ISSN 2334-6620

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
29. ДЕЦЕМБАР 2018. године

ГОДИНА VII
БРОЈ 29

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1396
На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи, („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
94. став 1. Закона о планирању и изградњи, („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012,
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2108),
члана 47. став 3. Правилника о садржини, поступку и
начину доношења Програма уређивања грађевинског
земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015) и члана 15.
став 1. тачка 8. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија,“ бр. 9/13пречишћен текст и 7/18)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 28. децембра 2018. године, донела је
ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2019. ГОДИНУ
1. УВОД
Програм уређивања грађевинског земљишта
за 2019. 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.
Програм уређивања грађевинског земљишта за
2019. годину сачињен је на основу планираних прихода
за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. 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
Програма, обухваћено је границама грађевинских
реона утврђених Генералним планом насеља Инђија,
плановима генералне регулације насеља Марадик,
Јарковци и Стари Сланкамен, регулационим плановима

Цена примерка:
Годишња претплата:

насеља Бешка, Нови Карловци, Чортановци и Нови
Сланкамен и Љуково и Просторним планом општине
Инђија за остала насељена места општине Инђија.
Приликом
израде
овог
Програма
претпостављено је да ће током 2019. 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
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 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
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објеката.
У складу са наведеним поделама урађена је и
подела 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:
• Истраживања, анализе и студије
• Геодетске, геолошке и друге подлоге
• Урбанистички планови
•
Локацијски
услови,
пројекти
парцелације,
урбанистички пројекти
• Решавање имовинско-правних односа
• Пројектно-техничка документација
• Техничка контрола
• Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола,
пријава радова
- ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
• Извођење радова (изградња саобраћајница,
атмосферске канализације, фекалне канализације,
водоводне мреже, електроенергетских објеката, јавне
расвете, гасне мреже, ТТ мреже, ...)
• Технички преглед
• Таксе, употребна дозвола
3. ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.1. САОБРАЋАЈНИЦЕ
ИНФРАСТРУКТУРОМ

СА

ПРИПАДАЈУЋОМ
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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.
3.2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Програмом
су
обухваћене
припремне
активности, реконструкција и изградња примарних
објеката и мреже за систем водоснабдевања града, као
и изградња секундарне инфраструктурне мреже у циљу
опремања локација.
3.3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
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.
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.

Програмом су обухваћене активности на

ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2019. ГОДИНУ
1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ
Извођење радова на асфалтирању свих
неасфалтираних улица према пројекту

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ДРУГИ ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

465.726.351,10 Дин.

0,00 Дин.

465.726.351,10 Дин.

6.000.000,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

360.000,00 Дин.

360.000,00 Дин.

0,00 Дин.

2.400.000,00 Дин.

2.400.000,00 Дин.

0,00 Дин.

1)
Стручни надзор на асфалтирању свих
неасфалтираних улица према пројекту
2)

Израда техничке документације саобраћајница
у индустријској зони Бешка

3)

Израда техничке документације за
реконструкцију Државног пута II реда број 126
(Нови Карловци – Нови Сланкамен)
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Извођење радова на реконструкцији Државног
пута II реда број 126 (Нови Карловци – Нови
Сланкамен)
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360.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

360.000.000,00 Дин.

3.600.000,00 Дин.

3.600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

258.626.520,72 Дин.

129.313.260,36 Дин.

129.313.260,36 Дин.

Стручни надзор на реконструкцији локалног
(општинског) пута Л18(Нови Сланкамен Сурдук)

4.800.000,00 Дин.

4.800.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Реконструкција улице Краља Петра у Бешки

48.000.000,00 Дин.

48.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

960.000,00 Дин.

960.000,00 Дин.

0,00 Дин.

48.000.000,00 Дин.

48.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

960.000,00 Дин.

960.000,00 Дин.

0,00 Дин.

27.455.776,76 Дин.

27.455.776,76 Дин.

0,00 Дин.

800.000,00 Дин.

800.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на реконструкцији Државног
пута II реда број 126 (Нови Карловци – Нови
Сланкамен)
Извођење радова на реконструкцији локалног
(општинског) пута Л18(Нови Сланкамен Сурдук)
4)

5)

Надзор на реконструкцијиу лице Краља Петра
у Бешки
реконструкција улице 1. Новембра у љукову

6)

Надзор на реконструкцијиу лице 1. Новембра у
Љукову
Реконструкција улице Голубиначке у Инђији

7)

Стручни надзор на реконструкцији улице
Голубиначке у Инђији

8)

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

3.000.000,00 Дин.

3.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

9)

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

240.000,00 Дин.

240.000,00 Дин.

0,00 Дин.

1.500.000,00 Дин.

1.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

250.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

250.000.000,00 Дин.

5.000.000,00 Дин.

5.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Прибављање грађевинског земљишта за појас
регулације пешачко бицклистичко трим стазе
ка ОУТЛЕТУ

35.000.000,00 Дин.

35.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације по новом ПДРу за изградњу пешачко - бициклистичке - трим
стазе од Монуса до аутлета

2.000.000,00 Дин.

2.000.000,00 Дин

0,00 Дин.

Извођење радова на изградњи пешачко бициклистичко - трим стазе од Монуса до
аутлета

60.000.000,00 Дин.

60.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на изградњи пешачко бициклистичко - трим стазе од Монуса до
аутлета

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације за изградњу
пешачке стазе од Улице Каменове до Монуса
са леве стране дп А 126

300.000,00 Дин.

300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације изградње
локалног пута Крчедин - Нови Карловци
10)

Извођење радова на изградњи локалног пута
Крчедин - Нови Карловци
Стручни надзор на изградњи локалног пута
Крчедин - Нови Карловци

11)

12)
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Израда пројекта за реконструкцију раскрснице
дп II реда A126 са кружном раскрсницом
(Обилићев венац)

13)

1.200.000,00 Дин.

1.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

30.000.000,00 Дин.

15.000.000,00 Дин.

15.000.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4.683.360,00 Дин.

4.683.360,00 Дин.

0,00 Дин.

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4.500.700,00 Дин.

4.500.700,00 Дин.

0,00 Дин.

180.000,00 Дин.

180.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

3.483.606,84 Дин.

3.483.606,84 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на изградњи упарених
стајалишта у Инђији у Улици Цара Душана у
Инђији

108.000,00 Дин.

108.000,00 Дин.

0,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на пешачке стазе од градског
базена до "Бразде" у Инђији

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова уређења ужег дела центра
Новог Сланкамена(уређење слободног
профила дела улице Цара Душана)

30.757.364,40 Дин.

30.757.364,40 Дин.

0,00 Дин.

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

180.000,00 Дин.

180.000,00 Дин.

0,00 Дин.

13.606.722,36 Дин.

13.606.722,36 Дин.

0,00 Дин.

Стручни Надзор на изградњи тротоара у
насељу Нови Карловци

250.000,00 Дин.

250.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Реконструкција тротоара у насељу Нови
Карловци

24.250.953,60 Дин.

24.250.953,60 Дин.

0,00 Дин.

500.000,00 Дин.

500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова на реконструкцији
раскрснице дп II реда A126 са кружном
раскрсницом (Обилићев венац)
Стручни надзор на реконструкцији раскрснице
дп II реда A126 са кружном раскрсницом
(Обилићев венац)
Прибављање земљишта за реализацију прве
фазе Нова 2 у Инђији
Израда техничке документације за изградњу
саобраћајнице у Улици Нова 2- Блок 44

14)
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Извођење радова на изградњи саобраћајнице
са пратећом инфраструктуром и јавном
расветом у Улици Нова 2
Стручни надзор на изградњи саобраћајнице са
пратећом инфраструктуром и јавном расветом
у Улици Нова 2

15)

Изградња пешачке стазе од градског базена до
"Бразде" у Инђији
16)

17)

Стручни надзор на извођењу радова уређења
ужег дела центра Новог Сланкамена(уређење
слободног профила дела улице Цара Душана)
Израда и монтажа надстрешница на
аутобуским стајалиштима
18)
Стручни надзор на изради и монтажи
аутобуских стајалишта
Изградња тротоара у насељу Нови Карловци
19)

20)
Стручни Надзор на реконструкцији тротоара у
насељу Нови Карловци

Број 29, страна број 2061

Службени лист општине Инђија

Изградња пешачке стазе (тротоара ) у делу
улице Цара Душана (лева страна) у насељу
Нови Сланкамен, на деоници од уласка у
насеље до објекта на кућном броју 246, на
катастарским парцелама број 3679/2 и 2840/1
КО Нови Сланкамен

Субота 29. децембар 2018.

3.654.916,03 Дин.

3.654.916,03 Дин.

0,00 Дин.

Надзор на изградњи пешачке стазе (тротоара )
у делу улице Цара Душана (лева страна) у
насељу Нови Сланкамен, на деоници од
уласка у насеље до објекта на кућном броју
246, на катастарским парцелама број 3679/2 и
2840/1 КО Нови Сланкамен

100.000,00 Дин.

100.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

360.000,00 Дин.

360.000,00 Дин.

0,00 Дин.

7.500.000,00 Дин.

7.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на извођењу радова на
изградњи тротоара у целој дужини Улице
Николе Тесле у Љукову

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације за изградњу
пешачко бициклистичке стазе Љуково - Инђија

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације уређења ужег
дела центра насеља Крчедин

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

11.400.000,00 Дин.

11.400.000,00 Дин.

0,00 Дин.

250.000,00 Дин.

250.000,00 Дин.

0,00 Дин.

84.000,00 Дин.

84.000,00 Дин.

0,00 Дин.

2.400.000,00 Дин.

2.400.000,00 Дин.

0,00 Дин.

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

22.000.000,00 Дин.

11.000.000,00 Дин.

11.000.000,00 Дин.

Стручни надзор на изградњи саобраћајнице С1
на локацији 15 у дужини 600 метара

400.000,00 Дин.

400.000,00 Дин.

0,00 Дин.

27)

Израда пројектне документације проширења
коловоза у улици Соње Маринковић у Инђији

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

28)

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

500.000,00 Дин.

500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

15.300.000,00 Дин.

15.300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на санацији поправкама и
извођењу радова на пешачким стазама тротоарима по насељеним местима општине
Инђија

300.000,00 Дин.

300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда пројектне документације за изградњу
тротоара око старе спортске хале у Инђији

150.000,00 Дин.

150.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Изградња тротоара око старе спортске хале у
Инђији

1.350.000,00 Дин.

1.350.000,00 Дин.

0,00 Дин.

30.000,00 Дин.

30.000,00 Дин.

0,00 Дин.

21)

22)

23)

24)

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

Извођење радова на уређењу ужег дела
центра насеља Крчедин
Стручни надзор на уређењу ужег дела центра
насеља Крчедин
Израда техничке документације за уређење
пешачке стазе до Лесног профила у Старом
Сланкамену

25)

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

26)

Изградња саобраћајнице С1 на локацији 15 у
дужини 600 метара

Санација, поправка и извођење радова на
пешачким стазама - тротоарима по насељеним
местима општине Инђија
29)

30)

Стручни надзор на изградњи тротоара око
старе спортске хале у Инђији

Број 29, страна број 2062

Службени лист општине Инђија
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Израда техничке документације за изградњу
саобраћајнице са пратећом хидротехничком
инфраструктуром на опремању индустријске
зоне Бешка

360.000,00 Дин.

360.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

21.000.000,00 Дин.

10.500.000,00 Дин.

10.500.000,00 Дин.

Стручни надзор на извођењу радова на
опремању индустријске зоне Бешка (пут, вода
и ФК)

500.000,00 Дин.

500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

32)

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

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

33)

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

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

34)

Израда пројектне документације проширења
коловоза у улици Фрушкогорска у Новом
Сланкамену

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

35)

Израда Плана техничке регулације саобраћаја
за насељена места општине Инђија

4.000.000,00 Дин.

4.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

36)

Израда Плана превентивних мера о
повременим и привременим градилиштима

2.000.000,00 Дин.

2.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

37)

Израда пројеката техничке регулације
саобраћаја за време извођења радова

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

38)

Набавка опреме за посебна паркиралишта

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

39)

Теренска и лабораторијска испитивања код
изградње и асфалтирања путева

6.000.000,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

40)

Реконструкција пута на деоници Банстол Хотел Норцев

310.615.935,00 Дин.

16.149.597,50 Дин.

294.466.338,50 Дин.

41)

"Уређење пољопривредне инфраструктуреатарски путеви"

34.000.000,00 Дин.

34.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда пројектне документације и
реконструкција пута од Виле "Станковић" у
Чортановцима до Дунава

15.000.000,00 Дин.

15.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

300.000,00 Дин.

300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда пројекта и изградња трим стазе са
јавним осветљењем у Лејама

12.600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

12.000.000,00 Дин.

Надзор на изградњи трим стазе са јавним
осветљењем у Лејама

240.000,00 Дин.

240.000,00 Дин.

0,00 Дин.

44)

Измена и допуна ПГР Инђија

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

45)

Израда ПГР Нови Сланкамен

1.200.000,00 Дин.

1.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

46)

Израда ПГР Јарковци

1.200.000,00 Дин.

1.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

47)

Израда ПГР Нови Карловци

1.200.000,00 Дин.

1.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

48)

Измене и допуне ПДР-а туристичко спортско
рекреативног комплекса у Инђији

400.000,00 Дин.

400.000,00 Дин.

0,00 Дин.

49)

Измене и допуне ПДР-а Блока 22. у Инђији

400.000,00 Дин.

400.000,00 Дин.

0,00 Дин.

31)

42)

Стручни надзор на реконструкција пута од
Виле "Станковић" у Чортановцима до Дунава

43)

Број 29, страна број 2063

50)

Службени лист општине Инђија

Израда ПДР-а система за наводњавање Нови
Сланкамен

1.200.000,00 Дин.
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1.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

УКУПНО САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ

2.196.584.206,81 Дин.

648.578.257,85 Дин.

1.548.005.949,96 Дин.

2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ДРУГИ ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

Изградња водовода дуж саобраћајнице С1 у
радној зони Локација 15 К.О. Инђија у дужини
600 метара
Стручни надзор над изградњом
водоводаводовода дуж саобраћајнице С1 у
радној зони Локација 15 К.О. Инђија у дужини
600 метара

3.000.000,00 Дин.

1.500.000,00 Дин.

1.500.000,00 Дин.

75.000,00 Дин.

75.000,00 Дин.

0,00 Дин.

2.260.000,00 Дин.

2.260.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на продужетку водоводне
мреже у Улици Змај Јовина у Инђији

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

687.564,00 Дин.

687.564,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на продужетку водоводне
мреже у Улици Мике Антића у Бешки

60.000,00 Дин.

60.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Завршетак објекта фабрике воде у инђији

27.300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

27.300.000,00 Дин.

700.000,00 Дин.

700.000,00 Дин.

0,00 Дин.

5)

"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

17.120.001,34 Дин.

7.346.868,80 Дин.

9.773.132,54 Дин.

6)

"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

530.208,00 Дин.

530.208,00 Дин.

0,00 Дин.

7)

"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

33.964.466,32 Дин.

6.792.893,27 Дин.

27.171.573,05 Дин.

8)

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

34.083.519,60 Дин.

14.201.466,50 Дин.

19.882.053,10 Дин.

УКУПНО ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

119.900.759,26 Дин.

1)

Извођење радова на продужетку водоводне
мреже у Улици Змај Јовина у Инђији
2)

3)

4)

Стручни надзор на завршетку објекта фабрике
воде у инђији

3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1)

Извођење радова на изградњи кућних
прикључака фекалне канализације у Бешки

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА
62.529.553,10 Дин.

34.274.000,57 Дин.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
62.529.553,10 Дин.

85.626.758,69 Дин.

ДРУГИ ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
0,00 Дин.
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Службени лист општине Инђија
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Стручни надзор над извођењем радова на
изградњи кућних прикључака фекалне
канализацијеу Бешки

1.250.591,06 Дин.

1.250.591,06 Дин.

0,00 Дин.

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

7.064.446,20 Дин.

7.064.446,20 Дин.

0,00 Дин.

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

150.000,00 Дин.

150.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

49.435.124,00 Дин.

24.717.562,00 Дин.

24.717.562,00 Дин.

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.

1.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

7.800.000,00 Дин.

7.800.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

10.948.920,00 Дин.

10.948.920,00 Дин.

0,00 Дин.

432.000,00 Дин.

432.000,00 Дин.

0,00 Дин.

8.000.000,00 Дин.

4.000.000,00 Дин.

4.000.000,00 Дин.

140.000,00 Дин.

140.000,00 Дин.

0,00 Дин.

2.000.000,00 Дин.

2.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

450.000,00 Дин.

450.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

13.392.999,00 Дин.

7.812.582,73 Дин.

5.580.416,27 Дин.

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

200.000,00 Дин.

200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

2)

3)

4)

5)
Стручни надзор над изградњом атмосферске
канализације у Улици Војвођанској и Соње
Маринковић
Изградња фекалне канализације дуж С1 у
локацији 15. у дужини 600 метара
6)
Надзор на изградњи фекалне канализације дуж
С1 у локацији 15. у дужини 600 метара
7)

Израда Идејног решења одвођења
атмосферских вода насељених места Инђија

8)

Израда пројектне документације атмосферске
канализације у улици Занатлијска трећи део у
Инђији

9)
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64.000.000,00 Дин.

39.000.000,00 Дин.

25.000.000,00 Дин.

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

3.000.000,00 Дин.

3.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

УКУПНО ОБЈЕКТИ И МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ И
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

231.793.633,36 Дин.

172.495.655,09 Дин.

59.297.978,27 Дин.

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

1)

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

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ДРУГИ ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

240.000,00 Дин.

240.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације за изградњу
јавне расвете дуж саобраћајница на Локацији
15

1.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

1.000.000,00 Дин.

Изградња јавне расвете дуж саобраћајница у
радној зони Локација 15

23.000.000,00 Дин.

11.500.000,00 Дин.

11.500.000,00 Дин.

Стручни надзор на изградњи јавне расвете дуж
саобраћајница Локација 15

160.000,00 Дин.

160.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4)

Израда техничке документације и извођење
радова на изградњи двоструког кабловског
вода у индустријској зони на локацији 15 од
МБТС Индофуд до планиране МБТС 2X630KVA
у дужини 2х1,1км у зони раскрснице
саобраћајница С1 и С3 и изградњу планиране
трафостанице

16.000.000,00 Дин.

8.000.000,00 Дин.

8.000.000,00 Дин.

5)

Израда техничке документације и извођење
радова на изградњи кабловског вода 20KV са
постојећег „20KV Бешка – Крчедин“ далековода
у дужини од ццa. 500м као и изградњу МБТС
20/0,4KV у радној зони Бешка локација 3.

6.000.000,00 Дин.

3.000.000,00 Дин.

3.000.000,00 Дин.

6)

Реконструкција/замена постојеће
СТС“Крчевине“

2.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

2.000.000,00 Дин.

7)

Измештање постојеће КТЦ „Дом Културе“ у
центру Бешке

4.000.000,00 Дин.

2.000.000,00 Дин.

2.000.000,00 Дин.

8)

Реконструкција СТС Дунавска у Бешки

4.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4.000.000,00 Дин.

9)

Изградња СТС Каменова улица у Инђији

1.800.000,00 Дин.

900.000,00 Дин.

900.000,00 Дин.

10)

Изградња прикључног вода 20kV Каменова
улица 500m у Инђији

900.000,00 Дин.

450.000,00 Дин.

450.000,00 Дин.

3)
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11)

Изградња НН мреже Каменова улица у Инђији

1.500.000,00 Дин.

750.000,00 Дин.

750.000,00 Дин.

12)

Изградња СТС „Новасадска” у Инђији

1.800.000,00 Дин.

900.000,00 Дин.

900.000,00 Дин.

13)

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

180.000,00 Дин.

90.000,00 Дин.

90.000,00 Дин.

11)

Изградња НН мреже Новосадска улица у
Инђији

1.500.000,00 Дин.

750.000,00 Дин.

750.000,00 Дин.

Израда техничке документације јавног
осветљења на месном стадиону у Крчедину

240.000,00 Дин.

240.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова на изградњи јавног
осветљења на месном стадиону у Крчедину

3.500.000,00 Дин.

3.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на изградњијавног осветљења
на месном стадиону у Крчедину

100.000,00 Дин.

100.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације за продужетак
јавне расвете у улици Сремска кратка у Инђији

150.000,00 Дин.

150.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова на изградњи продужетака
јавне расвете у улици Сремска кратка у Инђији

1.500.000,00 Дин.

1.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на изградњи продужетака
јавне расвете у улици Сремска кратка у Инђији

50.000,00 Дин.

50.000,00 Дин.

0,00 Дин.

3.059.200,00 Дин.

3.059.200,00 Дин.

0,00 Дин.

60.000,00 Дин.

60.000,00 Дин.

0,00 Дин.

500.000,00 Дин.

500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

10.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

10.000.000,00 Дин.

500.000,00 Дин.

500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

86.239.200,00 Дин.

40.899.200,00 Дин.

45.340.000,00 Дин.

12)

13)

Санација јавног осветљења у насељеном
месту Јарковци у општини Инђија
14)
Стручни надзор на санацији јавног осветљења
у насељеном месту Јарковци у општини Инђија

15)

Израда пројектне документације за изградњу
јавне расвете у радној зони Бешка локација 3.

16)

Учешће у изградњи средњенапонског
далековода од Н. Сланкамена до Сурдука

17)

Израда пројектне документације за осветљење
пешачких прелаза у зони школа

18)

Пројектовање и изградња јавне расвете на
локацији Чарнок у Старом Сланкамену

УКУПНО ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ.
СНАБДЕВАЊА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

5. ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1)

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

2)

3)

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ДРУГИ ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Прибављање земљишта за реализацију
туристичко - спортско - рекреативног комплекса
(баште)

20.620.560,00 Дин.

20.620.560,00 Дин.

0,00 Дин.

Откуп земљишта за Изградња спортске хале у
Бешки прва фаза

2.500.000,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

50.000.000,00 Дин.

25.000.000,00 Дин.

25.000.000,00 Дин.

Изградња спортске хале у Бешки прва фаза
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1.000.000,00 Дин.

1.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова на реконструкцији амбуланте
у Бешки

38.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

38.000.000,00 Дин.

Стручни надзор на реконструкцији амбуланте у
Бешки

520.000,00 Дин.

520.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда пројектне документације на извођењу
радова на реконструкцији вртића у Бешки

300.000,00 Дин.

300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова на реконструкцији вртића у
Бешки

12.000.000,00 Дин.

12.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

240.000,00 Дин.

240.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Припрема, допуна и израда техничке
документације и исходовање документације за
завршетак радова на спортској хали у Инђији
са партерним уређењем са добијањем
употребне дозволе

30.000.000,00 Дин.

30.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Завршетак изградње спортске хале - ОБЈЕКАТ

115.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

115.000.000,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

120.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

120.000.000,00 Дин.

Стручни надзор изградњи спортске хале Партерно уређење

2.000.000,00 Дин.

2.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације за изградњу
вртића у Блоку 21 у Инђији

6.000.000,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова I фазе изградње вртића у
Блоку 21 у Инђији

132.000.000,00 Дин.

132.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор

2.500.000,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације уређења
комплекса градске пијаце у Инђији

4.500.000,00 Дин.

4.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова на уређењу комплекса
градске пијаце у Инђији

206.000.000,00 Дин.

206.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4.000.000,00 Дин.

4.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

240.000,00 Дин.

240.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Извођење радова на реконструкцији крова и
фасаде на објекту МЗ у Новом Сланкамену

7.200.000,00 Дин.

7.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације за доградњу
вртића у Новом Сланкамену

300.000,00 Дин.

300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације реконструкцију
објекта здравствене станице у Новим
Карловцима

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4.500.000,00 Дин.

4.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4)

5)

Стручни надзор на реконструкцији вртића у
Бешки

6)

7)

Стручни надзор на изградњи спортске хале Објекат
Завршетак изградње спортске хале –
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

8)

9)

10)

Стручни надзор на извођењу радова на
уређењу комплекса градске пијаце у Инђији

11)

12)

13)

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

Текуће одржавњеа фасаде и просторија
амбуланте у Новим Карловцима
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Стручни надзор на текућем одржавњеа фасаде
и просторија амбуланте у Новим Карловцима

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације реконструкцију
објекта здравствене станице у Новом
Сланкамену

200.000,00 Дин.

200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

3.500.000,00 Дин.

3.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на реконструкцију објекта
здравствене станице у Новом Сланкамену

150.000,00 Дин.

150.000,00 Дин.

0,00 Дин.

15)

Израда техничке документације за
гасификацију објекта Дома културе у Новим
Карловцима

180.000,00 Дин.

180.000,00 Дин.

0,00 Дин.

16)

Израда техничке документације реконструкције
Ловачког дома у Љукову

300.000,00 Дин.

300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације реконструкције
крова ФК Љуково

240.000,00 Дин.

240.000,00 Дин.

0,00 Дин.

1.200.000,00 Дин.

1.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

20.000,00 Дин.

20.000,00 Дин.

0,00 Дин.

500.000,00 Дин.

500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

16.000.000,00 Дин.

16.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на реконструкцији објекта ОШ
Душан Јерковић(дворац Пеачевић)

300.000,00 Дин.

300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

19)

"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"

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

20)

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

108.000,00 Дин.

108.000,00 Дин.

0,00 Дин.

21)

"ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

1.689.998,20 Дин.

1.689.998,20 Дин.

0,00 Дин.

22)

"ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА"

4.700.000,00 Дин.

4.700.000,00 Дин.

0,00 Дин.

"ВИДЕО НАДЗОР ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА"

8.000.000,00 Дин.

8.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

"РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА"

5.400.000,00 Дин.

2.700.000,00 Дин.

2.700.000,00 Дин.

Стручни надзор на реконструкцији Келтског
насеља

150.000,00 Дин.

150.000,00 Дин.

0,00 Дин.

7.200.000,00 Дин.

7.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

132.000,00 Дин.

132.000,00 Дин.

0,00 Дин.

14)

17)

Извођење радова на реконструкцију објекта
здравствене станице у Новом Сланкамену

Извођење радова на реконструкције крова ФК
Љуково
Стручни надзор на реконструкције крова ФК
Љуково
Израда техничке документације реконструкције
објекта ОШ Душан Јерковић (дворац Пеачевић)
у Јарковцима

18)

23)

Реконструкција објекта ОШ Душан Јерковић
(дворац Пеачевић)

Стручни надзор за видео надзор

24)

Доградња вртића на објекту "Невен" у Инђији
25)

Стручни надзор на доградњи вртића на објекту
"Невен" у Инђији
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4.810.651,05 Дин.

4.810.651,05 Дин.

0,00 Дин.

90.000,00 Дин.

90.000,00 Дин.

0,00 Дин.

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4.500.000,00 Дин.

4.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на текућем одржавању зграде
суда (Унутрашњи радови са опремом)

100.000,00 Дин.

100.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда пројектне документације за
реконструкцију Трга Слободе у центру Инђије
(фонтана)

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Реконструкција Трга Слободе у центру Инђије
(фонтана)

77.520.000,00 Дин.

77.520.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на реконструкцији Трга
Слободе у центру Инђије (фонтана)

1.500.000,00 Дин.

1.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

4.500.000,00 Дин.

4.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

"Израда пројектне документације и
реконструкција зграде суда у Инђији "

6.600.000,00 Дин.

6.600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Стручни надзор на реконструкцији зграде суда
у Инђији

120.000,00 Дин.

120.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације за изградњу
школице живота - заједно за детињство - Вртић
Љуково

500.000,00 Дин.

500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

1.900.000,00 Дин.

1.900.000,00 Дин.

0,00 Дин.

100.000,00 Дин.

100.000,00 Дин.

0,00 Дин.

17.200.000,00 Дин.

17.200.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Услуге закупа клизалишта

4.500.000,00 Дин.

4.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Припремни радови на постављању клизалишта

1.000.000,00 Дин.

1.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

1.854.000,00 Дин.

1.854.000,00 Дин.

0,00 Дин.

40.000,00 Дин.

40.000,00 Дин.

0,00 Дин.

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

4.000.000,00 Дин.

4.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.

2.500.000,00 Дин.

0,00 Дин.

26)
Стручни надзор на Адаптација фискултурне
сале
Израда пројектне документације за текуће
одржавање зграде суда (Унутрашњи радови са
опремом)
27)

28)

29)

Радови на текућем одржавању зграде суда
(Унутрашњи радови са опремом)

30)

31)

Изградња школице живота - заједно за
детињство - Вртић Љуково
Стручни надзор

32)

33)

34)

Набавка возила (ПАУК)

Стручни надзор
35)

Израда техничке документације за уређење
комплекса пијаце у Бешки

36)

Машина за обележавање путева
(хоризонталне сигнализације)

37)

Израда пројектне документације
реконструкције стадиона Хајдук у Бешки

38)

"ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАРАДИКУ "
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39)
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Санација отвореног школског терена у ОШ
"Бранко Радичевић" у Марадику

2.000.000,00 Дин.

2.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

40.000,00 Дин.

40.000,00 Дин.

0,00 Дин.

1.300.000,00 Дин.

1.300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

250.000,00 Дин.

250.000,00 Дин.

0,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

6.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

300.000,00 Дин.

300.000,00 Дин.

0,00 Дин.

1.000.000,00 Дин.

1.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

600.000,00 Дин.

600.000,00 Дин.

0,00 Дин.

24.900.000,00 Дин.

24.900.000,00 Дин.

0,00 Дин.

400.000,00 Дин.

400.000,00 Дин.

0,00 Дин.

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

1.000.000,00 Дин.

1.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

Израда техничке документације за Изградњу
царинског складишта "

5.000.000,00 Дин.

5.000.000,00 Дин.

0,00 Дин.

44.100.000,00 Дин.

44.100.000,00 Дин.

0,00 Дин.

900.000,00 Дин.

900.000,00 Дин.

0,00 Дин.

1.036.495.209,25 Дин.

735.795.209,25 Дин.

300.700.000,00 Дин.

Стручни надзор
40)

"ОПРЕМАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У КРЧЕДИНУ "
Израда техничке документације реконструкцију
зграде Месне заједнице у Старом Сланкамену

41)
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"Реконструкција зграде Месне заједнице у
Старом Сланкамену"
Стручни надзор

42)

"Успостављање истраживачког центра
Милутин Миланковић у Старом Слакамену"

43)

Израда пројектне документације за изградњу
марине у Старом Сланкамену
"Израда пројектне документације, адаптација и
надоградња II спрата "Виле Љубица" у
Сутомору "

44)
Стручни надзор за видео надзорадаптација и
надоградња II спрата "Виле Љубица" у
Сутомору "

45)

46)

Изградња царинског складишта
Стручни надзор

УКУПНО ПАРКОВИ, ТРГОВИ И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2019. ГОДИНУ
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

3.1.

САОБРАЋАЈНИЦЕ
СА ПРИПАДАЈУЋОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ

2.196.584.206,81 Дин.

648.578.257,85 Дин.

1.548.005.949,96 Дин.

3.2.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА
ВОДОСНАБДЕВАЊА

119.900.759,26 Дин.

34.274.000,57 Дин.

85.626.758,69 Дин.

231.793.633,36 Дин.

172.495.655,09 Дин.

59.297.978,27 Дин.

86.239.200,00 Дин.

40.899.200,00 Дин.

45.340.000,00 Дин.

3.3.

3.4.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА
АТМОСФЕРСКЕ И
ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЈЕКТИ И МРЕЖА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ.
СНАБДЕВАЊА И
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ДРУГИ ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ПОДЕЛА ПРОГРАМА
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3.5.

Службени лист општине Инђија

ПАРКОВИ, ТРГОВИ,
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ

УКУПНО:
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1.036.495.209,25 Дин.

735.795.209,25 Дин.

300.700.000,00 Дин.

3.651.973.008,68 Дин.

1.625.002.322,76 Дин.

2.026.970.686,92 Дин.

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА
Извори прихода за реализацију Програма
уређивања грађевинског земљишта општине Инђија се
обезбеђују из:
- Буџет Општине Инђија
• прихода остварених отуђењем грађевинског земљишта
• прихода остварених давањем у закуп грађевинског
земљишта
• прихода остварених од доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
• комунална такса за паркинг простор
• дела накнаде за друмска, моторна и друга возила, у
складу са законом
• других извора прихода, у складу са законом и
прописима Општине, која их опредељује за реализацију
овог програма
- Други извори финансирања
• 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.
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-593/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

1397
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању
и изградњи, („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013,
132/2014, 145/2014 и 83/2108) и члана 37. став 1. тачка
6. Статута општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“,
бр. 9/13- пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 28. децембра 2018. године, донела је
ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ
ЛОКАЦИЈА БР. 1: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5900/14 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,1557ha)
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 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
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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
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“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 монтажнобетонске, 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 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.
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- 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 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 и радови се изводе сукцесивно
по фазама у складу са динамиком прилива наменских
средстава. У складу са наведеним, предметна парцела
има излаз на планирану саобраћајницу С1.
ЛОКАЦИЈА БР. 2: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,9854ha)
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
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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
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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 монтажнобетонске, 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 и радови се изводе сукцесивно
по фазама у складу са динамиком прилива наменских
средстава. 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.
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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.
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.
ЛОКАЦИЈА БР. 3: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 9,0916ha)
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
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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.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:

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

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
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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 монтажнобетонске, 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 %.
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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. 4: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/9 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,8088ha)
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 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

Субота 29. децембар 2018.

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
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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 монтажнобетонске, 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 и радови се изводе сукцесивно
по фазама у складу са динамиком прилива наменских
средстава. 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.

Субота 29. децембар 2018.

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. 5: 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 остварује се
директним приступом на новоизграђену индустријску
саобраћајницу С2.
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
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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
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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
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
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
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.
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- 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. 6: 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
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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
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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
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
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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. 7: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 1,4502 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 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.
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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
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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
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“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
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
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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. 8: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,1754 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 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.
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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
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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
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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
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
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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. 9: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035/7 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,9937 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 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.
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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
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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
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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
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
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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. 10: 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
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.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
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
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
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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.
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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
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.
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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. 11: 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
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.
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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) 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
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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
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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
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.
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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. 12: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА „ПИНЦ“ К.П. 7093/6 К.О. ИНЂИЈА
(површина: 2,7126ha)
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.
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
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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.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:

предвиђене дуж саобраћајница у уличним коридорима.
Начин и услове прикључења на енергетску мрежу
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела према
постојећој планској документацији нема планирани
излаз на јавну саобраћајну инфраструктуру већ ће се
користити за проширење постојећих индустријских
капацитета.
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

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.
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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
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
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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
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
мањи од 4,0m.
ЛОКАЦИЈА БР. 13: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“
К.П. 1710/6 К.О. КРЧЕДИН (површина: 1,9545ha)
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
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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
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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.
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
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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. 14: ЈУГОИСТОЧНА РАДНА ЗОНА
ИНЂИЈА К.П. 7584/8 К.О. Инђија
(површина: 0,7024ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Предметна парцела 7584/8 К.О. Инђија
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.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
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
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.
ТТ инфраструктура: На локацији постоји изграђена
телекомуникациона мрежа за опслуживање постојећих
корисника, без резерве.
За
потребе
одвијања
електронског
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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 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
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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.
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
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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 2019. годину, у том случају
би крајњи корисник сносио и додатне трошкове.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-595/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија

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

1398
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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Годишњи програм
пословања за 2019. годину Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ ЈП Инђија броj: 7159, у тексту који је донео
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној
30. новембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-51-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1399
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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
„ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм пословања за
2019. годину Јавног предузећа за дистрибуцију гаса
„Ингас“ јп Инђија броj: 3109/1, у тексту који је донео
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној
30. новембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-49-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија за 2018.
годину, броj: 064/2018, у тексту који је донео Надзорни
одбор овог Предузећа на седници одржаној 14. децембра
2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-56-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1401
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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА

1400
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 28. децембра 2018. године, донела је

I
Даје се сагласност на Годишњи Програм
пословања за 2019. годину Јавног предузећа за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија, броj: 057/2018, у тексту који је донео
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној
30. новембра 2018. године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“
ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

Број: 023-48-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1402
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“ број: 7/13, 14/13,1/15 и 14/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија
ЈП Инђија за 2019. годину, број: 3585, који је донео
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној
30. новембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-52-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1403
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 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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“
ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа за управљање путевима и паркиралиштима
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„Инђија пут“ Инђијa за 2019. годину, број: 06-19/2018-2,
који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 17. децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-54-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1404
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија” бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2018.
ГОДИНУ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Годишњег
програма рада за 2018. годину Установе „Спортски
центар“ Инђија, који је донео Управни одбор Установе
„Спортски центар“ Инђија на седници одржаној 13.
децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 022-11/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1405
На основу члана 18. и 37. став 1.тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија” бр. 9/2013-пречишћен текст и
7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада за
2019. годину Установе „Спортски центар“ Инђија,број:
239/2018, који је донео Управни одбор Установе
„Спортски центар“ Инђија на седници одржаној 13.
децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2149-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1406
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија” бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА И НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2019. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на План и програм рада и на
Финансијски план за 2019. годину Центра за социјални
рад „Дунав“ Инђија, броj: 55100-294/2018, који је донео
Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија
на седници одржаној 14. децембра 2018. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 551-4-1/201-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1407
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија” бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембрa 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2019.
годину број: 06-455-1/2018-01, коју је донео Управни
одбор Предшколске Установе „Бошко Буха“ Инђија на
седници одржаној 18. децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 60-13-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 29, страна број 2103

Службени лист општине Инђија

1408
На основу члана 18. и 37. став 1.тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија” бр. 9/2013-пречишћен текст и
7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. 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 2019. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Пројекцију финансијског
плана, односно расхода за средства пројектована у
буџету општине Инђија опредељена за делатност Дома
здравља у 2019. години, броj: 01-2715/2, који је донео
Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ Инђија на седници одржаној 18. децембра
2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2152-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1409
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија” бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Народне
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија у 2019.
години, број: 142, који је донео Управни одбор Народне
библиотеке на седници одржаној 18. децембра 2018.
године.

Субота 29. децембар 2018.

II
Даје се сагласност на Финансијски план
Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија
за 2019. годину,број: 143, који је донео Управни одбор
Народне библиотеке на седници одржаној 18. децембра
2018. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1253-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1410
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Програм рада Установе
„Културни центар“ Инђија за 2019. годину број: 740,
који је донео Управни одбор ове Установе на седници
одржаној 18. децембра 2018. године.
II
Даје се сагласност на Финансијски план
Установе „Културни центар“ Инђија за 2019. годину
број: 740/1, који је донео Управни одбор ове Установе на
седници одржаној 18. децембра 2018. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 022-10-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 29, страна број 2104

Службени лист општине Инђија

1411
На основу члана 18. и члана 37.став 1.тачка
37. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада
и пословања са Финансијским планом „Агенције за
економски развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2019.
годину броj: 163/2018, који је донео директор „Агенције
за економски развој општине Инђија“ ДОО Инђија дана
05. децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-66-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1412
На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка
37. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. 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 2019. 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 2019. годину, број: 00034/18, који је донео директор
„Агенције за ИТ, ГИС и комуникације општине Инђија“
д.о.о. Инђија, дана 10. децембра 2018. године.

Субота 29. децембар 2018.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-58-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1413
На основу члана 18. и члана 37. став 1. тачка
37. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. 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 2019.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм
пословања са финансијским планом „Агенције за
рурални развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2019.
годину, броj: 210/2018 који је донео директор Агенције
за рурални развој, дана 06. децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-57-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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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 и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАПРОГРАМ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм о измени
Програма рада Туристичке организације општине
Инђија са финансијским планом за 2018. годину, број:
217-2018, који је донео Управни одбор Туристичке
организације општине Инђија на седници одржаној 12.
децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 332-105-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1415
На основу члана 18. и 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013 и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА
2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програма рада Туристичке
организације општине Инђија са финансијским планом
за 2019. годину, број: 219-2018, који је донео Управни
одбор Туристичке организације општине Инђија на
седници одржаној 18. децембра 2018. године.

Субота 29. децембар 2018.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 332-108-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1416
На основу члана 37. став 1.тачка 37. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018 ),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
„ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА Д.О.О.“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план за 2019. годину „Пословно образовног центра
д.о.о.“ Инђија, који је донео директор „Пословно
образовног центра д.о.о.“ Инђија, дана 30. новембра
2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 022-9-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број: 9/2013- пречишћен текст и 7/2018),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 28. децембра 2018. 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 2019. 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 2019. годину са елементима финансијског
плана, број: 505, који је донeо Управни одбор Црвеног
крста Инђија на седници одржаној 19. новембра 2018.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2144-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1418
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КРЧЕДИН ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана Месне заједнице Крчедин за 2018. годину, број:
336/18, који је донео Савет Месне заједнице Крчедин на
седници одржаној 12. децембра 2018. године.

Субота 29. децембар 2018.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2129-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1419
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРЧЕДИН ЗА
2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Крчедин за 2019. годину, број: 311/18, који
је донео Савет Месне заједнице Крчедин на седници
одржаној 30.11.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2159-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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1420
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЛАНКАМЕНАЧКИ
ВИНОГРАДИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Сланкаменачки Виногради за 2019. годину,
број: 126/18, који је донео Савет Месне заједнице
Сланкаменачки Виногради на седници одржаној
24.11.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2160-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1421
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕШКА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана Месне заједнице Бешка за 2018. годину, број:
439/18-2, који је донео Савет Месне заједнице Бешка на
седници одржаној 12. децембра 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2133-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија

1422
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Бешка за 2019. годину, број: 417/18, који
је донео Савет Месне заједнице Бешка на седници
одржаној 30. новембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2154-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 29, страна број 2108

Службени лист општине Инђија

Субота 29. децембар 2018.

1423
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА ЗА 2019.
ГОДИНУ

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

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Инђија за 2019. годину, број: 292/2018, који
је донео Савет Месне заједнице Инђија на седници
одржаној 22. новембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2155-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2157-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија

1425
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Јарковци за 2019. годину, број: 208/2018, који
је донео Савет Месне заједнице Јарковци на седници
одржаној 23. новембра 2018. године.

1424
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО ЗА 2019.
ГОДИНУ

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

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Љуково за 2019. годину, број: 213/2018, који
је донео Савет Месне заједнице Љуково на седници
одржаној 27. новембра 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2156-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија

Број 29, страна број 2109

Службени лист општине Инђија

Субота 29. децембар 2018.

1426
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОРТАНОВЦИ ЗА
2019. ГОДИНУ

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

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Чортановци за 2019. годину, број: 191/18, који
је донео Савет Месне заједнице Чортановци на седници
одржаној 27.11.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2161-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1427
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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
28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КАРЛОВЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Нови Карловци за 2019. годину, број: 81/2018,
који је донео Савет Месне заједнице Нови Карловци на
седници одржаној 30. новембра 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2158-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија

1428
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ
СЛАНКАМЕН ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Нови Сланкамен за 2019. годину, број: 0193/2018, који је донео Савет Месне заједнице Нови
Сланкамен на седници одржаној 23. новембра 2018.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2165-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 29, страна број 2110

Службени лист општине Инђија

Субота 29. децембар 2018.

1429
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/2018), 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 28. децембра 2018. године, донела је

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ
СЛАНКАМЕН ЗА 2019. ГОДИНУ

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

I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Стари Сланкамен за 2019. годину, број: 0193/2018, који је донео Савет Месне заједнице Стари
Сланкамен на седници одржаној 27. новембра 2018.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2164-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------1430
На основу члана 96. став 3. Статута општине
Инђија пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013-пречишћен текст), 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 28. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Марадик за 2019. годину, број: 154/2018, који
је донео Савет Месне заједнице Марадик на седници
одржаној 23.11.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2166-1/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1431
На основу члана 2. став 1. тачка 2. Закона о
социјално-економском савету („Сл. гласник РС“, бр.
125/04) члана 6. Споразума о оснивању Социјалноекономског савета општине Инђија број: 02-217/2018-II
од 12.10.2018. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 28. децембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
За представнике Општинског већа општине
Инђија у Социјално-економски савет општине Инђија,
именују се:
1. Владимир Гак - за члана,
- Бранка Наић - за заменика члана,
2. Милан Радуљица - за члана,
- Јелена Миличевић - за заменика члана,
3. Александар Банић - за члана,
- Никола Дошен - за заменика члана.
Мандат чланова и заменика чланова из става 1.
овог Решења, траје 4 године.
II
Задатак Социјално-економског савета је
разматрање питања о којима се одлучује на нивоу
јединице локалне самоуправе, а нарочито из области:
развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја
економске политике и мера за њено спровођење на
социјални развој и стабилност локалне заједнице,
политике запошљавања, зарада и цена, конкуренције,
продуктивности рада и приватизације, заштите радне и
животне средине, образовања и професионалне обуке,
здравствене и социјалне заштите, разматрања нацрта
аката у вези наведених питања, као и друга питања у
складу са актима Социјално-економског савета.

Број 29, страна број 2111

Службени лист општине Инђија

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-251/2018-III
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------1432
На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и
члана 26. став 1. Пословника о раду Општинског већа
(„Службени лист општина Срема“ број 40/08, 41/09,
15/10 и 20/109),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана, 28. децембра 2018. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Члановима, (без заменика чланова), Социјалноекономског савета Општине Инђија, за обављање
послова утврђених чланом 4. Споразума о оснивању
Социјално-економског савета Општине Инђија,
који је закључен дана 12.10.2018. године под бројем
02-217/2018-II између: Општине Инђија, Савеза
самосталних синдиката општине Инђија и Уније
послодаваца Србије-послодавци Инђије, утврђује се
новчана накнада у нето износу од 10.000 динара месечно.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-2245/2018-I
Дана: 28. децембра 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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