
Донети Решење о образовању стручног тима за процену ризика за сваку област инспекцијског надзора
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјекти : Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности потребна су додатна финансијска средства

10.1.3

10.1.2

надлежности

Број 30, страна број 1968
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу
најризичније процесе са становишта настанка корупције.Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу
против корупције, чиме би требало да буду отклоњени коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на
основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој области је неопходно, како
би се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а
нарочито на нивоу Општине) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права

Службени лист општине Инђија

Област 11: Просторно и урбанистичко планирање и изградња

Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње Одлуком одредити јасне и прецизне организационе
контроле инспекције из изворне надлежности Општине
претпоставке и процедуре за вршење контроле и начине
поступања у случајевима у којима су утврђене неправилности
у раду инспекцијских служби
Активност:-Донети акт којим се одређује тело које координира инспекцијски надзор и којим се регулишу и сва друга релевантна
питања према елементима из 10.2.1.-10.2.3.
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјекти : Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

10.2.3

Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне Одлуком надлежног органа Општине одређен орган,
надлежности Општине
унутрашња организациона јединица или тело које врши
контролу инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности Општине

10.2.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Одредити орган, унутрашњу организациону јединицу или тело Одлуком надлежног органа Општине одређен орган,
које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне унутрашња организациона јединица или тело које координира
надлежности Општине
инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности
Општине;
Одлука треба да садржи и дефинисање шта подразумева
координација и у чему се она огледа (у којим конкретним
активностима), у каквом су односу инстанце која врше
координацију са надлежним инспекцијским службама и
слично.

Назив мере

10.2.1

Р. бр.
мере

Број 30, страна број 1969
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које Усвојене интерне процедуре којима би се уредио начин рада
надлежна комисија добије у току раног јавног увида о изради надлежне комисије и начин поступања са примедбама које
просторног, односно урбанистичког плана.
пристигну у току јавног увида

Унапредити транспарентност рада надлежне комисије у току Јавно објављене све пристигле примедбе и исходи поступања
раног јавног увида.
комисије или других органа Општине по тим примедбама

11.1.1

11.1.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Назив мере

Р. бр.
мере

Усвајање/унапређење постојећих интерних процедура и правила рада Пословник о раду Прецизно дефинисати све процедуре и
комисија и других органа Општине који су надлежни у области просторног Комисије
за критеријумима према мерама из ове
и урбанистичког планирања и изградње
планове општине области
Инђија и јавни
позив за рани увид
у планове

Индикатори циља

Циљ 11.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа Општине који су надлежни у области просторног и
урбанистичког планирања и изградње

и обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су
инстанца у којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и
грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно
случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и
институције усвајају и примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују
опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која
су очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих
приватних интереса.
Одредбама Закона о планирању и изградњи обухваћено је више значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што
су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за
уређивање грађевинског земљишта, као и рад Комисије за технички преглед објекта.

Број 30, страна број 1970
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Прописати процедуру за поступање надлежних органа Општине у
посебним случајевима формирања грађевинских парцела уколико
плански документ није донет, као и за прихватање других доказа о
решеним имовинско-правним односима

11.1.4

Прописати услове и критеријуме за давање статуса објекта од Усвојен акт који дефинише услове и критеријуме за давање
посебног значаја за развој Општине
статуса објекта од посебног значаја за развој Општине

Прописати процедуру одлучивања о давању статуса објекта од Усвојен акт који дефинише процедуру одлучивања о давању
посебног значаја за развој Општине
статуса објекта од посебног значаја за развој Општине

11.2.1

11.2.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Службени лист општине Инђија

Р.
бр. Назив мере
мере

о Прецизно
прописати
све
услове,
за критеријуме и процедуре наведене у
мерама из ове области

Базна
вредност Циљана (пројектована)
индикатора
вредност индикатора

Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање статуса објекта Одлука
од посебног значаја за развој Општине, као и процедура за одлучивање о доприносу
овом питању.
уређивање
грађевинског
земљишта

Индикатори циља

Циљ 11.2. Смањена дискрециона овлашћења Општине у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за објекте
од посебног значаја за развој јединице локалне самоуправе

Прописане процедуре за поступање надлежних органа
Општине у посебним случајевима формирања грађевинских
парцела уколико плански документ није донет, као и за
прихватање других доказа о решеним имовинско-правним
односима;
Одређено шта су то други докази.
Активност:Донети акт којим ће се регулисати процедуре према елементима из 11.1.1-11.1.4
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјекти : Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

Детаљније прописати процедуре одлучивања надлежног органа Усвојени додатни критеријуми, процедура одлучивања и
Општине о потврђивању или одбијању урбанистичког пројекта
пракса образлагања надлежног органа приликом одбијања или
одобрења урбанистичког пројекта за који надлежна комисија
поднесе захтев на одлучивање

11.1.3

Број 30, страна број 1971
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних
политика, не само у Србији. Усвајањем новог Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна, Стратегије
развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста
помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а
показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних прописа у области јавних
набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у којима јавне набавке чине
једну од заједничких области за цео јавни сектор.
Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим
захтевима за ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног
функционисања набављају добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим
аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви,
већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на
наручиоце. То, међутим, често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на
коруптивне утицаје, експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену
јавну набавку. Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни
простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно
ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити
адекватно и оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у
свакој појединачној институцији, па и на нивоу Општине. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки
појединачни руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима
доброг управљања то и да учини. Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају
ефикасност поступака, али која могу бити проблематична са становишта ризика на настанак корупције.

Област 12: Јавне набавке

Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних Усвојен акт који прописује услове и критеријуме за одређивање
погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од
за развој Општине, као и за умањење износа доприноса за објекте посебног значаја за развој Општине, као и за умањење износа
станоградње.
доприноса за објекте станоградње.
Активност:Допунити акт којим се уређује утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта , према елементима из
11.2.1.-11.2.3.
Рок за спровођење активности : новембар 2020.године
Одговорни субјект : Скупштине општине Инђија
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

11.2.3

Број 30, страна број 1972
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне
интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се
прописало да се случају јавних набавки мале вредности позив
за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који
врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то
није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке. На
тај начин се из процеса елиминише „лично уверење“
овлашћеног лица да они којима се упућује позив за
достављање понуде могу да спроведу јавну набавку, без обзира

Успоставити обавезу да се у случају јавних набавки мале
вредности, позив за достављање понуде упућује најмање једном
понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да
уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве
одлуке

12.1.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

постојећег
интерних

Успоставити обавезу додатног образложења околности, потребе и Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне
оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки.
интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се
прописало да се за случајеве расписивања мешовитих јавних
набавки израђују посебна образложења околности, потреба и
оправданости

Назив мере

Праћење
стања
и
оквира

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

12.1.1

Р. бр.
мере

Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних набавки у правцу Правилник
о
детаљнијег регулисања спровођења мешовитих јавних набавки, јавних ближем уређивању
набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности
поступка
јавне
набавке и Интерни
план
за
спречавање
корупције у јавним
набавкама, који су
објављени
на
интернет страници
Општине

Индикатори циља

Циљ 12.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан

Број 30, страна број 1973
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Упоставити обавезу дефинисања разлога хитности

Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне
интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се
у случајевима у којима је то могуће, одредио појам хитности
(на пример, у односу на случајеве оних јавних набавки које су
до сада у Општини најчешће расписиване као хитне).

Циљана (пројектована)
вредност индикатора
Све јавне набавке Све јавне набавке објављују
објављују се на интернет презентацији Општине
интернет
презентацији
Општине

Базна вредност
индикатора

се

на

Службени лист општине Инђија

Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се јавно објављују
(осим уколико не подлежу ограничењима за јавно објављивање која су
дефинисана другим законима).
Број представника јавности - грађанских посматрача - који учествују у
припреми, спровођењу или контроли поступака јавних набавки.

Индикатори циља

Циљ 12.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки

Успоставити обавезу дефинисања „других одговарајућих начина Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне
доказивања који може обухватити и техничку документацију интерног правног оквира у области јавних набавки којим би се
произвођача“
дефинисало у којим случајевима, за које јавне набавке и на
који начин се одређује шта је то други одговарајући начин
доказивања у случајевима у којима се као услов за учешће у
јавној набавци од понуђача захтева да добра, услуге и радови
имају и друштвене и друге карактеристике (на пример,
еколошке или безбедносне карактеристике, енергетску
ефикасност и слично).
Активност:Допунити интерна акта према елементима од 12.1.1-12.1.4
Рок за спровођење активности : децембар 2020.године
Одговорни субјект : Председник општине Инђија
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

12.1.4

12.1.3

на делатност којом се баве.

Број 30, страна број 1974
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим
ресурсима располаже. Да би они могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за
управљање јавним ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне
недостатке, а неки од њих су: постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са
становишта објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизама; круг
субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за
успостављање су дати само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су
подређени руководиоцима органа у којима раде; не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да
спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на Општине, које су додатно
оптерећене недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског
управљања и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина Општина у Србији, локалним планом за борбу против
корупције неопходно је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и

Област 13: Јачање интерних механизама финансијске контроле

Дефинисати врсте јавних набавки које спроводи Општина, а у Интерним актом у области јавних набавки прописане врсте ЈН
којима је обавезно укључивање представника јавности - у којима је обавезно укључивање представника јавности грађанског посматрача
грађанског посматрача.
Дефинисање учешћа представника јавности - грађанског
посматрача треба да буде спроведено за фазе припреме,
спровођења (рада комисије за ЈН) или контроле над додељеном
јавном набавком.
Напомена: Законом о јавним набавкама је уређено објављивање докумената која настају у поступцима јавне набавке, као и
учешће грађанског надзорника у поступку грађанског посматрач

12.2.3

Успоставити обавезу да се сва документа која настају у Обавезу је потребно успоставити кроз измене и допуне
поступцима јавних набавки јавно објављују
интерног правног оквира у области јавних набавки или
усвајањем посебног упутства којим би се сва документа која
настају у поступцима јавних набавки јавно објавила, а не само
она која су законом изричито прописана као јавна (на пример,
записници о оцени понуда, извештаји о стручној оцени,
извештаји о праћењу и реализацији јавних набавки итд.)

12.2.1

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Назив мере

Р. бр.
мере

Број 30, страна број 1975
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Назив мере

Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета Општине за
успостављање система интерне ревизије, у складу са
Правилником о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектиру („Службени
гласник РС” бр. 99/11 и 106/13)

Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне
и техничке претпоставке за успостављање система интерне
ревизије, у складу са резултатима анализе потреба, ресурса и
капацитета Општине

Р. бр.
мере

13.1.1

13.1.2

Усвојен правни акт којим се успоставља систем интерне
ревизије;
Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна
места за интерну ревизију;
Запослена и/или одређена лица од постојећих запослених за
интерну ревизију;
Обезбеђени услови за обуку и сертификовање лица за интерну
ревизију у случајевима у којима они не постоје (полагање
ревизорског испита, учешће на неопходним обукама коју
организује
Централна
јединица
за
хармонизацију

Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета Општине за
успостављање једног од три могућа модалитета система
интерне ревизије, у складу са чланом 3. Правилника о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектиру („Службени гласник РС“ бр.
99/11 и 106/13)

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Усвајање јавних политика на нивоу Општине које омогућавају успостављање Одлука
о Успоставити интерну ревизију
система интерне ревизије
оснивању службе
интерне ревизије
Општине Инђија

Индикатори циља

Циљ 13.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу Општине

контроле, као и јачање капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за рад. Период важења локалног
антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду његовог важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и
предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање
корупције веома важним областима.

Број 30, страна број 1976
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора
Образована је
Радна група за
увођење и развој
система
финансијког
управљања и
контроле и
доношење

Индикатори циља

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које омогућавају успостављање
система финансијског управљања и контроле

Циљ 13.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле

Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије.

Службени лист општине Инђија

Усвојити релевантна акта о финансијском
управљању и контроли

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Усвојен стратешки трогодишњи план интерне ревизије,
годишњи план рада интерне ревизије и планови појединачних
ревизија;
Усвојен систем израде и подношења ревизорских извештаја;
Успостављен систем праћења препорука из ревизорског
извештаја.
Напомена: Мера 13.1.1 и 13.1.2 је већ спроведена доношењем Одлуке о оснивању службе интерне ревизије Општине Инђија и
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
Активност Мера 13.1.3:
-Донети стратешки трогодишњи план интерне ревизије, годишњи план рада интерне ревизије и планове појединачних
ревизија;
- Донети акт о систему израде и подношења ревизорских извештаја;
-Успоставити систем праћења препорука из ревизорског извештаја.
Рок за спровођење ових активности : мај 2020.године
Одговорни субјект : Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

13.1.3

Министарства финансија и слично).
Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за
функционисање
интерне
ревизије
(обезбеђен
буџет,
просторије, опрема итд.).

Број 30, страна број 1977
Петак 29. децембар 2017.

Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета Општине за
успостављање система финансијског управљања и контроле, у
складу са Правилником о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
(“Службени гласник РС”, бр. 99/11 od 27.12.2011. године)

Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне
и техничке претпоставке за успостављање система финансијског
управљања и контроле, у складу са резултатима анализе потреба,
ресурса и капацитета Општине

Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског
управљања и контроле

13.2.1

13.2.2

13.2.3

Усвојен правни акт којим се успоставља систем финансијског
управљања и контроле;
Усвојене измене/допуне систематизације којима се уводе радна
места надлежна за финансијско управљање и контролу;
Запослена и/или одређена лица задужена за финансијско
управљање и контролу;
Обезбеђене препоставке за обуку лица надлежних за
финансијско управљање и контролу у случајевима у којима они
не постоје (учешће на неопходним обукама и слично).
Обезбеђене материјалне и техничке претпоставке за
функционисање система финансијског управљања и контроле
(буџет, просторије, опрема итд.).

Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета Општине за
успостављање система финансијског управљања и контроле, у
складу са Правилником о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање
о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/11 od 27.12.2011.
године)

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Усвојен план и програм система финансијског управљања и
контроле;
Усвојен систем израде и подношења извештаја о финансијском
управљању и контроли;
Успостављен систем праћења препорука из извештаја о
финансијском управљању и контроли.
Напомена: Мера 13.2.1 је спроведена образовањем Радне групе за увођење и развој система финансијког управљања и
контроле и доношење Стратегије управљања ризицима

Назив мере

Р. бр.
мере

Стратегије
управљања
ризицима

Број 30, страна број 1978
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета Општине за Спроведена анализа потреба, ресурса и капацитета Општине за
јачање службе за буџетску инспекцију, у складу са Законом о јачање службе за буџетску инспекцију, у складу са Законом о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, буџетском систему.
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15 и 99/16)

Обезбедити ефикасно функционисање службе за буџетску Усвојене измене и/или допуне систематизације радних места
инспекцију, у складу са Законом о буџетском систему и у складу које обезбеђују повећање броја буџетских инспектора, у складу
са резултатима анализе потреба, ресурса и капацитета Општине
са анализом потреба;
Запослени буџетски инспектори или извршена прерасподела
постојећих запослених службеника на послове буџетске
инспекције, у складу са анализом потреба;
Успостављен систем израде програма и плана спровођења

13.3.1

13.3.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Назив мере

Р. бр.
мере

Повећан број буџетских инспектора;
Донета Одлука о Успоставити буџетску контролу
Повећан број контрола које спроводе буџетски инспектори на одређеном оснивању службе
временском нивоу (прецизирати на ком нивоу)
буџетске
инспекције
Општине

Индикатори циља

Циљ 13.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета Општине

Активност :Мера 13.2.2 и 13.2.3:
- Усвојити правни акт којим се успоставља систем финансијског управљања и контроле;
-Усвојити измене/допуне систематизације којима се уводе радна места надлежна за финансијско управљање и контролу;
-Обезбедити препоставке за обуку лица надлежних за финансијско управљање и контролу ;
- Обезбедити материјалне и техничке претпоставке за функционисање система финансијског управљања и контроле (буџет,
просторије, опрема итд.).
Рок за спровођење ових активности : мај 2020.године
Одговорни субјект : Председник општине, Општинска управа , Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности су потребна додатна финансијска средства

Број 30, страна број 1979
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Опис области: Буџет Општине је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину.
Међутим, буџет је знатно више од тога - он представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за
реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне заједнице. Без добро планираног, довољно транспарентног и оптимално
контролисаног буџета Општине, ризик од неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом располаже Општина изузетно
је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у
околностима лошег планирања, недовољне транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и
опстају и ризици од корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је заједнички именитељ злоупотреба јавног новца за
различите приватне интересе, било да су они лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да
се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, односно отпорним на ризике од корупције, на постојање
дискреционих одлука или на непланско и неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај
процес је неопходно константно оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области
не значи и његово самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће
даље од очију јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно
повећава потребу, али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним
финансијама.
Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, Општине
кроз своје локалне антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу
јавности у овој области. У том правцу, потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања
јавности о буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који се
финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа Општине да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији,

Област 14: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета Општине

контроле буџетске инспекције;
Обезбеђено спровођење мера из решења буџетске инспекције,
у складу са Законом о буџетском систему (на пример, доследна
обустава исплате средстава индиректним буџетским
корисницима у случајевима утврђених неправилности и
непоступања по мерама из решења, издавање налога враћање
средстава и слично).
Активност:Донети релевантна акта, према елементима од 13.2.1. до 13.3.2.
Рок за спровођење ових активности : мај 2020.године
Одговорни субјект : Скупштине општине Инђија
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

Број 30, страна број 1980
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Базна вредност
индикатора

Успоставити обавезу адекватног укључивања заинтересоване Усвојен интерни оквир Општине, којим се дефинише следеће:
јавности у процес планирања и припреме буџета
-план и програм укључивања заинтересоване јавности у
процес планирања и припреме буџета;
-методе (начине) укључивања који треба да обухвате: јавне
расправе, истраживање о приоритетима локалне заједнице,

14.1.2

Индикатор испуњености (квалитета) мере

Успоставити обавезу информисања јавности о фазама и току Усвојен интерни оквир Општине којим се дефинише следеће:
буџетског циклуса
-план и програм информисања о буџетском циклусу;
-средства (начине) информисања;
-средства (начине) за праћење резултата и ефеката
информисања.

Назив мере

Објављивање докумената на званичној
интернет
презентацији
Општине,
објављивање у штампаним и другим
медијима, јавни увид и јавне расправе

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

14.1.1

Р. бр.
мере

Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који Објављивање
омогућава повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења и докумената
на
јачање грађанског надзора и контроле над локалним буџетом
званичној
интернет
презентацији
Општине,
објављивање
у
штампаним
и
другим медијима,
јавни увид и јавне
расправе

Индикатори циља

Циљ 14.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем
локалног буџета

односно трошењу јавног буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у
форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем
обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет.

Број 30, страна број 1981
Службени лист општине Инђија
Петак 29. децембар 2017.

Службени лист општине Инђија

Активност:
-Донети акта којима се уређује систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и припреме буџета према
елементима од 14.1.1. до 14.1.3.
- Израдити Грађански водич кроз буџет локалне самоуправе и успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет
локалне самоуправе
Рок за спровођење активности : мај 2020.године
Одговорни субјекти : Скупштина општине Инђија
Потребни ресурси : за спровођење ове активности нису потребна додатна финансијска средства

Успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет Грађански водич кроз буџет садржи најмање следеће
локалне самоуправе
елементе, који су састављени на начин који је разумљив
најширем кругу становника локалне заједнице:
-Опис процеса планирања, припреме, усвајања, реализације и
контроле локалног буџета;
-Листу буџетских корисника;
-Приказ буџетских прихода;
-Приказ буџетских расхода;
-Приказ програма/пројеката који се финансирају из буџета
-Промене у локалној буџетској политици у односу на
претходну годину/године и планове за наредну/наредне
године.

14.1.4

Усвојен интерни оквир Општине, којим се дефинише следеће:
-форме извештавања јавности о реализацији буџета;
-учесталост извештавања јавности о реализацији буџета.

Успоставити обавезу извештавања јавности о реализацији
локалног буџета

14.1.3

друге форме изјашњавања грађана и прикупљања предлога о
пројектима од значаја за локалну заједницу, у складу са
постојећим и расположивим буџетским оквиром.
Обавеза систематизовања, анализе и објављивање резултата
укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и
припреме буџета.

Број 30, страна број 1982
Петак 29. децембар 2017.

Назив мере

Одредити лице/тело на нивоу Општине које је задужено за
координацију одговорних субјеката у спровођењу активности
из ЛАП-а
Формирати тело за праћење примене ЛАП-а.

Р. бр.
мере

15.1.1

Одређено лице/тело на нивоу Општине које је задужено за
координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из
ЛАП-а;
Формирано тело за праћење примене ЛАП-а;
Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим
индикаторима и другим елементима из ЛАП-а.

Индикатори циља

Формирати тело за праћене примене ЛАПа

Одредити лице/тело на нивоу Општине
које је задужено за координацију
одговорних субјеката у спровођењу
активности из ЛАП-а;

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Службени лист општине Инђија

Лице/тело задужено за координацију одговорних субјеката у
спровођењу активности из ЛАП-а има обавезу да води рачуна о
роковима за спровођење активности, да о доспелим роковима и
обавезама благовремено обавештава одговорне субјекте, као и да
врши техничко, организационо и административно усклађивање

Индикатор испуњености (квалитета) мере

У тренутку израде
ЛАП-а, није одређено
тело
за
праћење
примене ЛАП-а

Базна вредност
индикатора

Циљ 15.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену.
Због тога је неопходно да свака Општина одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу Општине и да
формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у
локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи Општине, док тело надлежно за праћење примене
ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. To тело у сарадњи са другим органима
Општина треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се
односити и на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете
због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на
предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.

Област 15: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију
спровођења и праћење примене ЛАП-а

Број 30, страна број 1983
Петак 29. децембар 2017.

Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а

15.1.5

Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним
органима и службама Општине, усваја пословник о свом раду, као
и друга акта од значаја за рад тела.
Актима о раду тела потребно је предвидети активности тела које
могу бити како од значаја за његов рад, тако и за отклањање
ризика од корупције, за јачање свести локалне заједнице о значају,
начинима препознавања и сузбијања корупције, као и за јачање
надзорне улоге овог тела (на пример, организовање семинара,
обука, едукација, објављивање извештаја и других информација о
стању у области борбе против корупције на локалном нивоу,
спровођење или учешће у активностима и пројектима који се
односе на борбу против корупције на локалном нивоу,
организовање координационих састанака са представницима

Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне Надлежни орган и службе Општине обезбеђују просторије,
услове за рад тела за праћење примене ЛАП-а
опрему, буџет и административно-техничку подршку (најмање
техничког секретара) за рад тела надлежног за праћење примене
ЛАП-а.

15.1.4

рада службеника/организационих једница и органа Општине у
процесу спровођења активности из ЛАП-а;
Тело за праћење примене ЛАП-а ће бити одговорно за праћење
његове примене и о томе ће обавештавати јавност и друге
заинтересоване актере у локалној заједници, као и то да ли се
мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у
ЛАП-у. To тело у сарадњи са другим органима Општина треба да
одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће
односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и
на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења
у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због
сумње
у
непоштовање
или
непримењивање
ЛАП-а,
препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења
ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из
ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.

Број 30, страна број 1984
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Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а

Тело за праћење примене ЛАП-а, у сарадњи са надлежним
органима и службама Општине, усваја акт којим се прописује
начин праћења ЛАП-а, а који садржи најмање следеће елементе:
начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и
активностима које су прописане у ЛАП-у; начин за прикупљање
других (алтернативних) информација о стању и статусу мера и
активности прописаних у ЛАП-у; рокове за израду и објављивање
извештаја о праћењу примене ЛАП-а; извештај се подноси
Скупштини и презентује јавности најмање једном годишње; мере
за поступање и позивање на одговорност надлежних служби и
органа Општине, као и других органа јавне власти и локалних
актера у случају непоступања по мерама и активностима
прописаних у ЛАП-у, предлоге за евентуалну ревизију ЛАП-а у
складу са променама до којих дође у промени правног оквира,
променом околности у Општини и локалној заједници или у
складу са проблемима и изазовима у примени ЛАП-а.

Број: 016-21/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

Милан Предојевић, с.р.

Председник,

Службени лист општине Инђија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Активност:
- Донети акт о одређивању лица/тела на нивоу Општине које је задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу
активности из ЛАП-а;
- Донети акт о формирању тела за праћење примене ЛАП- а;
- Донети акт о начину праћења примене ЛАП-а;
- Донети акт о раду тела за праћење примене ЛАП-а.
Рок за спровођење ових активности : јануар 2018.године
Одговорни субјект : Општинско веће
Потребни ресурси : за спровођење ове активности потребна су додатна финансијска средства.

15.1.6

других органа који функционишу у локалној зајединици,
покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у
вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због
сумње
у
непоштовање
или
непримењивање
ЛАП-а,
препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења
ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из
ЛАП-за које је тај институт предвиђен).

Број 30, страна број 1985
Петак 29. децембар 2017.
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На основу члана 7. став 1. и члана 9. став 1.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16-други
закон) и члана 37. став 1. тачка 26. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
Овом
Одлуком
уводе
се
локалне
административне таксе (у даљем тексту: таксе), за списе
и радње у управним стварима, као и за друге списе и
радње које органи општине издају, односно обављају у
оквиру послова из своје изворне надлежности.
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, и износи
такси утврђују се Тарифом локалних административних
такси (у даљем тексту:Тарифа), која је саставни део ове
Одлуке.
Таксе наплаћују и предузећа, установе и друге
организације у вршењу јавних овлашћења која су им
поверена одлуком Скупштине општине Инђија.
Члан 3.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник)
јесте подносилац захтева, односно поднеска којим се
покреће, односно врши радња прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоје више обвезника,
њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно
поднесак из става 1. овог члана за који се плаћа такса,
обвезник је давалац изјаве на записник.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје, уколико Тарифом није
другачије прописано.
1. за поднеске – у тренутку када се предају,
2. за захтеве дате на записник – у тренутку када се
записник састави;
3. за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку
подношења захтева за њихово издавање;
4. за управне радње – у тренутку подношења захтева за
извршење тих радњи;
Члан 5.
Такса се плаћа у трнутку настанка таксене
обавезе, ако овом одлуком није другачије прописано.
Такса се уплаћује на прописан уплатни рачун
јавних прихода, а средства која се остваре наплатом су
изворни приход буџета општине.
Члан 6.
Ако у поступку један или више обвезника
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поднесу више захтева који имају исти правни основ,
а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки
појединачни захтев, ако Тарифом није другачије
одређено.
Члан 7.
Такса се плаћа у новчаном износу прописаном
Тарифом.
Обвезник је дужан, да уз захтев приложи
одговарајући доказ да је таксу платио.
Члан 8.
У решењу или другој исправи за коју је такса
плаћена, означава се да је такса плаћена, износ који је
плаћен и тарифни број по коме је такса плаћена.
Члан 9.
Ако обвезник који је дужан да плати таксу,
поднесе захтев уз који није приложен доказ о плаћеној
такси у прописаном износу, одговорно лице органа
надлежног за пријем захтева, затражиће од обвезника да
поднесе доказ о уплати прописане таксе у року од десет
дана од дана подношења захтева и упозорити га на
последице неплаћене таксе, о чему на поднетом захтеву
сачињава забелешку.
Ако захтев, уз који није приложен доказ о
плаћеној такси у прописаном износу стигне поштом,
одговорно лице органа надлежног за пријем захтева,
позваће обвезника писменом опоменом да, у року од
десет дана од дана пријема опомене, плати прописану
таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице
неплаћања такси.
Ако обвезник у року из става 1. и 2. овог члана,
не поднесе доказ да је такса уплаћена у прописаном
износу, наплата прописане таксе и таксе за опомену из
става 2. овог члана, врши се пре уручења затраженог
решења или друге исправе, односно пре саопштења
обвезнику да је радња извршена.
Ако обвезник из става 1. и 2. овог члана не
поднесе доказ да је прописана такса и такса за опомену,
уплаћена, надлежни орган ће обавестити обвезника када
спис буде донет, односно радња извршена и ако таксе
не буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном
органу, по истеку десет дана од дана обавештења,
обавестити Одељење за утврђивање и наплату јавних
прихода и приложити потребне доказе, ради покретања
поступка принудне наплате.
Члан 10.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није посебно прописано
овом Одлуком, сходно се примењују прописи којима се
уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 11.
Ослобађају се плаћања таксе:
1. органи, организације и институције Републике Србије;
2. органи и организације, аутономне покрајне и локалне
самоуправе;
3. организације обавезног социјалног осигурања;
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4. установе основане од стране Републике Србије,
аутономних покрајна и општине;
5. цркве и верске заједнице, регистроване у складу са
Законом о црквама и верским заједницама;
6. организације црвеног крста;
Члан 12.
Не плаћа се такса за:
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној
дужности:
2. списе и радње у поступку за повраћај више или
погрешно плаћених јавних прихода,
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака
у решењима, другим исправама и службеним
евиденцијама;
4. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних
прихода, списе и радње у поступку за утврђивање
смањења катастарског прихода због елементарних
непогода , биљних болести, штеточина и других
ванредних догађаја, као и списе ирадње за остваривање
законом прописаних пореских подстицаја и ослобађања
од плаћања јавних прихода;
5. списе и радње за остваривање права из обавезног
социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко
инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата, односно права у складу са прописима којима се
уређује финансијска подршка породици са децом, као и
за списе и радње у поступку остваривања права жртава
породичног насиља;
6. списе и радње у вези са предшколским и школским
васпитањем и образовањем, образовањем студената,
стручним усаврашавањем односно преквалификацијом;
7. списе и радње, као и прилоге који се морају поднети
уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе;
8. списе и радње у поступку сахрањивања;
9. поднеске упућене органима за представке и притужбе;
10. списе и радње у поступку заснивања радног односа и
остваривања права по том основу;
11. за потврду о пријему захтева;
12. за потврду о правоснажности и извршности која се
ставља на управни акт.
Члан 13.
Ако је поступак покренут на захтев више
обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе,
таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен
плаћања таксе.
Члан 14.
У решењу, исправи, документу или писменом,
који се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха
издавања и основ ослобађања од плаћања таксе.
Решење, исправа, документ или писмено из
става 1. овог члана, може се користити само у сврху за
коју је издато.
Члан 15.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке,
врши Општинска управа- Одељење за општу управу.
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Члан 16.
За списе и радње у управним стварима и за друге
списе и радње органа, за таксене обавезе које су настале,
а нису плаћене до ступања на снагу ове Одлуке, такса
се плаћа у складу са прописима који су били на снази у
време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за
обвезника.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о локалним административним таксама
(„Службени лист општина Срема“ број 40/08, 42/09,
42/10, 38/11, и „Службени лист општине Инђија“ број
12/12, 16/13 и 18/15).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 434-4/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ  ТАКСИ
							
    Износ у динарима
Тарифни број 1.
1.За захтев, молбу, предлог, пријаву и други 250
поднесак, ако овом одлуком није другачије
прописано
Напомена: Такса по овом тарифном броју, не плаћа
се за накнадне поднеске обвезника којим захтева
брже поступање по раније поднетом захтеву, односно
поднеску.
Такса из овог тарифног броја не плаћа
се за захтев за приступ информацијама од јавног
значаја, у складу са законом којим се уређује приступ
информацијама од јавног значаја.
Тарифни број 2.
1.За жалбу против решења ако овом одлуком 400
није другачије прописано
Тарифни број 3.
1.За сва решења која доноси Општинска управа 500
ако овом одлуком није другачије прописано
Напомена: Ако се доноси једно решење по захтеву
више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном
броју плаћа се према броју обвезника таксе, којима се
решење уручује.
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Тарифни број 4.
1.За уверења која се издају на основу службене 280
евиденције
2.За уверења о чињеницама за које се спроводи 340
поступак утврђивања
Тарифни број 5.

1.За опомену којом се обвезник позива да плати 270
таксу
Тарифни број 6.
1.За издавање прописаних образаца ( налепница 420
и сл.)
Тарифни број 7.
1.За издавање преписа из архиве, по сваком 400
листу
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1.За проверу и утврђивање испуњености 1.000
услова за разврставање собе,односно куће и
стана за одмор у одговарајућу категорију, ради
изнајмљивања
					
Тарифни број 17.
1.За решење о дужем радном времену 2.740
угоститењских
објеката,
поводом
организовања свадби, матурских прослава и
испраћаја у војску
Тарифни број 18.
1.За издавање информације о локацији
катастарској парцели

по 1.000

Тарифни број 19.

1.За решење о давању у закуп грађевинског 2.500
земљишта

1.За издавање локацијских услова за
објекте комуналне, енергетске и друге
линијске инфраструктуре на основу
грађевинске вредности објекта и то:
- до 800.000 динара
2%
- до 1.500.000 динара
1,5%
- до 5.000.000 динара
1,3%
- до 10.000.000 динара
0,7%
- до 50.000.000 динара
0,3%
- преко 50.000.000 динара
0,15%
2.За остале објекте према бруто
развијеној, изграђеној површини свих
етажа:
- пословни простор
70 дин/m2
- стамбени простор
50 дин/m2
- пратећи економски и други објекти
30 дин/m2
3.За викенд објекте:
- до 30m2
4.100 дин
- преко 30m2
5.480 дин
Напомена: Такса из тачке 1. овог Тарифног броја, не
може бити нижа од 3.390 динара.
Такса из тачке 2. овог Тарифног броја, не може
бити нижа од 2.820 динара.

Тарифни број 13.

Тарифни број 20.

Тарифни број 8.
1.За увид у архивирана акта по захтеву странке

680

Тарифни број 9.
1.За издавање потврде о естетском прегледу 2.050
такси возила
Тарифни број 10.
1.За издавње потврде о положеном испиту 3.420
о познавању прописа који регулишу такси
превоз и о познаваљу територије општине
Инђија
Тарифни број 11.
1.За издавање такси дозволе

2.740

Тарифни број 12.

1.За учешће на конкурсу за доделу локације 5.000
за привремено постављање киоска и мањих
монтажних објеката на јавним површинама
Тарифни број 14.
1.За решење о исељењу бесправно усељених 1.000
лица
Тарифни број 15.
1.За решење, дозволу, одобрење, сасгласност и 400
други акт који доноси односно издаје предузеће,
установа или друга организација, којој је
одлуком Скупштине општине поверено вршење
јавних овлашћења
Тарифни број 16.

1.За издавање потврде за пројекат парцелације
и препарцелације и то:
- до четири катарстарске парцеле
1.500
- за више од четири катастарске парцеле
3.000
2.За издавање потврде да је урбанистички 4.100
пројекат
израђен у складу са планским
документом
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Тарифни број 21.

Тарифни број 28.

1.За издавање грађевинске дозволе за правна
лица, 1 промил од предрачунске вредности а
не више од 9.100 динара
2.За издавање грађевинске дозволе за физичка
лица:
- пословни простор
- стамбени простор
- помоћни објекти
- пољопривредни објекти
- монтажни објекти
- викенд објекти

1.За издавање решења о давању сагласности 1.500
на процену утицаја на животну средину,
решења о анализи затеченог стања и решења о
испуњености услова заштите животне средине
1.500
1.000
600
300
600
1.500

Тарифни број 22.

2.000

1.За решење о одобрењу извођења радова

1.За обавештење о завршетку израде темеља
- за правна лица
- за физичка лица

2.500
1.500

Тарифни број 24.
40 дин/m2
6.750

2.740
2.050

Тарифни број 25.
1.За утврђивање испуњености услова у
погледу заштите животне средине, односно
утврђивање потребе о изради студије затеченог
стања ради обављања делатности и то:
-за радње
3.000
-за индустријске објекте као и објекте
комуналне и енергетске инфраструктуре
1,5 промила, у односу на ревалоризовану
грађевинску вредност објекта
Тарифни број 26.
1.Захтев за давање сагласности на Студију о 420
процени утицаја на животну средину
Тарифни број 27.
1.За преглед техничке документације по
захтеву за давање сагласности на Студију
о процени утицаја на животну средину и
анализу затеченог стања на животну средину
и то:
- за објекте до 100m2
- за објекте од 100m2 до 300m2
- за објекте од 300m2 до 500m2
- за објекте од 500m2 до 1000m2
- за објекте преко 1000m2

1487
На основу члана 7. став 1. члана 11. став 1. и
члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16
и 104/16) и члана 37. став 1. тачка 26. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Тарифни број 23.

1.За издавање употребне дозволе
2.За издавање употребне дозволе за
инфраструктурне и сличне објекте
3.За издавање решења о уклањању
објекта
- за правна лица
- за физичка лица
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2.740
5.480
8.150
10.900
13.760

Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне
таксе на територији општине Инђија и утврђују се
обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања
локалне комуналне таксе.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте
корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе и траје док траје коришћење права, предмета или
услуге.
Члан 4.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да
пре коришћења права, предмета или услуга из члана 6.
став 1. тачка 2. 4. 6. и 7. за чије је коришћење прописано
плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење
Општинске управе-Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да
за коришћење права, предмета или услуга из члана 6.
став 1. тачка 1 и 5, поднесе пријаву Општинској управи Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода,
у року од 10 дана од дана почетка коришћења права,
предмета и услуга ради утврђивања обавезе плаћања
комуналне таксе.
Обвезник из става 2. овог члана дужан је да
сваку насталу промену пријави Општинској управи Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, у
року од 10 дана од настале промене.
Члан 5.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за
коришћење права, предмета и услуга, од стране
државних органа и организација, органа и организација
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Члан 6.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање
и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и слично);
3. држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина;
4. коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних просторија у пословне сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности;
5. држање средстава за игру („забавне игре“);
6. коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или друге објекте привременог
коришћења;
7. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова;
Члан 7.
Фирма у смислу ове одлуке, јесте сваки
истакнути назив или име које упућује на то да правно
или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа
само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног
побјекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Члан 8.
Средства која се остваре наплатом локалних
комуналних такса су изворни приход буџета општине.
Члан 9.
Утврђивање, наплату као и послове контроле
наплате локалне комуналне таксе, врше органи наведени
у Тарифи локланих комуналних такса.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања локалне
комуналне таксе, наплате, камате, застарелости,
поступка по правним лековима и осталог што није
посебно уређено овом одлуком, примењују се одредбе
закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Члан 11.
Тарифом локалних комуналних такса, која је
саставни део ове одлуке, утврђују се локалне комуналне
таксе у различитој висини, зависно од врсте делатности,
површине и техничко-употребних карактеристика
објекта, величине правног лица у смислу закона којим
се уређује рачуноводство и по деловима територије
односно зонама у којима се налазе објекти, предмети
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или врше услуге за које се плаћају таксе.
Члан 12.
Локалне комуналне таксе утврђују се у
различитој висини по зонама у којима се налазе објекти,
предмети или врше услуге и то:
I Зона обухвата простор у границама: ул.
Војводе Степе лева страна од кућног броја 1-41 и десна
страна од кућног броја 2-40; ул. Краља Петра I лева
страна од кућног броја 1-19 и десна страна од кућног
броја 2-46; ул. Новосадска лева страна од кућног броја
1-39а и десна страна од кућног броја 2-32; ул. Цара
Душана лева страна од кућног броја 1-11 и десна страна
од кућног броја 2-6а; ул. Српскоцрквена десна страна од
кућног броја 2-14; ул. Милетићева лева страна од кућног
броја 1- 35; ул. Душана Јерковића лева страна од кућног
броја 1-25б и десна страна од кућног броја 2-10; ул. Југ
Богдана лева страна од кућног броја 1-19 и десна страна
од кућног броја 2-16; ул. Митровданска лева страна од
кућног броја 1-11; ул. Дунавска лева страна од кућног
броја 1-25 и десна страна кућни број 2; ул. Београдска
лева страна од кућног броја 13-39 ; ул. Светог Саве лева
страна од кућног броја 1-7 и десна страна од кућног броја
2-28б; ул. Вука Караџића лева страна од кућног броја
1-7; ул. Сремска лева страна од кућног броја 1 до улице
Николе Тесле; ул. Николе Тесле десна страна кућни број
2; ул. Занатлијска десна страна од кућног броја 2-10а;
ул. Железничка десна страна од Културног центра до
краја спортских терена и лева страна бб, Североисточна
и Југоисточна радна зона утврђене Планом генералне
регулације насеља Инђија.
II Зона обухвата све остале просторе на
подручју насељеног места Инђија.
III Зона обухвата просторе осталих Месних
заједница, односно подручја осталих насељених места
на територији општине Инђија.
Изузетно од става 1. овог члана, зоне у којима се
налазе простори за паркирање друмских моторних и
прикључних возила, утврђују се актом Председника
општине, у складу са Одлуком о јавним просторима за
паркирање.
Члан 13.
Новчаном казном у износу од 25.000 динара
казниће се обвезник локалне комуналне таксе - физичко
лице, које у прописаном року не пријави постојање
основа за плаћање локалне комуналне таксе.
Новчаном казном у износу од 150.000 динара,
казниће се обвезник локалне комуналне таксе - правно
лице, ако у прописаном року не пријави постојање
основа за плаћање локалне комуналне таксе.
За прекршај из става 2. овог члана, казниће
се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у
износу од 25.000 динара.
Новчаном казном у висини од 75.000 динара
казниће се обвезник локалне комуналне таксе предузетник, ако у прописаном року не пријави
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постојање основа за плаћање локалне комуналне таксе.

I ЗОНА ................................................ 400.000 динара

Члан 14.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши
Општинска управа-Одељење за утврђивање и наплату
јавних прихода.
Послове инспекцијског надзора над применом
одредаба ове одлуке врши Општинска управа-Одељење
за инспекцијске послове.

II ЗОНА .................................................. 300.000 динара

Члан 15.
Општинска управа, дужна је да Тарифу
локалних комуналних такси која је саставни део ове
одлуке, објави на интернет страни општине и исту
достави надлежним органима и службама које врше
наплату локалних комуналних такси.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о локалним комуналним таксама („Службени
лист општине Инђија“ број 12/12, 16/13, 14/14 и 22/16).

III ЗОНА ............................................. 195.000 динара
2. Велика правна лица која обављају остале делатности,
осим побројаних у тачки 1. овог тарифног броја:
I ЗОНА ................................................ 120.000 динара
II ЗОНА .................................................. 90.000 динара
III ЗОНА ................................................ 60.000 динара
3. Средња правна лица, мала и микро правна лица и
предузетници, која обављају остале делатности, осим
побројаних у тачки 1. овог тарифног броја а имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара:
I ЗОНА .................................................. 80.000 динара

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у
„Службеном листу општине Инђија“, а примењиваће се
од 01. јануара 2018. године.

II ЗОНА ................................................ 60.000 динара

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем
износу.
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна
лица и предузетници.
3. Комунална такса за истицање фирме плаћа се за
седиште, представништво и за сваку издвојену пословну
јединицу на територији општине.
4. Правна лица и предузетници чија је делатност
производња и трговина на велико дуванским
производима а делатност обављају у више монтажних
објеката (киосци) комуналну таксу из овог тарифног
броја плаћају за први објекат у износу утврђеном овим
тарифним бројем а за сваки наредни објекат такса се
умањује за 80% од износа, утврђеног овим тарифним
бројем.
5. Ако се на једном пословном објекту налази више
истакнутих фирми истог обвезника, комунална такса се
плаћа само за једну фирму.
6. Предузетнику, који привремено одјави обављање
делатности код Агенције за привредне регистре, за
период одјаве мирује обавеза плаћања таксе за истицање
фиме, с тим да за време трајања привремене одјаве,
назив фирме није истакнут.
7. Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју,
изузимају се установе чији је оснивач јединица локалне
самоуправе, удружења грађана, хуманитарне, спортске и
друге непрофитне организације.
8. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у
висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15-ог у
месецу, за претходни месец.

Број: 434-5/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА
Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору
утврђује се локална комунална такса по Зонама
одређеним у члану 12. ове одлуке и врсти делатности и
величини правног лица у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и то:
1. Велика, средња, мала и микро правна лица и
предузетници, који обављају делатност:
банкарства, осигурања имовине илица, производње и
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде,казина,коцкарница,кладионица,бинго
сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека:

III ЗОНА ................................................. 40.000 динара
НАПОМЕНА:
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Тарифни број 2.
За коришћење рекламних паноа,укључујући и
истицање и исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који припадају општини(
коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
слично), утврђује се локална комунална такса, по зонама
одређеним у члану 12. ове одлуке и врсти делатности и
величини правног лица у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и то:
1. Велика, средња, мала и микро правна лица и
предузетници, који обављају делатност:
банкарства, осигурања имовине илица, производње и
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека.
I ЗОНА ................................................. 80.000 динара
II ЗОНА ................................................. 60.000 динара
III ЗОНА ................................................. 39.000 динара
2. Велика правна лица која обављају остале делатности,
осим побројаних у тачки 1. овог тарифног броја:
I ЗОНА ................................................. 24.000 динара
II ЗОНА ................................................. 18.000 динара
III ЗОНА ................................................. 12.000 динара
3. Средња правна лица, мала и микро правна лица и
предузетници, која обављају остале делатности, осим
побројаних у тачки 1.овог тарифног броја а имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара:
I ЗОНА .................................................. 16.000 динара
II ЗОНА ................................................. 12.000 динара
III ЗОНА .................................................. 8.000 динара
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем
износу.
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна
лица и предузетници
3. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице или
предузетник, на основу задужења од стране Општинске
управе - Одељења за утврђивање и наплату јавних
прихода, а по претходно издатом одобрењу Општинске
управе - Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине.

Петак 29. децембар 2017.

4. Општинска управа - Одељење за урбанизам,
комунално - стамбене послове и заштиту животне
средине, дужно је да један примерак одобрења, достави
Општинској управи-Одељењу за утврђивање и наплату
јавних прихода, са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број,
матични број правног лица и текући рачун, тачна адреса
седишта правног лица, делатност.
- за предузетнике: порески идентификациони број,
матични број, текући рачун, број личне карте и назив
радње са тачном адресом делатност.
5. Такса по овом тарифном броју обрачунава се
сразмерно времену коришћења и плаћа се унапред.
Тарифни број 3.
За држање моторних, друмских и прикључних
возила,oсим пољопривредних возила и машина, утврђује
се локална комунална такса и то:
1. за теретна возила:
- за камионе до 2t носивости
- за камионе од 2t до 5t носивости
- за камионе од 5t до 12t носивости
- за камионе преко 12t носивости

1.500 динара,
2.000 динара,
3.500 динара,
5.000 динара;

2.
за теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле) 			
500,00 динара;
3. за путничка возила:
- до 1.150cm3
- преко 1.150cm3 до 1.300cm3
- преко 1.300cm3 до 1.600cm3
- преко 1.600cm3 до 2.000cm3
- преко 2.000cm3 до 3.000cm3
- преко 3.000cm3

500 динара,
1.000 динара,
1.500 динара,
2.000 динара,
3.000 динара,
5.000 динара;

4. за мотоцикле;
- до 125cm3
- преко 125cm3 до 250cm3
- преко 250cm3 до 500cm3
- преко 500cm3 до 1200cm3
- преко 1200cm3

400 динара,
600 динара,
1.000 динара,
1.200 динара,
1.500 динара;

5. за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по
регистрованом седишту;
6. за прикључна возила: теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1т носивости
400 динара,
- од 1t до 5t носивости
700 динара,
- од 5t до 10t носивости
950 динара,
- од 10t до 12t носивости
1.300 динара,
- носивости преко 12t
2.000 динара;
7. за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
1.500 динара,
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата 2.000 динара,
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 2.500 динара,
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- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
					
3.000 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.000 динара;
8. за радна возила, спцијална адаптирана возила за
превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела 1.000 динара.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем
износу.
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом
регистрације моторних друмских и прикључних возила
и наплаћује је надлежни орган МУП-а.
3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни
органи и органи локалне самоуправе, организације
и установе и Јавна предузећа за специјална возила,
која су у непосредној функцији обављања комуналне
делатности.
4. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка
возила и друга превозна средства инвалидних и
хендикепираних лица са 80% и више телесног оштећења,
ако им возило служи за личну употребу.
Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига, и других
публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности, од сваког целог или започетог m2
коришћеног простора, а по Зонама одређеним у члану
12. ове одлуке, утврђује се локална комунална такса и
то:
1. За обављање пословне делатности (покретни
привремени објекти - тезге, апарати за сладолед и
напитке, апарати за кокице, расхладне витрине, зидне и
слободностојеће витрине и други лако покретни објекти
за продају робе на мало и вршење занатских услуга),
локална комунална такса се утврђује у износу:
I Зона .............................................................. 82 динара
II Зона ............................................................. 41 динара
III Зона ........................................................... 31 динара
2. За постављање летњих башти, локална комунална
такса се утврђује у износу:
I Зона ............................................................. 25 динара
II Зона ............................................................ 17 динара
III Зона ........................................................... 13 динара
3. За забавне паркове, циркусе и друге забавне објекте,
локална комунална такса се утврђује за I, II и III Зону у
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износу од 120 динара.
4. За тезге постављене у дане трајања манифестација, у
дане државних, верских и других празника, за продају
цвећа, украсних предмета, честитки, сувенира и слично,
локлна комунална такса се утврђује по 1m2 заузете
површине у износу од 400,00 динара.		
5. За постављање перди, локална комунална такса
утврђује се:
I Зона .......................................................... 3,00 динара
II Зона .......................................................... 2,00 динара
III Зона ........................................................ 1,00 динара
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном
износу.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или
физичко лице, на основу задужења од стране Општинске
управе - Одељења за утврђивање и наплату јавних
прихода, а по предходно издатом одобрењу Општинске
управе - Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине.
3. Таксу из тачке 3. овог тарифног броја, не плаћа
јединица локалне самоуправе за постављање забавних
објеката на јавној површини.
4. за коришћење јавне зелене површине,таксени износи
утврђени овим тарифним бројем, увећавају се за 50%.
5. Општинска управа - Одељење за урбанизам, комунално
- стамбене послове и заштиту животне средине, дужно
је да један примерак одобрења за коришћење простора
на јавним површинама у пословне сврхе, достави
Општинској управи-Одељењу за утврђивање и наплату
јавних прихода и Одељењу за инспекцијске послове, са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број,
матични број правног лица и текући рачун, тачна адреса
седишта правног лица, делатност.
- за физичка лица: порески идентификациони број,
матични број, текући рачун , број личне карте и назив
радње са тачном адресом, делатност.
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно
времену коришћења и то:
- у случају коришћења простора на јавној површини из
тачке 1. и 2. овог тарифног броја, такса се плаћа месечно
до 15-ог у месецу за претходни месец, осим коришћења
до тридесет дана, где се такса плаћа у пуном износу, пре
почетка коришћења простора на јавним површинама.
- у случају поновног постављања летње баште у текућој
години од стране истог власника односно закупца, на
истој локацији, таксени износ из тачке 2. овог тарифног
броја, увећава се 10%.
- у случају коришћења простора на јавној површини
из тачке 3. 4. и 5. овог тарифног броја , такса се плаћа
у пуном износу, пре коришћења простора на јавним
површинама.
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Тарифни број 5.
За држање средстава за игру („забавне игре“
на рачунарима, видео-аутоматима, флиперима, билијар,
пикадо, стони фудбал и сл.), утврђује се комунална такса
по апарату у месечном износу од 750 динара.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или
физичко лице и предузетник који држи средства за игру.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и
апарате за забавне игре Општинској управи-Одељењу
за утврђивање и наплату јавних прихода пре почетка
коришћења средстава за игру.
Пријава садржи:
- за правна лица: порески идентификациони оброј,
матични број правног лица и текући рачун, тачну адресу
седишта правног лица, адресу места држања апарата,
врсту, марку, тип и серијски број апарата, и датум
почетка коришћења средстава за игру;
- за предузетника: порески идентификациони број,
матични број, текући рачун, број личне карте и назив
радње са тачном адресом, адресу места држања апарата,
врсту, марку, тип и серијски број апарата, и датум
почетка коришћења средстава за игру.
3. Таксени обвезник је дужан да Општинској управи,
Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода
пријави промену стања, односно података битних за
утврђивање таксе.
4. Таксу по овом тарифном броју утврђује Општинска
управа-Одељење за утврђивање и наплату јавних
прихода и о податке о таксеном обвезнику доставља
Одељењу за инспекцијске послове.
5. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно
времену коришћења до 15-ог у месецу за претходни
месец.
Тарифни број 6.
За коришћење слободних површна за кампове,
постављање шатора или друге објекте привременог
коришћења утврђује се локална комунална такса за
сваки m2 заузете површине у износу од 33,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном
износу.
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник
површине за постављање кампова, шатора или других
сличних објеката.
3.Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници
слободних површина за хуманитарне, културне и
спортске потребе.
4.Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко
лице на основу задужења од стране Општинске управе
- Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, а
по предходно издатом одобрењу Општинске управе Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и
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заштиту животне средине.
5. Општинска управа - Одељење за урбанизам, комунално
- стамбене послове и заштиту животне средине, дужно
је да један примерак одобрења за коришћење слободних
површина, достави Општинској управи-Одељењу за
утврђивање и наплату јавних прихода, са следећим
подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број,
матични број правног лица и текући рачун, тачна адреса
седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број,
матични број, текући рачун, број личне карте и назив
радње са тачном адресом.
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно
времену коришћења, и то пре почетка коришћења
слободне површине.
Тарифни број 7.
За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова,
утврђује се локална комунална такса и то:
1. за извођење грађевинскиг радова по m2 заузете
површине .......................................................... 112 динара
2. при извођењу радова који изискују раскопавање
коловоза и тротоара по m2 ............................. 138 динара
3. за заузеће јавне површине грађевинским материјалом
по m2 заузете површине .................................... 90 динара
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном
износу.
2. Обвезник таксе из тачке 1. овог тарифног броја јесте
инвеститор и исту плаћа од дана заузећа јавне површине
до завршетка извођења грађевинских радова.
3. Обвезник таксе из тачке 2. овог Тарифног броја, јесте
извођач радова и исту плаћа од дана заузећа.
4. Обвезник таксе из тачке 3.овог Тарифног броја, јесте
физичко лице, правно лице и предузетник, и исту плаћа
од дана заузећа.
5. Такса из тачке 1. овог Тарифног броја, умањује се
20%, уколико заузеће јавне површине због извођења
грађевинских радова траје дуже од 90 дана, и то од
наредног дана по истеку 90-ог дана заузећа.
6.Такса из тачке 2. овог тарифног броја, неплаћа се ако
се раскопавање врши због реконструкције коловоза
и тротоара као и приликом извођења радова Јавних
комуналних предузећа у сврху довођења објеката у
функцију.
7. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или
физичко лице, на основу задужења од стране Општинске
управе - Одељења за утврђивање и наплату јавних
прихода, а по предходно издатом одобрењу Општинске
управе - Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине.
8. Општинска управа - Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, дужно је
да један примерак одобрења за заузеће јавне површине
при изградњи објеката и извођење радова на објектима
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који изискују раскопавање коловоза и тротоара, достави
Општинској управи-Одељењу за утврђивање и наплату
јавних прихода, са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број,
матични број правног лица и текући рачун, тачна адреса
седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број,
матични број, текући рачун, број личне карте и назив
радње са тачном адресом.
9. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно
времену коришћења и то пре заузећа јавне површине.

Почетна тачка описа Измена и допуна
Просторног Плана општине Инђија – локација 1 се
налази на тромеђи катастарских парцела 5121, 3160/699
и 3160/702.
Од тромеђе граница у правцу североистока
прати јужну међу катастарске парцеле 5121 до тромеђе
катастарских парцела 5121, 3160/16 и 3160/704,
мења правац ка југоистоку и пратећи источну међу
катастарских парцела 3160/16, 3160/19 и 3218/710
долази до тромеђе катастарских парцела 3218/70, 3218/1
и 3185 (пут).

1488
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став
1. тачка 5. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, бр 9/2013),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је

Од тромеђе граница у правцу североистока
прати северну међу пута, катастарске парцеле 3185
и 3598/1, пресеца пут, катастарска парцела 3598/1 до
тромеђе путева, катастарске парцеле 3598/1 и 3656 и
катастарске парцеле 3655/3, мења правац ка југоистоку
и пратећи северну међу пута, катастарска парцела 3656
долази до четворомеђе путева, катастарске парцеле 3656
и 3689 и катастарских парцела 3714 и 3741/1.
Од четворомеђе граница у правцу југа прати
источну међу пута, катастарска парцела 3689, пресеца
пут и даље ка југу прати источну међу катастарских
парцела 3220 и 3216/9 до тромеђе пута, катастарска
парцела 3187 и катастарских парцела 3216/9 и 3221.
Од тромеђе граница у правцу запада прати
јужну међу катастарских парцела 3216/9, 3216/8, 3227/1,
3215/9, 3157/4, 3157/3 и 3154/3 и долази до четворомеђе
катастарских парцела 3154/3, 2707/2, 2718/1 и 2826.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Просторног плана општине Инђија „Службени лист
општине Инђија“, број 7/12 (у даљем тексту: Измене и
допуне Просторног плана).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница
обухвата Измена и допуна Просторног Плана општине
Инђија а коначна граница обухвата плана ће се
дефинисати Нацртом Измена и допуна Просторног
Плана општине Инђија.
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата
Просторног плана:
- Локација 1 – КО Крчедин

Од четворомеђе граница у правцу севера
прати источну међу катастарске парцеле 2826, пресеца
пут, катастарска парцела 3185 и даље ка североистоку
пратећи његову северну међу долази до тромеђе пута,
катастарска парцела 3185 и катастарских парцела 3218/5
и 3218/3.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера
и пратећи источну међу катастарских парцела 3218/3,
3160/13, 3160/20 и 3160/699 и долази до почетне тачке
описа локације 1.
Укупна површина обухвата локације 1 износи
око 155,45 ha.
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- Локација 2 – КО Љуково
Почетна тачка описа Измена и допуна
Просторног Плана општине Инђија – локација 2 се
налази на тромеђи катастарских парцела 60, 146 и 1030.
Од тромеђе граница у правцу истока прати
јужну међу пута, катастарска парцела 60, пресеца
пут, катастарска парцела 161/1, мења правац ја југу и
пратећи источну међу пута долази до тромеђе путева,
катастарске парцеле 696/1 и 161/1 и катастарске парцеле
161/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа,
пресеца пут, катастарска парцела 696/1 и дужином од
око 60 м прати источну међу катастарске парцеле 163/34,
мења правац ка западу, пресеца катастарску парцелу
163/34, прати јужну међу Катастарских парцела 163/36 и
163/35 и пресецајући катастарске парцеле 163/29, 163/4
и 163/2 долази до тромеђе катастарских парцела 163/10,
163/11 и 163/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и
прати западну међу катастарске парцеле 163/2, пресеца
пут, катастарска парцела 164, прати западну међу
катастарске парцеле 167/2, пресеца пут, катастарска
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парцела 168/2, прати западну међу катастарске парцеле
170/19, пресеца пут, катастарска парцела 174/1, прати
западну међу катастарске парцеле 174/52, пресеца
пут, катастарска парцела 175/1, прати западну међу
катастарске парцеле 175/62, пресеца пут, катастарска
парцела 179 и пратећи западну међу катастарске парцеле
180/2 долази до тромеђе катастарских парцела 695/2,
180/2 и 180/34.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца
катастарске парцеле 695/2 и 228/30, мења правац ка
западу и дужином од око 400 м прати јужну међу
катастарске парцеле 228/30, скреће ка северу и
пресецајући катастарске парцеле 228/30 и 671 долази до
тромеђе катастарских парцела 671, 121/1 и 1030.
Од тромеђе граница у правцу севера прати
источну међу катастарске парцеле 1030 до почетне тачке
описа локације 2.
Укупна површина обухвата локације 2 износи
око 68,34 ha.
Локација 2 се налази у катастарској општини
Љуково.

Предметне локације Измена и допуна
Просторног плана се налазе у катастарским општинама:
- Локација 1 се налази у катастарској општини Крчедин,
- Локација 2 се налази у катастарској општини Љуково.

границом обухвата Измена и допуна Просторног плана
износи око 233,79 hа.
Графички приказ границе обухвата планског
подручја је саставни део ове Одлуке.

Измене и допуне Просторног плана се односе
на:
- Дефинисање начина коришћења земљишта
- Промену намене грађевинског земљишта у граници
грађевинског подручја ван насељеног места у
пољопривредно земљиште – воћарско виноградарске
плантаже на парцелама (локација 1)
- измену граница грађевинског подручја за насеље
Јарковци, као и планиране викенд зоне (локација 2)
- Допуну правила уређења и грађења

Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена
и допуна Просторног плана дати су планом вишег реда:
Регионални просторни план АПВ („Службени лист
АПВ’’, број 22/11).
За потребе израде Измена и допуна Просторног
плана прибавиће се подаци од РГЗ-а, Службе за катастар
непокретности, и то:
- дигитални катастарски план у векторском облику
(*.dwg) или скениране катастарске планове, у размери
1:1000, 1:2500 и 1:2880, за обухват Измена и допуна
Просторног плана;

Укупна

површина

подручја

обухваћеног
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- дигиталне планове катастра водова у векторском
облику (*.dwg) или скениране планове катастра водова,
за обухват Измена и допуна Просторног плана;
- дигитални ортофото план резулуције 10 cm, 20 cm, 40
cm за подручје обухвата Измена и допуна Просторног
плана;
- списак парцела које су у јавној својини у обухвату
Измена и допуна Просторног плана.

Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
плана, орган за послове урбанизма општине Инђија,
организоваће упознавање јавности са општим циљевима
и сврхом израде Измена и допуна Просторног плана,
могућим решењима за развој просторне целине, као и
ефектима планирања, у поступку оглашавања раног
јавног увида.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења и уређења
простора заснивају се на принципима одрживог развоја
кроз интегрални приступ планирању, рационално
коришћење земљишта уз обезбеђење учешћа јавности
у планирању и обликовању простора, усаглашености
са европским прописима и стандардима из области
планирања и уређења простора, као и заштите животне
средине.

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и
у електронском облику на интернет страници јединице
локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца
плана и траје 15 дана од дана објављивања.

Члан 5.
Визија и циљеви израде Измена и допуна
Просторног плана је стварање услова за:
- Стварање планског основа за уређење подручја у
циљу очувања, обнављања и унапређивања природних
вредности, као и унапређења воћарско виноградарске
производње
- Утврђивање реалног грађевинског подручја насеља
Јарковци у циљу стварања просторних услова за
адекватно функционисање насеља
Члан 6.
Концептуални оквир и основне намене простора

су:
- Пољопривредно земљиште, воћарско виноградарске
површине
- Грађевинско земљиште насељеног места Јарковци
- Грађевинско земљиште викенд насеља
- Површине јавне намене

Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је
90 (деведесет) радних дана, од дана достављања
Обрађивачу Извештаја о обављеном раном јавном увиду,
достављања адекватног катастарско-топографског плана
са ажурним стањем на терену, као и услова за уређење
простора од органа, организација и предузећа који су
Законом овлашћени да их утврђују.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује
„АГРОУНИЈА“ ДОО, Инђија, Војводе Путника бб.
Оквирна процена финансијских средстава
за израду Измена и допуна Просторног плана је
1.600.000,00 динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка
број 6/III.

Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово
доношење, Измене и допуне Просторног плана подлежу
стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Просторног плана
на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања, када ће се
објавити подаци о времену и месту излагања Плана на
јавни увид, о начину на који заинтересована правна и
физичка лица могу доставити примедбе на план, као и
друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Просторног плана општине Инђија на
животну средину, које је донело Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине Општинскe управе општине Инђија, број 35417/2017-IV-02 од 11.12.2017. године.
Члан 13.
Измене и допуне Просторног плана сачиниће
се у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака
у дигиталном облику, од чега ће по један примерак
потписаних Измена и допуна Плана у аналогном облику
и по један примерак плана у дигиталном облику чувати
у својој архиви Обрађивач и Инвеститор, а преостали
примерци ће се чувати у органима Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-478/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-417/2017-IV-02
Датум: 11.12.2017. године
И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике Србије“
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС,
132/14 и 145/14) и члана 14. Одлуке о Општинској управи
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број
25/08, 23/09 и 30/11 и „Службени лист општине Инђија“,
број 7/12, 5/14, 2/15, 22/16 и 14/17),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 11.12.2017. године, доноси:
РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Измена и допуна
Просторног плана општине Инђија.
2. Измене и допуне Просторног плана општине Инђија
обухватају две локације: Локација 1 у КО Крчедин и
Локација 2 у КО Љуково.
На предметним локацијама дефинисаће се начин
коришћења земљишта, односно извршиће се промена
намене грађевинског земљишта у граници грађевинског
подручја ван насељеног места у пољопривредно
земљиште – воћарско виноградарске плантаже на
парцелама (локација 1), изменити граница грађевинског
подручја за насеље Јарковци, као и планиране викенд
зоне (локација 2) и допунити правила уређења и грађења.
3. Како је за Просторни план општине Инђија („Сл.
лист општине Инђија“, број 7/2012) урађен Извештај о
стратешкој процени утицаја истог на животну средину,
могу се примењивати одредбе Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Просторног плана
општине Инђија на обухват Измена и допуна Просторног
плана општине Инђија, без израде Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину Измена
и допуна Просторног плана општине Инђија.
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4. Узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу,
као и применом критеријума прописаних Законом
о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), Одељење
за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине је одлучило да се за предметне Измене
и допуне Просторног плана општине Инђија не приступа
изради Извештаја о стратешкој процени.
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Измена и допуна Просторног плана општине Инђија и
објављује се у „Службеном листу општине Инђија“.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на
основу Одлуке о изради Измена и допуна Просторног
плана општине Инђија.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, имајући у виду да
се стратешка процена врши за планове, програме, основе
и стратегије у области просторног и урбанистичког
планирања или коришћења земљишта, пољопривреде,
шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије,
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама,
телекомуникација, туризма, очувања природних
станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, а узимајући у обзир да се
предметним планом не успоставља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдило је да не постоји потреба израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010).
На предметном простору могу се примењивати
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана општине Инђија
без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Измена и допуна Просторног плана
општине Инђија.
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија
је надлежним предузећима и институцијама доставило
предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
У прописаном року, а у складу са чланом
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“ број
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења
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за урбанизам, комунално-стамбене послове – послови
заштите животне средине Општинске управе општине
Инђија, број 501-61/2017-IV-02 од 22.11.2017. године, ЈП
„Ингас“ Инђија, број 256/17-К од 22.11.2017. године, ЕПС
дистрибуцаија, огранак ЕД Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.311194-17, Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине, број 140-501-1227/2017-05
од 04.12.2017. године, ЈП „Инђија пут“ Инђија, број
35-37/2017-1 од 06.12.2017. године, „Телеком Србија“
а.д., ИЈ Сремска Митровица, број 7069-455016/1-2017
од 23.11.2017. године и Покрајинског завода за заштиту
природе, Нови Сад, број 03-3061/2 од 04.12.2017.
године, којима се даје сагласност на предлог Решења о
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, као и узимајући у
обзир достављена мишљења надлежних предузећа
и институција, Одељење за урбанизам, комунално –
стамбене послове и заштиту животне средине донело је
решење као у диспозитиву.
Начелница
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р.
------------------------1490
На основу члана 61. став 7. Закона о становању
и одржавању стамбених зграда („Службени гласник
РС“, број 104/16), члана 1. став 2. Правилника о
критеријумима за утврђивање минималног износа
који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде („Службени гласник РС“, број 101/17),
члана 20. став 1. тачка 6. и члана 32. став. 1 тачка 6.
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана
15. став 1. тачка 6. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ
ИЗНОСА ИЗДВАЈАЊА НА ИМЕ ТРОШКОВА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се минимална висина
износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде, за зграде на
територији општине Инђија.
Члан 2.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде, у смислу ове одлуке представља месечни износ
издвајања утврђен у апсолутном износу по квадратном
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метру површине посебног, односно самосталног дела
зграде.
Члан 3.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде, који се плаћа за стан и пословни простор
као посебни део зграде, утврђује се у месечном износу,
и то:
старост зграде
до 10 година
од 10 до 20
година
од 20 до 30
година
од 30 година

зграда без лифта зграда са лифтом
2,15 дин/м2
2,80 дин/м2
3,23 дин/м2
4,20 дин/м2
4,31 дин/м2

5,60 дин/м2

5,38 дин/м2

7,00 дин/м2

Члан 4.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде који се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно
место у заједничкој гаражи као посебни део зграде,
утврђује се у месечном износу, и то:
старост зграде

гаража

до 10 година
од 10 до 20
година
од 20 до 30
година
од 30 година

1,29 дин/м2
1,93 дин/м2

гаражни бокс и
гаражно место
у заједничкој
гаражи
0,86 дин/м2
1,29 дин/м2

2,58 дин/м2

1,72 дин/м2

3,23 дин/м2

2,15 дин/м2

Члан 5.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде који се плаћа за самостални део зграде
утврђује се у износу који се плаћа за гараже из члана 4.
ове одлуке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-478/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 7. Закона о становању
и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“,
број 104/16), члана 20. став 1. тачка 6. и члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16
др. закон), члана 15. став 1. тачка 6. и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29, децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА
ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
Члан 1.
Овом Одлуком, утврђује се минимална висина
износа који се плаћа на име трошкова за текуће
одржавање зграда на територији општине Инђија.
Члан 2.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграде, у смислу ове одлуке, представља
месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки
посебан, односно самостални део зграде.
Трошкови за одржавање земљишта укључени
су у износ трошкова одржавања зграде.
Члан 3.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграде који се плаћа за стан и пословни
простор као посебни део зграде, утврђује се у месечном
износу, и то:
1. за зграде без лифта у износу од 248,65 динара;
2. за зграде са лифтом у износу од 323,25 динара.
Члан 4.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграде који се плаћа за гаражу, гаражни бокс
или гаражно место као посебни део зграде, утврђује се у
месечном износу, и то:
1. за гаражу у износу од 149,19 динара,
2. за гаражни бокс и гаражно место у заједничког гаражи
у износу од 99,46 динара.
Члан 5.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграде, који се плаћа за самостални део
зграде утврђује се у износу који се плаћа за гараже из
члана 4. став 1. тачка 1. ове Одлуке.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 38-11/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1492
На основу члана 61. став 7. Закона о становању
и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“,
број 104/16), члан 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ИЗНОСА НАКНАДЕ КОЈУ
ПЛАЋАЈУ ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА
ЗАГРАДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИНУДНО
ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ
УПРАВНИКА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина износа
накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде
у случају принудно постављеног професионалног
управника, у зградама на територији општине Инђија.
Члан 2.
Висина износа накнаде коју плаћају власници
посебних делова зграде у случају принудно постављеног
професионалног управника, у смислу ове одлуке,
представља месечни износ утврђен у апсолутном износу
за сваки посебан део зграде.
Члан 3.
Висина износа накнаде коју плаћају власници
посебних делова зграде у случају принудно постављеног
професионалног управника који се плаћа за стан и
пословни простор као посебни део зграде, утврђује се у
месечном износу, и то:
1. за зграде које имају до 8 посебних делова зграде у
износу од 155,77 динара;
2. за зграде које имају од 8 до 30 посебних делова зграде
у износу од 198,92 динара;
3. за зграде које имају преко 30 посебних делова зграде
у износу од 232,08 динара.
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Члан 4.
Висина износа накнаде коју плаћају власници
посебних делова зграде у случају принудно постављеног
професионалног управника који се плаћа за гаражу,
гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи као
посебни део зграде, утврђује се у месечном износу, и то:
1. за гараже и гаражни бокс у износу од 33,15 динара;
2. за гаражно место у заједничкој гаражи у износу од
66,30 динара.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 38-13/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1493
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђијиа“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У ИНЂИЈИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се посебан режим
саобраћаја у пешачкој зони у Инђији у делу улице
Војводе Степе, од почетка улице до раскрснице са
улицом Дунавском.
Члан 2.
У пешачкој зони забрањује се саобраћај
возилима, мопедима, мотоциклима и бициклима,осим:
1. возилима полиције и ватрогасне службе;
2. возилима здравствених установа;
3. возилима Јавних комуналних предузећа, због вршења
интервенција;
4. возилима надлежне инспекције Општинске управе
општине Инђија;
5. специјалним возилима за превоз новца.
Члан 3.
Изузетно од члана 2. ове одлуке, снабдевање
самосталних трговинских и занатских радњи и
пословних просторија, врши се у времену од 5.00 до
8.00 часова и од 16.00 до 18.00 часова.
Максимална носивост возила за снабдевање
износи 5 тона, а снабдевање се врши искључиво
саобраћајном траком.
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Снабдевање за потребе пијаце, врши се из
Митровданске улице.
Прилаз возила власника, корисника или
закупаца зграда или станова ове улице (у даљем тексту:
станари), до својих објеката и гаража, одвија се у току
целог дана, осим у периоду од 18.00 до 22.00 часова,
када се забрањује сваки саобраћај.
Возила из става 4. овог члана, могу се кретати
брзином кретања пешака, односно да неугрожавају
пешака и не могу се заустављати и паркирати у делу
улице која је затворена за саобраћај, осим возила за
снабдевање, онолико, колико је неопходно за утовар и
истовар робе.
Паркирање возила госта хотела, у дворишном
делу хотела, врши се на основу потврде уписа у књигу
гостију.
Члан 4.
У делу улице Војводе Степе од почетка улице
до раскрснице са улицом Душана Јерковића, возила
из члана 3. ове одлуке, могу улазити и излазити само
са одговарајућим налепницама издатим од стране
Општинске управе – Одељења за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине.
У делу улице Војводе Степе од раскрснице са
улицом Душана Јерковића до раскрснице са улицом
Дунавском, возила из члана 3. ове одлуке, могу улазити
и излазити само са одговарајућом налепницом и
електронском картицом издатом од стране Општинске
управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине.
Члан 5.
Одобрење за пролаз у пешачкој зони може се

издати:
1. физичким лицима, која имају пребивалиште на адреси
у улици Војводе Степе –пешачка зона, а која имају
регистрована путничка возила на своје име и на истој
адреси;
2. правним лицима и предузетницима која имају седиште
у пешачкој зони, и регистрована службена возила на тој
адреси, а пословна зграда у којој имају седиште поседује
двориште или гаражу у којој држе аутомобиле;
3. власници пословног простора, у делу улице Војводе
Степе – пешачка зона, а који имају обезбеђен простор за
паркирање возила и регистровано путничко возило на
своје име;
4. власницима самосталних трговинских, угоститељски
и занатских радњи, за потребе доставе робе у периоду од
5.00 до 8.00 часова и од 16.00 до 18.00 часова.
Одобрење из става 1. овог члана, важи док траје
регистрација возила за које се одобрење издаје.
Члан 6.
Захтев за одобрење из члана 5. ове одлуке,
подноси се Општинској управи – Одељењу за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине.
Уз захтев подноси се:
1. доказ о уплати локалне административне таксе;
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2. лица из члана 5. став 1. тачка 1. ове одлуке, доказ о
власништву, закупу или праву коришћења зграде, стана
односно пословне просторије, фотокопију личне карте,
саобраћајне дозволе и полисе осигурања за возило;
3. лица из члана 5. став 1. тачка 2. ове одлуке, фотокопију
из регистра АПР, фотокопију саобраћајне дозволе и
полисе осигурања за возило;
4. лица из члана 5. став 1. тачка 3. ове одлуке, доказ о
власништву, фотокопију саобраћајне дозволе и полисе
осигурања за возило;
5. лица из члана 5. став 1 тачка 4. ове одлуке, фотокопију
из регистра АПР, уговор односно доказ о пословном
односу са добављачем, фотокопију саобраћајне дозволе
и полисе осигурања за возило добављача.
Члан 7.
О поднетом захтеву одлучује се решењем.
Решење из став 1. овог члана, садржи:
1. име, презиме и адресу физичког лица, односно
пословно име и седиште правног лица или предузетника
коме се издаје одобрење;
2. број регистарске ознаке аутомобила;
3. део улице Војводе Степе – пешачка зона, на који се
одобрење односи;
4. рок трајања одобрења;
5. образложење;
6. упутство о правном средству.
У зависности од поднетог захтева, уз Решење
се доставља и одговарајућа налепница или одговарајућа
налепница и електронска картица.
Члан 8.
Изглед, услове и начин коришћења налепнице
и електронске картице, уредиће се посебним актом који
доноси начелник Општинске управе.
Начелник је дужан акт из става 1. овог члана,
донети у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 9.
О спровођењу ове Одлуке, стара се Одељење
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине, а инспекцијски надзор врши Одељења
за инспекцијске послове.
Члан 10.
Најкасније 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, ЈП „Инђија пут“ Инђија, дужно је записнички
предати Општинској управи општине Инђија,
„Proximiti“ читач за издавање електронских картица, као
и сву документацију и списак корисника електонских
картица у моменту примопредаје.
ЈП „Инђија пут“ Инђија, стара се о одржавању
и унапређењу као и евентуалној промени система
потапајућих стубова и система рампи за контролу уласка
и изласка у делу улице Војводе Степе, од раскрснице
са улицом Душана Јерковића до раскснице са улицом
Дунавском.
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Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о регулацији саобраћаја у улици Војводе
Степе у Инђији („Службени лист општина Срема“, број
5/95, 11/95, 20/01 и 27/05).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 344-198/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1494
На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016)
Скупштина општине Инђија на седници,
одржаној дана 29. децембра 2017. године, усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Кадровски план Општинске управе општине
Инђија и Правобранилаштва општине Инђија за
2018. годину, састоји се од приказа постојећег броја
запослених у Општинској управи општине Инђија на
дан 31. децембра 2017. године, и то: броја службеника
према радним местима; броја намештеника према
радним местима; броја службеника и намештеника
према звањима; броја службеника и намештеника у
Kaбинету Председника општине; броја службеника и
намештеника у Правобранилаштву општине Инђија;
броја запослених са радним односом на одређено време;
броја приправника, као и приказа планираног броја
запослених за 2018. годину, и то: броја службеника
и намештеника, који су потребни у 2018. години, за
коју се доноси Кадровски план; броја службеника и
намештеника у Правобранилаштву општине Инђија;
броја службеника и намештеника, чији се пријем у
радни однос на одређено време планира у Кабинету
Председника општине; броја запослених чији се пријем
у радни однос на одређено време планира због повећаног
обима посла у 2018. години и броја приправника.
Члан 2.
Постојећи број запослених у Општинској
управи општине Инђија, на дан 31. децембра 2017.
године:
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1. Службеници - према радним местима:
Радна места службеника
Начелник Општинске управе
Заменик начелника Општинске
управе
Начелник Одељења за финансије
Послови буџета
Шеф Одсека трезора
Послови трезора
Послови извршења трезора
Рачунополагач
Начелник одељења за привреду
Послови привреде
Послови развоја и пољопривреде
Послови статистике у области
привреде и предузетништва
Начелник одељења за утврђивање
и наплату јавних прихода
Порески инспектор канцеларијске
контроле
Порески
инспектор
теренске
контроле
Порески инспектор наплате
Финансијско материјални послови
Послови пореске евиденције
Послови пореског извршења
Канцеларијски послови
Начелник одељења за урбанизам,
комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине
Послови издавања грађевинске
дозволе
Послови у области урбанизма и
грађевинарства
Послови издавања урбанистичких
аката
Послови издавања употребних
дозвола
Послови заштите животне средине
Комунално-стамбени послови
Имовинско правни послови
Послови озакоњења
Админстративно-технички
послови
Начелник одељења за друштвене
делатности
Послови образовања, друштвене
бриге о деци, култури и спорта
Послови борачко инвалидске,
социјалне и здравствене заштите

број извршилаца
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1

2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
2
2
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Послови борачко инвалидске,
социјалне и здравствене заштитеСаветник за заштиту права
пацијената
Послови културе и спорта
Админстративно
–
технички
послови у области образовања и
друштвене бриге о деци
Књиговодствени
послови
и
послови
пријема
и
обраде
поднесака у области борачко
инвалидске и социјалне заштите
Повереник
за
избеглице
и
миграције
Начелник одељења за општу
управу и заједничке послове
Стручно-оперативни послови за
потребе председника општине
Послови
вођења
бирачких
спискова и личних стања грађана
Административни
послови
у
области личних стања грађана и
послови безбедности и здравља на
раду
Послови одбране и цивилне
заштите
Матичар
Заменик матичара
Послови шефа Месне канцеларије
и матичара Бешка
Послови шефа Месне канцеларије
и матичара Нови Сланкамен и
Стари Сланкамен
Послови шефа Месне канцеларије
и матичара Нови Карловци
Послови шефа Месне канцеларије
и матичара Марадик и Чортановци
Послови шефа Месне канцеларије
и
матичара
Крчедин
и
Сланкаменачки Виногради
Послови шефа Месне канцеларије
и матичара Љуково и Јарковци
Послови за пријем поднесака
Послови архиве и отпремања
поште
Послови управљања људским
ресурсима
Персонални послови
Послови набавке
Начелник одељења за инспекцијске
послове
Грађевински инспектор

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
2
2
1
1
1
1
2
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Послови у области инспекцијског
надзора
Комунални инспектор
Инспектор за друмски саобраћај
Инспектор за заштиту животне
средине
Просветни инспектор
Начелник одељења за правне и
скупштинске послове
Послови нормативе
Послови пружања правне помоћи
Стручни послови за Скупштину и
Општинско веће
Технички послови за Скупштину
општине и Општинско веће
Начелник
одељења
за
инфраструктуру и јавне набавке
Послови инфраструктуре
Службеник за јавне набавке
Послови јавних набавки
Укупно
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1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
90

2. Намештеници - према радним местима:
Радна места намештеника
Возач - достављач у Месној
канцеларији Бешка
Достављач у Месној канцеларији
Нови
Сланкамен
и
Стари
Сланкамен
Достављач у Месној канцеларији
Нови Карловци
Достављач у Месној канцеларији
Марадик
Послови
вођења
евиденције,
одржавања и управљања возилом
Достављач
Дактилограф
Портир
Чувар
Спремачица
Послови одржавања уређаја и
инсталација - Домар
Телефониста
Укупно

број извршилаца
1
1

1
1
2
4
1
2
2
2
1
1
19

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

број извршилаца
1
1
18
40
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Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Mлађи референт
Намештеник
Укупно

6
15
10
1
/
19
99

4. Службеници и намештеници
Председника општине:
Службеници и намештеници
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник
Укупно

у

Kaбинету

број извршилаца
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1

5. Службеници и намештеници у Правобранилаштву
општине Инђија:
Службеници и намештеници
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник
Укупно

број извршилаца
/
/
/
/
/
1
/
/
/
1

6. Радни однос на одређено време:
Стручна спрема
Број извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ 6
бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ /
бодова)
средња стручна спрема
3
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7. Приправници:
Приправници
број извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ /
бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ /
бодова)
средња стручна спрема
/
Члан 3.
Планирани број запослених за 2018. годину:
1. Службеници и намештеници:
Звања службеника и намештеника
Службеник на положају - I група
Службеник на положају - II група
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Mлађи референт
Намештеник

број извршилаца
1
1
18
43
6
15
/
9
1
/
17

2. Службеници и намештеници у Правобранилаштву
општине Инђија:
Звања службеника и намештеника
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник
Укупно

број извршилаца
/
/
/
/
/
1
/
/
/
1

3. Радни однос на одређено време у Кабинету
Председника општине:
Звања службеника и намештеника
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Намештеник
Укупно

број извршилаца
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1
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4. Радни однос на одређено време (повећан обим
посла):
Стручна спрема
Број извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ 7
бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ 1
бодова)
средња стручна спрема
1
5. Приправници:
Приправници
број извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ /
бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ /
бодова)
средња стручна спрема
/
Члан 4.
У Општинској управи општине Инђија, радни
однос мирује једном службенику, који је обављао
послове на радном месту: Начелник Одељења за
привреду и финансије.
Члан 5.
На основу Кадровског плана, доноси се
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Инђија и
Правобранилаштву општине Инђија.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 021-49/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон) члана 94.
С 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13
одлука УС 132/14 и 145/14), члна 47. Став 3. Правилника
о садржини, постпуку и начину доношења програма
уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник
РС“, број 27/15, члана 3. став 2. Одлуке о утврђивању
допринос аза уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист општине Инђија“, број 2/15, 6/15,
14/15, 18/16 и 16/17), члана 15. став 1 тачка 8. И члана 37.
Став 1. Тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
2018. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређивања грађевинског земљишта
за 2018. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата
уређивање грађевинског земљишта на територији
Општине Инђија, улагања у припрему и изградњу
капиталних објеката од значаја за Општину Инђија, као
и друга улагања.
Изради програма се приступа на основу
Правилника о садржини, поступку и начину доношења
програма уређивања грађевинског земљишта. Програм
се заснива на решењима и условима садржаним у
законима, одлукама и прописима којима се уређују
односи у области земљишне политике и грађења.
Предлог Програма уређивања грађевинског
земљишта за 2018. годину сачињен је на основу
планираних прихода за период 01.01.2018. године до
31.12.2018. године.
Динамику реализације програмом предвиђених
активности треба ускладити са одобреним буџетским
средствима, водећи рачуна о приоритетним издацима,
уговорним обавезама према ангажованим извођачима
радова и пружаоцима других уговорених услуга.
Грађевинско земљиште, које је предмет
овог Предлога Програма, обухваћено је границама
грађевинских реона утврђених Генералним планом
насеља Инђија, плановима генералне регулације насеља
Марадик, Јарковци и Стари Сланкамен, регулационим
плановима насеља Бешка, Нови Карловци, Чортановци
и Нови Сланкамен и Љуково и Просторним планом
општине Инђија за остала насељена места општине
Инђија.
Приликом израде овог Предлога Програма
претпостављено је да ће се током 2018. године бити
значајних улагања у индустријске зоне општине Инђија,
посебно Локација 15 у К.О. Инђија као и Локација
3 у К.О. Бешка. Наиме, постојеће индустријске зоне
општине Инђија се делимично комунално опремљене и
налазе се на одличном географском положају, у близини
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два највећа града у Србији и аеродрома. Близина два
аутопута још више доприноси квалитету индустријских
зона.
Новим улагањима било би обезбеђено и учешће
у финансирању и реализацији самог програма уређивања
грађевинског земљишта.
2. ПОДЕЛА ПРОГРАМА И УСКЛАЂЕНОСТ СА
ЦИЉЕВИМА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
У складу са Законом о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014
и145/2014), Одлуком о грађевинском земљишту у јавној
својини општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, бр. 6/2015) и Правилником о садржини,
поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015)
извршена је следећа подела Предлога Програма:
•
ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
• Уређивање грађевинског земљишта за индустријске
објекте
• Уређивања грађевинског земљишта за објекте
колективног становања
• Уређивање грађевинског земљишта за индивидуалну
стамбену изградњу
• ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Просторним
планом
општине
Инђија
дефинисани су грађевински реони насељених места као
и зоне градње у сваком насељу. Такође, дефинисане су и
зоне које се односе на изградњу индустријских објеката,
зоне објеката централних функција и колективног
становања као и зоне индивидуалних стамбених
објеката.
У складу са наведеним поделама урађен је и
Предлог поделе Програма уређивања грађевинског
земљишта и реализација програма ће директно утицати
на остваривање планских поставки. инвестиције и
пројекти који су прдвиђени програмом ће створити
услове за даљи развој индустријских зона и могућност
привлачења нових инвестиција и изградњу објеката.
Такође, радови који се односе на зоне становања и
централних функција ће утицати на квалитетнији живот
становника општине и на континуиран развој насеља.
У оквиру радова на припремању и опремању
грађевинског земљишта све планиране активности
сложене су у 11 (једанаест) група, и то:
• ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА:
1. Истраживања, анализе и студије
2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3. Урбанистички планови
4. Локацијски услови, пројекти

парцелације,
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урбанистички пројекти
5. Решавање имовинско-правних односа
6. Пројектно-техничка документација
7. Техничка контрола
8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола,
пријава радова

објеката и мреже за систем водоснабдевања града, као
и изградња секундарне инфраструктурне мреже у циљу
опремања локација.

• ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Програмом
су
обухваћене
припремне
активности, реконструкција и изградња примарних
објеката и мреже за систем одвођења атмосферских
вода и отпадних вода насељених места, као и изградњу
секундарне инфраструктурне мреже у циљу опремања
локација.

9. Извођење радова
(изградња саобраћајница, атмосферске канализације,
фекалне
канализације,
водоводне
мреже,
електроенергетских објеката, јавне расвете, гасне
мреже, ТТ мреже, ...)
10. Технички преглед
11. Таксе, употребна дозвола
3. ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.1. САОБРАЋАЈНИЦЕ
ИНФРАСТРУКТУРОМ

СА

ПРИПАДАЈУЋОМ

Програмом су обухваћене активности на
припреми, реконструкцији и изградњи магистралних
и регионалних, као и примарних и секундарних
саобраћајница у насељеним местима општине Инђија,
са припадајућом инфраструктуром и мобилијаром, у
циљу опремања локација.

3.3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3.4. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ
СНАБДЕВАЊА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Овај Програм обухвата припремне активности и
изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже
за систем електроенергетског снабдевања насељених
места општине Инђија, као и изградњу јавне расвете и
нисконапонске мреже у циљу опремања локација.
3.5. ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Овај Програм обухвата припремне активности,
реконструкцију и изградњу паркова, тргова и уређење
јавних површина на територији насеља општине Инђија.

3.2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Програмом
су
обухваћене
припремне
активности, реконструкција и изградња примарних

ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2018. ГОДИНУ
3.1.

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

3.1.1.1

Извођење радова на асфалтирању свих неасфалтираних улица према пројекту

3.1.1.2

Стручни надзор

3.1.2.1

Израда техничке документације саобраћајница у индустријској зони Бешка

3.1.3.1

Израда техничке документације за реконструкцију Државног пута II реда број 126
(Нови Карловци – Нови Сланкамен)

3.1.3.2

Извођење радова на реконструкцији Државног пута II реда број 126 (Нови
Карловци – Нови Сланкамен)

3.1.3.3

Стручни надзор

3.1.4.1

Извођење радова на реконструкцији локалног (општинског) пута Л18(Нови
Сланкамен - Сурдук)

3.1.4.2

Стручни надзор

465.726.351,10 Дин.
4.200.000,00 Дин.
360.000,00 Дин.
2.400.000,00 Дин.

360.000.000,00 Дин.
3.600.000,00 Дин.
258.626.520,72 Дин.
4.800.000,00 Дин.
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3.1.5.1

Израда техничке документације за реконструкцију (појачано одржавање) Улица
Краља Петра у Бешки, 1. Новембра у Љукову и Голубиначке у Инђији (дужине
око 4 км)

600.000,00 Дин.

3.1.5.2

Извођење радова на реконструкцији (појачано одржавање) улица Краља Петра у
Бешки, 1. Новембра у Љукову и Голубиначке у Инђији (дужине око 4 км)

54.000.000,00 Дин.

3.1.5.3

Стручни надзор

600.000,00 Дин.

3.1.6.1

Измена ПДР-а СИ радне зоне у делу саобраћаја и регулације

480.000,00 Дин.

3.1.7.1

Измена ПДР-а РЗ Локација 15 у делу саобраћаја и регулације

240.000,00 Дин.

3.1.8.1

Израда техничке документације изградње локалног пута Крчедин - Нови
Карловци

3.1.8.2

Извођење радова

3.1.8.3

Стручни надзор

3.1.9.1

Извођење радова на изградњи пешачке стазе са трим стазом од Монуса до аутлета

3.1.9.2

Стручни надзор

3.1.10.1
3.1.11.1

Израда техничке документације за изградњу пешачке стазе од Улице Каменове до
Монуса са леве стране дп А 126
Извођење радова на појачаном одржавању дп II реда A126 са кружном
раскрсницом (Обилићев венац)

2.400.000,00 Дин.
300.000.000,00 Дин.
3.000.000,00 Дин.
60.000.000,00 Дин.
600.000,00 Дин.
300.000,00 Дин.
30.000.000,00 Дин.

3.1.11.2

Стручни надзор

600.000,00 Дин.

3.1.12.1

Изградња аутобуског стајалишта (надстрешницe) у улици Соње Маринковић

420.000,00 Дин.

3.1.13.1

Изградња паркинга у Ламели Блок 44

3.1.14.1

Израда техничке документације појачаног одржавања дп А126 - лево скретање за
Гумапласт

3.1.15.1

Извођење радова појачаног одржавања дп А126 - лево скретање за Гумапласт

3.1.15.2

Стручни надзор

180.000,00 Дин.

3.1.16.1

Израда техничке документације за изградњу саобраћајнице у Улици Нова 3- Блок
44

240.000,00 Дин.

3.1.16.2

Извођење радова на изградњи саобраћајнице у Улици Нова 3

3.1.16.3

Стручни надзор

3.1.17.1
3.1.17.2

Израда техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка Улице Нове
3 на државни пут другог реда бр. 100
Извођење радова на изградњи саобраћајног прикључка Улице Нове 3 на државни
пут другог реда бр. 100

5.000.000,00 Дин.
600.000,00 Дин.
3.600.000,00 Дин.

4.500.700,00 Дин.
180.000,00 Дин.
240.000,00 Дин.
3.120.000,00 Дин.

3.1.17.3

Стручни надзор

180.000,00 Дин.

3.1.18.1

Израда техничке документације за изградњу пешачке стазе од Улице Змај Јовина
ка базену

180.000,00 Дин.

3.1.19.1

Извођење радова на изградњи упарених стајалишта у Инђији у Улици Цара
Душана у Инђији

3.1.19.2

Стручни надзор

108.000,00 Дин.

3.1.20.1

Постављање надстрешнице на Стајалишту у Улици Душка Радовића у Инђији

360.000,00 Дин.

3.1.21.1

Израда техничке документације за реконструкцију тротоара у Улици Цара
Душана (прекопута Плитвица)

180.000,00 Дин.

3.1.21.1

Израда техничке документације за изградњу тротоара у Улици Новосадски пут
код ресторана "Сателит"

180.000,00 Дин.

3.1.22.1

Извођење радова уређења ужег дела центра Новог Сланкамена(појачано
одржавање дп II реда А126)

3.1.23.1

Стручни надзор

900.000,00 Дин.

3.1.24.1

Постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима

720.000,00 Дин.

3.483.606,84 Дин.

66.000.000,00 Дин.
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3.1.25.1

Усклађивање техничке документације за извођење радова уређења ужег дела
центра - Улица Главна у Новим Карловцима

3.1.25.2

Извођење радова уређења ужег дела центра - Улица Главна у Новим Карловцима

3.1.25.3

Стручни надзор

360.000,00 Дин.

3.1.26.1

Израда техничке документације за изградњу тротоара у целој дужини Улице
Николе Тесле у Љукову

360.000,00 Дин.

3.1.27.1

Извођење радова на изградњи тротоара у целој дужини Улице Николе Тесле у
Љукову

3.1.27.2

Стручни надзор

120.000,00 Дин.

3.1.28.1

Израда техничке документације за изградњу пешачко бициклистичке стазе
Љуково - Инђија

600.000,00 Дин.

3.1.29.1

Израда техничке документације уређења ужег дела центра насеља Крчедин

360.000,00 Дин.

3.1.29.2

Извођење радова на уређењу ужег дела центра насеља Крчедин

3.1.29.3

Стручни надзор

120.000,00 Дин.

3.1.30.1

Израда техничке документације за изградњу аутобуских стајалишта у Улици
Цара Душана у Крчедину

360.000,00 Дин.

3.1.30.2

Извођење радова на изградњи два аутобуска стајалишта у Улици Цара Душана у
Крчедину

3.1.30.3

Стручни надзор над извођењем радова на на изградњи аутобуских стајалишта у
Улици Цара Душана у Крчедину

120.000,00 Дин.

3.1.31.1

Постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима у Крчедину "живе
воде"(2 ком.)

600.000,00 Дин.

3.1.32.1

Израда техничке документације за изградњу паркинга у центру Марадика

180.000,00 Дин.

3.1.32.2

Извођење радова

3.1.32.3

Стручни надзор

3.1.33.1

Израда техничке документације за уређење пешачке стазе до Лесног профила у
Старом Сланкамену

3.1.33.2

Извођење радова на уређењу пешачке стазе до Лесног профила у Старом
Сланкамену

3.1.33.3

Стручни надзор

3.1.34.1

Прибављање грађевинског земљишта у циљу реализације дела Североисточне
радне зоне у Инђији – коридор сервисне саобраћајнице деоница МБ ТРАНС ОРБИКО
к.п. 7310/1, 7310/2, 7311,7316/3,7316/2,7317,7318,7319,7320,7321,7322,7325/1,
7326/2,7327/1 7327/3,7327/2,7328/1,7331/1

3.1.35.1

3.1.36.1

Прибављање грађевинског земљишта у циљу реализације дела Југоисточне радне
зоне у Инђији – коридор југоисточног крака обилазнице око насеља Инђија кп.
7542/1 КО Инђија
Прибављање грађевинског земљишта у циљу реализације дела Североисточне
радне зоне у Инђији – коридор сервисне саобраћајнице иза комплекса ТЕРА
ПРОДАКШН
кп 7236/1, 7237/1, 7238/6, 7240/6, 7241/6, 7242, 7243, 7245, 7246, 7247/6,7248/4, 7149/6,
7249/10, 7250/4, 7251/4 КО Инђија

УКУПНО САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

180.000,00 Дин.
24.000.000,00 Дин.

4.800.000,00 Дин.

6.600.000,00 Дин.

3.600.000,00 Дин.

1.200.000,00 Дин.
120.000,00 Дин.
84.000,00 Дин.
2.400.000,00 Дин.
120.000,00 Дин.

11.993.238,00 Дин.

9.018.729,00 Дин.

5.677.803,00 Дин.

1.715.878.948,66 Дин.
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3.2.
3.2.1.1

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСАБДЕВАЊА

Изградња водовода дуж саобраћајнице С2 у радној зони Локација 15 К.О. Инђија

3.2.1.2

Стручни надзор над изградњом водовода дуж саобраћајнице С2 у радној зони
Локација 15 К.О. Инђија

3.2.2.1

Извођење радова на продужетку водоводне мреже у Улици Змај Јовина у Инђији

3.2.2.2

Стручни надзор

3.2.3.1

Извођење радова на продужетку водоводне мреже у Улици Мике Антића у Бешки

3.2.3.2

Стручни надзор
УКУПНО ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

3.3.

Петак 29. децембар 2017.

20.103.864,9 Дин.
360.000,00 Дин.
2.260.000,00 Дин.
120.000,00 Дин.
687.564,00 Дин.
60.000,00 Дин.
23.591.428,90 Дин.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
62.529.553,10 Дин.

3.3.1.1

Извођење радова на изградњи кућних прикључака фекалне канализације у Бешки

3.3.1.2

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи кућних прикључака фекалне
канализацијеу Бешки

1.250.591,06 Дин.

3.3.2.1

Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у Улицама Иве Андрића
и Расадничка у Бешки

7.064.446,20 Дин.

3.3.2.2

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи атмосферске канализације у
Улицама Иве Андрића и Расадничка у Бешки

3.3.3.1

Извођење радова на изградњи фекалног колектора од центра насеља Бешка до
радне зоне Локација 3 КО Бешка

3.3.3.2

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи фекалног колектора од
центра насеља Бешка до радне зоне Локација 3 КО Бешка

1.000.000,00 Дин.

3.3.4.1

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

7.800.000,00 Дин.

3.3.5.1

Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у Улици Војвођанској и
Соње Маринковић

10.948.920,00 Дин.

3.3.5.2

Стручни надзор над изградњом атмосферске канализације у Улици Војвођанској
и Соње Маринковић

432.000,00 Дин.

УКУПНО ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3.4.

150.000,00 Дин.
49.435.124,00 Дин.

140.610.634,36 Дин.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ. СНАБДЕВАЊА И
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

3.4.1.1

Израда техничке документације за уградњу инсталација и опреме у ЦС фекалне
канализације у С3 Локација 15 у К.О. Инђија

240.000,00 Дин.

3.4.2.1

Израда техничке документације за изградњу ВН кабла у радној зони Локација
15 у коридору саобраћајнице С3 у дужини од 1300м(до раскрснице С2 и С3)

240.000,00 Дин.

3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.3.1
3.4.4.1

Извођење радова на изградњи ВН кабла у радној зони Локација 15 у коридору
саобраћајнице С3
Стручни надзор на извођењу радова на изградњи ВН кабла у радној зони
Локација 15 у коридору саобраћајнице С3
Изградња СТС Каменова улица у Инђији
Изградња прикључног вода 20kV Каменова улица 500m у Инђији

3.960.000,00 Дин.
84.000,00 Дин.
1.800.000,00 Дин.
900.000,00 Дин.

Изградња НН мреже Каменова улица у Инђији

1.500.000,00 Дин.

3.4.5.1

Изградња СТС „Новасадска” у Инђији

1.800.000,00 Дин.

3.4.6.1

Изградња прикључног вода 20kV „Новасадска” 100m у Инђији

180.000,00 Дин.

Број 30, страна број 2012
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Изградња НН мреже Новасадска улица у Инђији

Израда техничке документације јавног осветљења на месном стадиону у
Крчедину
УКУПНО ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ. СНАБДЕВАЊА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
3.4.8.1

3.5.

Петак 29. децембар 2017.

1.500.000,00 Дин.
240.000,00 Дин.
12.444.000,00 Дин.

ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3.5.1.1

Израда плана детаљне регулације за изградњу спортске сале у Бешки

600.000,00 Дин.

3.5.1.2

Откуп(прибављање) земљишта за локацију изградње спортске сале у Бешки

3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.4.1
3.5.4.2

1. ФАЗА изградње спортске сале у Бешки
Стручни надзор
Извођење радова на реконструкцији амбуланте у Бешки
Стручни надзор
Извођење радова на реконструкцији вртића у Бешки
Стручни надзор
Извођење радова на уређењу објекта месне заједнице у Бешки
Стручни надзор

3.5.5.1

Израда техничке документације за уређење комплекса пијаце у Бешки

600.000,00 Дин.

3.5.6.1

Израда техничке документације за реконструкцију стадиона у Бешки

600.000,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.
50.000.000,00 Дин.
1.000.000,00 Дин.
26.000.000,00 Дин.
520.000,00 Дин.
12.000.000,00 Дин.
240.000,00 Дин.
1.800.000,00 Дин.
54.000,00 Дин.

3.5.7.2

Усклађивање техничке документације за завршетак објекта спортске хале у
Инђији
Завршетак изградње спортске хале - ОБЈЕКАТ

264.000.000,00 Дин.

3.5.7.3

Завршетак изградње спортске хале – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

120.000.000,00 Дин.

3.5.7.4

Стручни надзор

6.000.000,00 Дин.

3.5.8.1

Израда техничке документације за изградњу вртића у Блоку 21 у Инђији

6.000.000,00 Дин.

3.5.8.2

Извођење радова I фазе изградње вртића у Блоку 21 у Инђији

3.5.8.3

Стручни надзор

3.5.9.1

Израда техничке документације уређења комплекса градске пијаце у Инђији

3.5.9.2

Извођење радова на уређењу комплекса градске пијаце у Инђији

3.5.9.3

Стручни надзор

3.5.7.1

3.5.10.1
3.5.10.2

Израда техничке документације реконструкције крова и фасаде на објекту МЗ
у Новом Сланкамену
Извођење радова на реконструкцији крова и фасаде на објекту МЗ у Новом
Сланкамену

3.000.000,00 Дин.

48.000.000,00 Дин.
960.000,00 Дин.
3.000.000,00 Дин.
108.000.000,00 Дин.
2.160.000,00 Дин.
240.000,00 Дин.
7.200.000,00 Дин.

3.5.11.1

Израда техничке документације за доградњу вртића у Новом Сланкамену

300.000,00 Дин.

3.5.12.1

Израда техничке документације за санацију крова на објекту Дома културе у
Новим Карловцима

240.000,00 Дин.

3.5.12.2

Извођење радова на санацији крова на објекту Дома културе у Новим
Карловцима

3.5.12.3

Стручни надзор
Израда техничке документације за гасификацију објекта Дома културе у
3.5.13.1
Новим Карловцима
3.5.14.1
Израда техничке документације реконструкције Ловачког дома у Љукову
3.5.15.1
Израда техничке документације реконструкције крова ФК Љуково
3.5.15.2
Извођење радова
Израда техничке документације реконструкције објекта ОШ Душан
3.5.16.1
Јерковић(дворац Пеачевић) у Јарковцима
3.5.16.2
Реконструкција објекта ОШ Душан Јерковић(дворац Пеачевић)
3.5.16.3
Стручни надзор
Израда техничке документације уређења просторија објекта Месне заједнице у
3.5.17.1
Старом Сланкамену
УКУПНО ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.400.000,00 Дин.
120.000,00 Дин.
180.000,00 Дин.
300.000,00 Дин.
240.000,00 Дин.
1.200.000,00 Дин.
1.000.000,00 Дин.
30.000.000,00 Дин.
600.000,00 Дин.
180.000,00 Дин.
701.234.000,00 Дин.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.715.878.948,66 Дин.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

23.591.428,90 Дин.

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

140.610.634,36 Дин.
12.444.000,00 Дин.
701.234.000,00 Дин

УКУПНО:

2.593.759.011,92 Дин.

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Извори прихода за реализацију Програма
уређивања грађевинског земљишта општине Инђија се
обезбеђују из:

Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

• Буџет Општине Инђија
o прихода остварених отуђењем грађевинског
земљишта
o прихода остварених давањем у закуп грађевинског
земљишта
o прихода остварених од доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
o комунална такса за паркинг простор
o дела накнаде за друмска, моторна и друга возила, у
складу са законом
o других извора прихода, у складу са законом и
прописима Општине, која их опредељује за реализацију
овог програма
• Други извори финансирања
o Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводина, Јавно предузеће Путеви Србије и други
извори финансирања, Министарства и Секретаријати,...
Остварени приходи могу се по потреби
преусмеравати за извршење намена утврђених
Програмом. Преусмеравања се могу вршити у оквиру
исте групе послова, извора финансирања и исте економске
класификације, уз одговарајућу документацију.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-479/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1496
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године донела је
ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2018. ГОДИНУ
ЛОКАЦИЈА БР. 1: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5900/14 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,1557 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
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комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 59001/4
К.О. Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који
се фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК“, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк“ вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК“. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2“ све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
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планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија”.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5900/14 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
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објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог
Ј.П. у поступку формирања радне зоне Локација
15 К.О. Инђија у току новембра и децембра 2016.
године извршила спровођење пројекта парцелације
земљишта у циљу одвајања површина јавне намене од
осталог грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована је
грађевинска дозвола. У складу са наведеним, предметна
парцела има излаз на планирану саобраћајницу С1.
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ЛОКАЦИЈА БР. 2: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,9854 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5948/5 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
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трафостанице
20/0,4
kV
напонског
преноса,
снаге до630 kVA. Дистрибутивне трафостанице
ће у оквиру радне зоне бити монтажно бетонске, јер се за радну зону планира подземна
средњенапонска мрежа. Начин и услове прикључења
на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.
Обзиром да у постојећој ТТ мрежи не
постоји резерва која може да задовољи одвијање
широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог
Ј.П. у поступку формирања радне зоне Локација
15 К.О. Инђија у току новембра и децембра 2016.
године извршила спровођење пројекта парцелације
земљишта у циљу одвајања површина јавне намене од
осталог грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована је
грађевинска дозвола. У складу са наведеним, предметна
парцела има излаз на планирану саобраћајницу С1.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/5 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
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њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите. Међусобни размак слободностојећих објеката
је мин. половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог
Ј.П. у поступку формирања радне зоне Локација
15 К.О. Инђија у току новембра и децембра 2016.
године извршила спровођење пројекта парцелације
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земљишта у циљу одвајања површина јавне намене од
осталог грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована је
грађевинска дозвола. У складу са наведеним, предметна
парцела има излаз на планирану саобраћајницу С1.
ЛОКАЦИЈА БР. 3: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 9,0916 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5948/8 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице
20/0,4
kV
напонског
преноса,
снаге до630 kVA. Дистрибутивне трафостанице
ће у оквиру радне зоне бити монтажно -
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бетонске, јер се за радну зону планира подземна
средњенапонска мрежа. Начин и услове прикључења
на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија”.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/8 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
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у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 4: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/9 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,8088 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања

Петак 29. децембар 2017.

комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/9 К.О.
Инђија 2 се налази у комплексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
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трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од ивице коловоза постојећег
пута. У складу са наведеним, постоје могућности на
прикључење на предметну инфраструктуру проширењем
уличне мреже а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог
Ј.П. у поступку формирања радне зоне Локација
15 К.О. Инђија у току новембра и децембра 2016.
године извршила спровођење пројекта парцелације
земљишта у циљу одвајања површина јавне намене од
осталог грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована је
грађевинска дозвола. У складу са наведеним, предметна
парцела има излаз на планирану саобраћајницу С1.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/9 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
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пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.

Петак 29. децембар 2017.

ЛОКАЦИЈА БР. 5: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5782/7 К.О. ИНЂИЈА (површина: 9,3689 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/9 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола а радови на изградњи су у току.
Планирана саобраћајница има за циљ повезивање
предметне локације са североисточним краком
обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/на
државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
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Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог
Ј.П. у поступку формирања радне зоне Локација
15 К.О. Инђија у току новембра и децембра 2016.
године извршила спровођење пројекта парцелације
земљишта у циљу одвајања површина јавне намене од
осталог грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п. 5979/9, 5979/10,
6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и 6035/5 све у
К.О. Инђија а почетак радова се очекује у јануару 2017.
године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5782/7 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама,

Број 30, страна број 2024

Службени лист општине Инђија

је 70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
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заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 6: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5782/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 8,0045 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5782/6 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола а радови на изградњи су у току.
Планирана саобраћајница има за циљ
повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
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Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог
Ј.П. у поступку формирања радне зоне Локација
15 К.О. Инђија у току новембра и децембра 2016.
године извршила спровођење пројекта парцелације
земљишта у циљу одвајања површина јавне намене од
осталог грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п. 5979/9, 5979/10,
6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и 6035/5 све у
К.О. Инђија а почетак радова се очекује у јануару 2017.
године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5782/6 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
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грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
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заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 7: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5979/12 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,6644 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/12
К.О. Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који
се фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је путем новоизграђене индустријске саобраћајнице
С3. Предметна саобраћајница има за циљ повезивање
предметне локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/на
државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
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kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5979/12 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).

Број 30, страна број 2028

Службени лист општине Инђија

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 8: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/9 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,2954 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања

Петак 29. децембар 2017.

комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/9 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Број 30, страна број 2029

Службени лист општине Инђија

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице С2 за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола и раљдови на изградњи су у
завршној фази.
Планирана саобраћајница има за циљ
повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан броj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и

Петак 29. децембар 2017.

нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/9 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена

Број 30, страна број 2030

Службени лист општине Инђија

је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 9: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/10 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,2927 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања

Петак 29. децембар 2017.

комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/10
К.О. Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који
се фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Број 30, страна број 2031

Службени лист општине Инђија

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано је
путем новоизграђене индустријске саобраћајнице С3
јужним делом парцеле као и планираном саобраћајницом
С2 која је у поступку изградње на западној страни
парцеле. Предметне саобраћајнице имају за циљ
повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.

Петак 29. децембар 2017.

Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/10 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).

Број 30, страна број 2032

Службени лист општине Инђија

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 10: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 1,4502 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања

Петак 29. децембар 2017.

комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/8 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Број 30, страна број 2033

Службени лист општине Инђија

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано је
путем новоизграђене индустријске саобраћајнице С3
јужним делом парцеле као и планираном саобраћајницом
С2 која је у поступку изградње на источној страни
парцеле. Предметне саобраћајнице имају за циљ
повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.

Петак 29. децембар 2017.

Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/8 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада са приступним саобраћајницама.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).

Број 30, страна број 2034

Службени лист општине Инђија

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 11: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/7 К.О. ИНЂИЈА (површина: 1,4505 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања

Петак 29. децембар 2017.

комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/7 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Број 30, страна број 2035

Службени лист општине Инђија

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице С2 за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола и радови на изградњи су у завршној
фази.
Планирана саобраћајница има за циљ
повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и

Петак 29. децембар 2017.

нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/7 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада са приступним саобраћајницама.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
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је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 12: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,1754 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
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комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/6 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Број 30, страна број 2037

Службени лист општине Инђија

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је путем новоизграђене индустријске саобраћајнице
С3. Предметна саобраћајница има за циљ повезивање
предметне локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/на
државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
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kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/6 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада са приступним саобраћајницама.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
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у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 13: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035/7 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,9937 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је путем новоизграђене индустријске саобраћајнице
С3. Предметна саобраћајница има за циљ повезивање
предметне локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/на
државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
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комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6035/7 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
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KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
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изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6035/7 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 14: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035/5, 6034/3 и 6010/5 К.О. ИНЂИЈА
(површина: 23,8ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
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повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Предметна локација се
састоји од парцела број 6035/5, 6034/3 и 6010/5 К.О.
Инђија 2 и налазисе у комлексу Локација 15 који се

фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“
и саставни је део предметног радног комплекса.
Катастарске парцеле у овој зони нису чврсто дефинисане
па се зато може према захтевима инвеститора
извршити препарцелација која може подразумевати
или уситњавање постојећих парцела или пак њихово
укрупњивање а све у складу са захтевом инвеститора и
делатношћу којом ће се бавити.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:

градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ

Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
локације на саобраћајну инфраструктуру планирано је
путем новоизграђене индустријске саобраћајнице С3
са северне стране као и планиране саобраћајнице С2
са источне стране. Предметне саобраћајнице имају за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
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49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
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у складу са условима АД „Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог
Ј.П. у поступку формирања радне зоне Локација
15 К.О. Инђија у току новембра и децембра 2016.
године извршила спровођење пројекта парцелације
земљишта у циљу одвајања површина јавне намене од
осталог грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п. 5979/9, 5979/10,
6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и 6035/5 све у
К.О. Инђија а почетак радова се очекује у јануару 2017.
године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна локација налази се у обухвату Плана
детаљне регулације радне зоне - дела локације 15 у К.О.
Инђија и намењена је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
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ЛОКАЦИЈА БР. 15: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5977/8, 5979/10, 6009/4 и 6010/4 К.О. ИНЂИЈА
(површина: 24,7ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано је
путем новоизграђене индустријске саобраћајнице С3
са северне стране као и планиране саобраћајнице С2
са западне стране локације. Предметне саобраћајнице
имају за циљ повезивање предметне локације са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) -
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парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Предметна локација се
састоји од парцела број 5977/8, 5979/10, 6009/4 и 6010/4
К.О. Инђија 2 и налази се у комлексу Локација 15 који
се фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“
и саставни је део предметног радног комплекса.
Катастарске парцеле у овој зони нису чврсто дефинисане
па се зато може према захтевима инвеститора
извршити препарцелација која може подразумевати
или уситњавање постојећих парцела или пак њихово
укрупњивање а све у складу са захтевом инвеститора и
делатношћу којом ће се бавити.

Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV „ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса „ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
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у постојећој МБТС 20/0.4 KV „ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV „Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
„Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV „Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
„Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно - бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
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4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог
Ј.П. у поступку формирања радне зоне Локација
15 К.О. Инђија у току новембра и децембра 2016.
године извршила спровођење пројекта парцелације
земљишта у циљу одвајања површина јавне намене од
осталог грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п. 5979/9, 5979/10,
6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и 6035/5 све у
К.О. Инђија а почетак радова се очекује у јануару 2017.
године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна локација налази се у обухвату Плана
детаљне регулације радне зоне - дела локације 15 у К.О.
Инђија и намењена је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
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дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 16: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА „ПИНЦ“
К.П. 7093/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,7126 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Дугогодишњом експлоатацијом глине за
потребе цигларске индустрије настао је деградирани
простор – „Пинцова бара“ у површини од око 25 ха, у
залеђу Улица Каменове и Војводе Путника у Инђији.
Већ првим Генералним урбанистичким
планом(ГУП) тај простор је био у грађевинском реону
насеља Инђија – Североисточна радна зона. И каснијим
изменама и допунама урбанистичких планова та намена
је остала.
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У циљу рекултивације тог простора и привођења
намени према ГУП-у извршена је израда Плана детаљне
регулације за тај део Североисточне радне зоне (Блок
11) а деградирани простор-позајмиште је откупљено од
циглане и ЗЗ „Срем“ а део површине за блок је откупљен
и од приватних власника. Тим планом је предвиђено
формирање већег броја грађевинких парцела за тзв.
малу привреду, а део Пинцове Баре уз плацеве Улице
Каменове у површини од око 4 ха је остављен као водено
огледало(језеро-бара) као и за прихват атмосферских
вода из тог дела насеља Инђија-ретензија.
Привођење намени блока 11 је у завршној фази.
Завршено је насипање формираних плацева са леве
стране Индустријске улице 1 а наредном периоду се
предвиђа уређење-привођење намени преосталог дела
Пинцове баре(језера) у површини од око 4ха.
У оквиру овог радног комплекса своје радне
погоне су формирали како домаћи тако и страни
пословни субјекти и то: ИГБ Аутомотив Комп, Метал
Цинкара, Електролимекс, Термометал и др.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
имаће излаз на сервисну саобраћајницу са своје северне
стране, која је Планом детаљне регулације предвиђена
одвајањем површина јавне намене од суседне парцеле
за формирање коридора сервисних саобраћајница
у предметном комплексу. По изради и спровођењу
пројекта парцелације, новонастале грађевинске парцеле
имаће комфорну повезаност на саобраћајну мрежу
путем сервисних саобраћајница.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
напајања електричном енергијом потрошача потребно је
изградити 20kV средњенапонску мрежу и трафостаницe
20/0,4kV напонског преноса а 20kV мрежу за напајање
нових трафостаница обезбедити подземним кабловима
из трафостанице 110/20kV „Инђија 2”, по условима
надлежне Електродистрибуције у Руми.
Од трафостаница 20/0,4kV вршиће се развод
нисконапонским кабловским водовима до
новопланираних потрошача.
Надземну средњенапонску мрежу у обухвату
Плана потребно је каблирати, а трасе су
предвиђене дуж саобраћајница у уличним коридорима.
Начин и услове прикључења на енергетску мрежу
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријских
саобраћајница у комплексу радне зоне ПИНЦ постоји
изведена водоводна и канализациона мрежа а начин и
услове прикључења на исту утврђује ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У циљу ефикаснијег решавања
нереализованих захтева за телефонским прикључцима
и обезбеђења нових услуга претплатницима приступну
мрежу градити применом приступних претплатничких
концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни
чвор) или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни
мултиплексер).
Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а са
централном локацијом, или међусобно, планирати
оптичким кабловима.
За
потребе
одвијања
електронског
комуникационог саобраћаја планираних корисника
потребно је изградити нову електронску комуникациону
инфраструктуру, по потреби двостано дуж уличних
коридора, како би се створити услови за примену и
коришћење широкопојасних сервиса и приступног
мултиплексера дигиталних претплатничких линија,
којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и
мултимодијални сервиси а све у складу са условима АД
„Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 7093/6 К.О. Инђија
налази у границама грађевинског реона насеља Инђија,
у блоку бр. 11 који је намењен радним површинама и у
деловима постојећем породичном становању, постојећем
вишепородичном становању, заштитном зеленилу и
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постојећем саобрађајном терминалу (бензинска станица
и теретни паркинг).
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације североисточне
радне зоне (блокови бр. 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и
97) у Инђији (“Сл. лист општина Срема”, бр. 30/11)
катастарска парцела 7093/6 К.О. Инђија је намењена за
радну зону.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони
дозвољена је изградња: пословних, производних и
складишних објеката, као и изградња у комбинацијама:
пословно-производни објекат, пословно- складишни
објекат, производно-складишни објекат или пословнопроизводно-складишни објекат. Објекти се могу
градити као слободностојећи или објекти у низу, а
све у зависности од техничко- технолошког процеса
производње и задовољавања прописаних услова
заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у
радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката:
оставе, типске трансформаторске станице, ограда,
бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као
прелазно решење) и сл.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле је 70 %.
Дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже +
поткровље). У изузетним случајевима дозвољава се
и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплкса.
производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
складишни:
П
(приземље),
евентуално
П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта - остава дозвољена
је макс. спратности П (приземље).
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове
зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.
Колски прилаз парцели је мин. ширине 4,0 m са мин.
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки
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прилаз је мин. ширине 1,5 m.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне
површине могу да се граде под следећим условима:
мин. ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим
радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се
обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних
услова.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи
и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу
(међусобна удаљеност објеката је 0,0 tj. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите. Међусобни размак
спободностојећих објеката је мин. половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
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мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 17: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“
К.П. 1710/6 К.О. КРЧЕДИН (површина: 1,9545 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Просторним планом општине Инђија, између
осталог, формирани су и радни комлекси у атару, који
се инфраструктурно и концептуално ослањају на
Североисточну радну зону насеља Инђија. С тим у вези,
формирањем локације за изградњу регионалне депоније
код Инђије, извршено је комунално опремање читавног
комплекса и формирање грађевинског земљишта у атару.
Предметна парцела се ослања на грађевинску парцелу
пословног субјекта „Енергозелена“.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна
инфраструктура:
У
оквиру
инфраструктурног опремања комплекса изграђена је
савремена индустријска саобраћајница која повезује
предметну локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије.
У циљу повезивања парцеле на саобраћајницу,
обзиром да се иста налази иза парцеле постојећег
привредног субјекта, потребно је изградити сервисну
саобраћајницу која ће обезбедити прикључење на
постојећу саобраћајницу.
Електроенергетска инфраструктура: У оквиру
инфраструктурног опремања комплекса изграђен је и
20KV кабловски вод. Прикључење привредни субјеката
ће се вршити изградњом МБТС и развода а на начин и
према условима прикључења на енергетску мрежу које
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријске
саобраћајнице у комплексу радне зоне постоји изведена
водоводна и канализациона мрежа а начин и услове
прикључења на исту утврђује ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору индустријске
саобраћајнице у комплексу радне зоне постоји изведен
оптички кабел за потребе постојећих корисника.
За потребе повећања капацитета електронског
комуникационог саобраћаја планираних корисника
потребно је изградити/доградити нову електронску
комуникациону инфраструктуру како би се створити
услови за примену и коришћење широкопојасних
сервиса и приступног мултиплексера дигиталних
претплатничких линија, којим ће се омогућити брзи
приступ интернету, као и мултимодијални сервиси а све
у складу са условима АД „Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 1710/6 К.О. Крчедин
се налази у границама изван грађевинског реона насеља
Инђија, комплексу у атару - Регионална депоније, у
делу који који је намењен радним површинама односно
привредно индустријским комплексима.
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације регионалне
санитарне депоније у Инђији, катастарска парцела
1710/6 К.О. Крчедин је намењена за привредно
индустријски комплекс.
Објекте пројектовати у складу са наменом и
предвиђеним технолошким поступком, уз примену
одговарајућих грађевинских материјала. Обликовање
објеката треба да одликује модеран архитектонски израз,
савремени материјали, колорит прикладан амбијенту.
Дозвољена спратност објекта
Дозвољена спратност објеката је П до П+1.
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Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Индекс заузетости парцеле је максимално 50%.
Индекс изграђености је 0.5.
Зелене површине треба да заузимају до 10%
површине парцеле.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Обезбедити довољан број паркинг места у
оквиру парцеле, на отвореним паркинг просторима
или у оквиру подземне гараже, која може да заузима
максимално 85% површине грађевинске парцеле, под
условом да је у потпуности укопана или полуукопана,
раван кров гараже на максимално +1.2м од коте терена.
У
оквиру
унутрашње
организације
појединачних комплекса водити рачуна да се мање
атрактивни садржаји, нпр. складишни, технолошки
и инфраструктурни простори и објекти организују у
делу комплекса који није окренут ка потенцијалним
корисницима. Ове садржаје тако поставити да не
угрожавају услове коришћења суседних парцела.
Ради заштите од евентуалних кишних вода,
коту пода приземља предвидети да буде најмање 0.20
изнад највише коте уличне мреже са које се приступа
комплексу или коте околног уређеног терена, а не више
од 1.2 м у односу на коту околног уређеног терена.
Дозвољено је постављање отвора на свакој од
страна објеката.
Бочна и задње одстојање објекта од ивице
парцеле су минимално 1/2 висине објекта.
Дозвољена је изградња више објеката на
парцели, у оквиру задатих максималних грађевинских
линија.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Међусобно одстојање је минимално 1/2 висине
вишег објекта, а за објекте ниже од 8м не може бити
мање од 4м, а у складу са потребама организовања
противпожарног пута.
Кров може бити раван или у нагибу, покривен
одговарајућим материјалом. Даје се слобода у
формирању геометрије крова, тј. равни могу бити
једноводне, двоводне, вишеводне или сферне. Нагиб
косих кровних равни прилагодити врсти кровног
покривача уз ограничење да максимални дозвољени
нагиб износи 30%. Раван кров може имати зидани
део максималног габарита који одговара габариту
вертикалних комуникација унутар објекта (степенишног
простора и лифтовског окна), као и перголе и остале
могућности уређења кровне баште, без могућности
затварања и претварања у користан простор.
Изградња или било каква промена у простору
на једној парцели, не сме да угрози фукционисање и
статичку стабилност на суседним парцелама.
ЛОКАЦИЈА БР. 18: ЈУГОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА ИНЂИЈА
К.П. 7584/8 К.О. Инђија (површина: 0,702 4ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Предметна парцела

7584/8

К.О.

Инђија
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налази се у Блоку 92 у Југоисточној радној зони у
Инђији. Генералним планом Инђије („Службени
лист општина Срема’’, бр. 14/06) дата је концепција
уређења и организације простора и грађења насеља, тј.
правила уређења и просторне структуре насеља према
планираним наменама и функцијама. Просторним
планом општине Инђија („Службени лист општина
Срема’’, бр. 25/08) планирано је 17 локација за изградњу
радних зона у атару (у грађевинском подручју изван
насељеног места, тј. грађевинско земљиште ван границе
градског грађевинског земљишта) ради груписања
објеката, односно комплекса који у погледу простора,
саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса могу
потенцијално да угрозе стање животне средине у

насељима или су локацијски везани за сировине.
У оквиру радних зона треба лоцирати
производне капацитете са великим просторним
захтевима и већим обимом транспорта, као и капацитете
који са становништва заштите животне средине, нису
компатибилни са становањем и функцијама градског
центра.
Генералним планом дате су могућности за
усмеравање мањих производних капацитета у јужну
(југоисточну) радну зону у којој је, поред даљег развоја
постојећих капацитета, обезбеђен и простор за развој
нових индустријских (мањег обима), складишних,
саобраћајних и других капацитета.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:

мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција
Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријских
саобраћајница у југоисточне радне зоне постоји
изведена водоводна и канализациона мрежа а начин и
услове прикључења на исту утврђује ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.

Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела ће
планираном сервисном саобраћајницом бити повезана
на главну насељску саобраћајницу на траси државног
пута првог реда А100(М22.1).
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
напајања електричном енергијом потрошача потребно
је изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 кV
напонског преноса, снагe до 2x630 кVА за напајање
јавнe расветe и купаца мањих снага. Напајање купаца
веће снагe вршиће се из сопствeних трафостаница које
ћe се градити на парцелама корисника.
Начин и услове прикључења на енергетску

ТТ инфраструктура: На локацији постоји изграђена
телекомуникациона мрежа за опслуживање постојећих
корисника, без резерве.
За
потребе
одвијања
електронског
комуникационог саобраћаја планираних корисника
потребно је изградити нову електронску комуникациону
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инфраструктуру, по потреби двостано дуж уличних
коридора, како би се створити услови за примену и
коришћење широкопојасних сервиса и приступног
мултиплексера дигиталних претплатничких линија,
којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и
мултимодијални сервиси а све у складу са условима АД
„Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 7584/8 К.О. Инђија
налази у границама грађевинског реона насеља Инђија, у
блоку бр. 92 који је намењен је радној зони, породичном
становању и расаднику.
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације југоисточне
радне зоне (блокови број 91 и 92) и радне зоне у атару
бр. 17 у Инђији катастарска парцела 7584/8 К.О. Инђија
је намењена за зону рада.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони
дозвољена је изградња: пословних, производних и
складишних објеката, као и изградња у комбинацијама:
пословно-производни објекат, пословно-складишни
објекат, производно-складишни објекат или пословнопроизводно-складишни објекат. Објекти се могу
градити као слободностојећи или објекти у низу, а
све у зависности од техничко-технолошког процеса
производње и задовољавања прописаних услова
заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у
радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката:
оставе, типске трансформаторске станице, ограда,
бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као
прелазно решење) и сл.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености на
грађевинској парцели у радној зони је 1,6.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле је 50 %.
Дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни: макс. П+2 (приземље+две етаже).
производни: П (приземље), П+1 (приземље + једна
етажа).
складишни: П (приземље), евентуално П+Пк
(приземље+поткровље),
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове
зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.
Колски прилаз парцели је мин. ширине 4,0 m са мин.
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки
прилаз је мин. ширине 1,5 m.
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У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне
површине могу да се граде под следећим условима:
мин. ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим
радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се
обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних
услова;
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи
и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу
(међусобна удаљеност објеката је 0,0 тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите. Међусобни размак
спободностојећих објеката је мин. половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Грађевинско земљиште, које је предмет овог
Програма, обухваћено је границама грађевинских реона
утврђених Просторним планом општине Инђија, Планом
генералне регулације насеља Инђија, регулационим
плановима и осталим плановима нижег реда за остала
насеља на територији општине Инђија.
Грађевинско земљиште ће се отуђивати и давати
у закуп у складу са важећим законским прописима,
планском документацијом и овим Програмом.
Изузетно се може отуђити и дати у закуп и
земљиште које није обухваћено овим Програмом, под
условом да се не ремети извршење Програма уређивања
грађевинског земљишта за 2018. годину, у том случају
би крајњи корисник сносио и додатне трошкове.
За реализацију активности обухваћених
овим Програмом, Скупштина општине Инђија даје
сагласност Јавном предузећу за управљање путевима
и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, која се
односи на спровођење истих у оквиру Програма, на
непокретностима или деловима непокретности на
којима је Општина Инђија носилац права својине.
Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у име Општине
Инђија, има право да предузима све прописане
процедуре, покреће одговарајуће поступке и радње у
циљу реализације програма.
Јавно предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија стараће се о
реализацији овог Програма, а Надзорни одбор Јавног
предузећа за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“ Инђија ће пратити реализацију.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 46-40/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1497
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16)
члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013) и члана 14. став 2. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија („Службени лист
општине Инђија“, 7/13, 1/15, 14/16 и 22/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм пословања за
2018. годину Јавног предузећа за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број: 06-22/20172, који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на
седници одржаној 30. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-60/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Петак 29. децембар 2017.

1498
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и члана
13. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија („Службени
лист општине Инђија“, 7/13, 1/15 и 14/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Годишњи програм
пословања за 2018. годину Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ ЈП Инђија броj: 5375, у тексту који је донео
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној
30. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-64/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1499
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и члана
13. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, 7/13, 1/15 и 14/16 ),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“
ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм пословања за
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2018. годину Јавног предузећа за дистрибуцију гаса
„Ингас“ јп Инђија броj: 2332/1, у тексту који је донео
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној
30. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-62/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1500
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) члана
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и
члана 13. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија, („Службени лист
општине Инђија“ бр. 7/13, 15/13, 1/15 и 14/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија за 2018. годину,
броj: 072/2017, у тексту који је донео Надзорни одбор
овог Предузећа на седници одржаној 30. новембра 2017.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-61/2015-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Петак 29. децембар 2017.

1501
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16) члана
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и
члана 13. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП
„Водовод и канализација“ Инђија, („Службени лист
општине Инђија“ бр. 7/13, 14/13,1/15 и 14/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм пословања за
2018. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Инђија ЈП Инђија, број: 3368, који
је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 30. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-63/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1502
На основу члана 18. члана 37. став 1.тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКЦИЈУ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА, ОДНОСНО РАСХОДА ЗА СРЕДСТВА
ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДОМА
ЗДРАВЉА У 2017. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Пројекцију измена и
допуна финансијског плана, односно расхода за средства
пројектована у буџету општине Инђија опредељена
за делатност Дома здравља у 2017. години, броj: 013017/5, коју је донео Управни одбор Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ Инђија на седници одржаној
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18. децембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1577/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1503
На основу члана 18. и 37. став 1.тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА, ОДНОСНО РАСХОДА
ЗА СРЕДСТВА ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА
ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА У 2018. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Пројекцију финансијског
плана, односно расхода за средства пројектована у
буџету општине Инђија опредељена за делатност Дома
здравља у 2018. години, броj: 01-3017/3, који је донео
Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ Инђија на седници одржаној 18. децембра
2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1664/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Петак 29. децембар 2017.
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На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија за 2017. годину, број: 194, које је донео Управни
одбор Народне библиотеке на седници одржаној 17.
децембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1660/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1505
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Народне
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија у 2018.
години, број: 190, који је донео Управни одбор Народне
библиотеке на седници одржаној 17. децембра 2017.
године.
II
Даје се сагласност на Финансијски план
Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за
2018. годину, број: 191, који је донео Управни одбор
Народне библиотеке на седници одржаној 17. децембра
2017. године.
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III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1661/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1506
На основу члана 18. и 37. став 1.тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је

Петак 29. децембар 2017.
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На основу члана 18. и 37. став 1.тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2018. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на План и програм рада
са финансијским планом за 2018. годину Центра за
социјални рад „Дунав“ Инђија, броj: 55100-224/2017,
који је донео Управни одбор Центра за социјални рад
„Дунав“ Инђија на седници одржаној 18. децембра 2017.
године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА
И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА

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

I
Даје се сагласност на Измене Плана и програма
рада са финансијским планом за 2017. годину Центра
за социјални рад „Дунав“ Инђија, броj: 55100-224/2017,
који је донео Управни одбор Центра за социјални рад
„Дунав“ Инђија на седници одржаној 18. децембра 2017.
године.

Број: 551-6/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

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

1508
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 551-5/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“
ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Финансијског плана Предшколске установе „Бошко
Буха“ Инђија за 2017. годину број: 06-516-2/2017, коју
је донео Управни одбор Предшколске Установе „Бошко
Буха“ Инђија на седници одржаној 18. децембра 2017.
године.

Број 30, страна број 2054

Службени лист општине Инђија

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1663/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

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

1509
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембар 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2018.
годину број: 06-523-2/2017, коју је донео Управни одбор
Предшколске Установе „Бошко Буха“ Инђија на седници
одржаној 20. децембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1668/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

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

1510
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПЛАНА
РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2017.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измену Плана рада

Петак 29. децембар 2017.

и Финансијског плана Установе „Културни центар“
Инђија за 2017. годину број: 705, који је донео Управни
одбор ове Установе на седници одржаној 18. децембра
2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 022-8/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1511
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм рада Установе
„Културни центар“ Инђија за 2018. годину број: 707,
који је донео Управни одбор ове Установе на седници
одржаној 18. децембра 2017. године.
II
Даје се сагласност на Финансијски план
Установе „Културни центар“ Инђија за 2018. годину
број: 706, који је донео Управни одбор ове Установе на
седници одржаној 18. децембра 2017. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 022-9/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 30, страна број 2055
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1512
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада
за 2018. годину Установе „Спортски центар“ Инђија,
броj: 293/2017, који је донео Управни одбор Установе
„Спортски центар“ Инђија на седници одржаној 30.
новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1685/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1513
На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА ИТ,
ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“
д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада
и пословања са финансијским планом „Агенције за ИТ,
ГИС и комуникације општине Инђија“ д.о.о. Инђија за
2018. годину , који је донео директор „Агенције за ИТ,
ГИС и комуникације општине Инђија“ дана 18. децембра
2017. године.

Петак 29. децембар 2017.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-65/2017-I-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1514
На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ
ПЛАН „АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Пословни план „Агенције
за економски развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за
2018. годину броj: 144/2017, који је донео директор
„Агенције за економски развој општине Инђија“ дана
05. децембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-66/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 30, страна број 2056
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1515
На основу члана 18. и члана 37. став 1.тачка 37.
Статута Општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2018.
ГОДИНУ

Петак 29. децембар 2017.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1670/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

I
Даје се сагласност на Годишњи програм
пословања са финансијским планом „Агенције за
рурални развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2018.
годину, броj: 207/2017 који је донео директор Агенције
дана 29. новембра 2017. године.

1517
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА
2018. ГОДИНУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-67/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1516
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм о измени
Програма рада Туристичке организације општине
Инђија са финансијским планом за 2018. годину, број:
199-2017, који је донео Управни одбор Туристичке
организације општине Инђија на седници одржаној 20.
децембра 2017. године.

I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке
организације општине Инђија са финансијским планом
за 2018. годину, број: 200-2017, који је донео Управни
одбор Туристичке организације општине Инђија на
седници одржаној 20. децембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1671/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 30, страна број 2057
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1518
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ
„ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ИНЂИЈА“
Д.О.О. ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план за 2018. годину „Пословно образовног центра
Инђија“ д.о.о. Инђија, који је донео директор „Пословно
образовног центра Инђија“ дана 30. новембра 2017.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 022-7/201-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1519
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана: 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ
ОВЛАШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРОКА У
ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
ИНЂИЈА У 2018. ГОДИНИ СА ЕЛЕМЕНТИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
I
Даје се сагласност на План активности на
реализацији јавних овлашћења Црвеног крста Инђија и
дистрибуцији оброка у оквиру Народне кухиње Црвеног
крста за 2018. годину са елементима финансијског
плана, број: 45, који је донeо Управни одбор Црвеног
крста Инђија на седници одржаној 15. децембра 2017.
године.

Петак 29. децембар 2017.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1672/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1520
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр.12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Инђија за 2018. годину, број: 295/2017, који
је донео Савет Месне заједнице Инђија на седници
одржаној 29. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1682/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 30, страна број 2058

Службени лист општине Инђија

Петак 29. децембар 2017.

1521
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО
ЗА 2018. ГОДИНУ

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

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Љуково за 2018. годину, број: 226/2017, који је
донео Савет Месне заједнице Љуково седници одржаној
26. децембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1683/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1522
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЈАРКОВЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Ребаланс финансијског
плана Месне заједнице Јарковци за 2017. годину, број:
215/2017, који је донео Савет Месне заједнице Јарковци
на седници одржаној 10. новембра 2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1500/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

1523
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Јарковци за 2018. годину, број: 227/2017, који
је донео Савет Месне заједнице Јарковци на седници
одржаној 28. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1681/2016-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 30, страна број 2059

Службени лист општине Инђија

Петак 29. децембар 2017.

1524
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОРТАНОВЦИ
ЗА 2018. ГОДИНУ

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

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Чортановци за 2018. годину, који је Савет
Месне заједнице Чортановци број: 191, на седници
одржаној 29. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1667/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1525
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Бешка за 2018. годину, број: 430/16, који
је донео Савет Месне заједнице Бешка на седници
одржаној 27. новембра 2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1678/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

1526
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ
СЛАНКАМЕН ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Стари Сланкамен за 2018. годину, број: 01100/2017, који је донео Савет Месне заједнице Стари
Сланкамен на седници одржаној 29. новембра 2017.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1677/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 30, страна број 2060

Службени лист општине Инђија

1527
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 ),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КАРЛОВЦИ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Нови Карловци за 2018. годину, број: 158/2017,
који је донео Савет Месне заједнице Нови Карловци на
седници одржаној 29. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1673/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1528
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЛАНКАМЕНАЧКИ
ВИНОГРАДИ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Сланкаменачки Виногради за 2018. годину,
број: 140/17, који је донео Савет Месне заједнице
Сланкаменачки Виногради на седници одржаној 26.
новембра 2017. године.

Петак 29. децембар 2017.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1680/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1529
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРЧЕДИН
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Крчедин за 2018. годину, број: 259/2017, који
је донео Савет Месне заједнице Крчедин на седници
одржаној 28. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1679/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 30, страна број 2061

Службени лист општине Инђија

1530
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ
СЛАНКАМЕН ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Нови Сланкамен за 2018. годину, број: 0192/2017, који је донео Савет Месне заједнице Нови
Сланкамен на седници одржаној 30. новембра 2017.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1669/2017-I-1
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

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

1531
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013) и члана 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“, број
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 12/12 и
23/17),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Марадик за 2018. годину, број: 171/2017, који
је донео Савет Месне заједнице Марадик на седници
одржаној 30. новембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу

Петак 29. децембар 2017.

општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1676/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

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

1532
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Дарко Мирковић и Марко Добош, разрешавају
се дужности члана Савета за урбанизам, комуналностамбене делатности и заштиту животне средине.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-343/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија

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

1533
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 47. Пословника
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина
Срема“, број 12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10, 32/10 и
„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО -СТАМБЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
I
Милана Вуковић и Зорица Војновић бирају се

Број 30, страна број 2062
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за чланове Савета за урбанизам, комунално-стамбене
делатности и заштиту животне средине.
II
Мандат изабраних чланова траје до истека
мандата Скупштине општине.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-344/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1534
На основу члана 27. ст. 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике Србије“ бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17) и
37. ст. 1. тачка 37. а у вези чл. 26. ст. 2. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ - пречишћени
текст бр. 9/13), одлучујући по захтеву Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ из Инђије,
Скупштина општине Инђија, на својој седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године донела је
ЗАКЉУЧАК
I
Јавном комуналном предузећу „Комуналац“
из Инђије уступа се на привремено коришћење, без
накнаде, ново, нерегистровано, теретно возило-камион
смећар марке IVECO тип EUROKARGO ML190EL25/P,
произвођача IVECO, број шасије: ZCFA1VJ0402668091,
број мотора: F4AE3681DS111001489435, година
производње: 2017, боја: бела, маса празног возила: 10970
кг, дозвољена носивост: 8030 кг, снага мотора: 185кw,
Радна запремина мотора: 5880 цм3, број седишта: 1+2,
број врата: 2, са надоградњом за превоз смећа марке
FARID тип T1MH-18.
II
Теретно возило из тачке I овог закључка,
власништво општине Инђија а на основу закљученог
уговора о јавној набавци добара, наш бр. 404-22-1113/2017-II од 29.11.2017. године са продавцем WEST
TRUCK DOO Београда, ул. Аутопут Београд-Нови
Сад 150д, уступа се на коришћење на период од 5 (пет)
година, рачунајући од дана потписивања записника о
примопредаји возила.
III
Општина Инђија, као оснивач, Јавном
комуналном предузећу „Комуналац“ Инђија уступа
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наведено теретно возило на привремено коришћење
у циљу обезбеђења услова за редовно и квалитетно
обављање
комуналне
делатности
управљање
комуналним отпадом.
IV
Јавно комунално предузеће је дужно да теретно
возило, из тачке I овог закључка, користи у складу са
његовом природом и наменом, да врши његово редовно
одржавање и сервисирање, да истим управља савесно
и законито и да сноси трошкове његовог редовног
одржавања, коришћења, регистрације и осигурања.
Јавно комунално предузеће има право и обавезу
да за возило, из тачке I овог закључка, обрачунава
трошак амортизације и извршава друге законске обавезе
у вези са коришћењем истог.
Обавезује се исто Јавно комунално предузеће
да у законом одређеном року, изврши прву регистрацију
возила на власника општину Инђија.
V
Општина Инђија и Јавно комунално предузеће
„Комуналац“ из Инђије ће на основу овог Закључка
сачинити Уговор којим ће регулисати међусобна права
и обавезе поводом уступању на коришћење теретног
возила из тачке I овог закључка.
Овлашћује се Председник општине да закључи
Уговор о уступању на привремено коришћење теретног
возила, из тачке I овог закључка, којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.
Овлашћује се Начелник Општинске управе
општине Инђија да након закључења Уговора о
уступању на привремено коришћење теретног возила,
потпише записник о примопредаји возила из тачке I овог
закључка.
VI
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-131/2017-I
Дана: 29. децембра 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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