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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 20. Закона о
социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11) и члана 37. став1. тачка 4. Статута Општине Инђија („Сл. лист
Општине Инђија“, бр. 9/13-пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 04. марта 2019. године, донела је
СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНЕ
1.2. СВРХА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА НАРЕДНИ
ПЕТОГОДИШЊИ ПЕРИОД
У циљу унапређења услуга социјалне заштите
у Општини Инђија и усаглашености са националним
приоритетима и мерама, Општина је кроз пројекат
„Подршка деци са сметњама у развоју и њиховим
породицама у Општини Инђија“ развила Стратегију
социјалне заштите Општине Инђија за период 20192023. године са пратећим акционим планом. Кроз
ова два документа дефинисане су мере и финансијска
средства која су неопходна да би наши суграђани
имали што бољу и ефикаснију подршку и како би се
повећала социјална укљученост рањивих група. Наша
општина остаје посвећена креирању мера подршке за
најугроженије грађане и развијању и унапређењу нових
услуга социјалне заштите и после завршетка пројекта.
Пројекат спроводи Општинa Инђија у партнерству са
Центром за социјални рад „Дунав“, у оквиру програма
ИПА 2013 „Развој ефективних услуга у заједници у
области образовања и социјалне заштите на локалном
нивоу“ а предвиђено трајање пројекта је 22 месеца.
Укупна вредност пројекта је 183.124,68 еура. Од тога
Делегација Европске уније финансира 164.812,21 еура,
а Општина Инђија 18.312.47 еура.
Претходни стратешки план за развој социјалне
политике у Општини Инђија био је израђен за период
2006-2011. У периоду од 2008. до 2012. године локална
самоуправа Инђија и сви локални актери у систему
социјалне заштите реализовали су ревидирану
Стратегију. У том периоду, тачније 2009. године истекла
је и Национална стратегија за развој социјалне заштите,
а 2011. године је усвојен Закон о социјалној заштити. У

Цена примерка:
Годишња претплата:

том периоду десиле су се значајне промене у систему
социјалне заштите Републике Србије, базиране на
процесима децентрализације и деинституционализације,
као и процесу развоја и успостављања иновативних
локалних услуга.
Закон о социјалној заштити, који је ступио на
снагу 2011. године, усмерава како локалну самоуправу,
тако и постојеће и потенцијалне пружаоце услуга ка
унапређењу квалитета система социјалне заштите на
локалном нивоу. Прeмa Зaкoну o сoциjaлнoj зaштити,
кao кључнoм прoпису у oвoj мaтeриjи, jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe, oпштинa - oднoснo грaд, зa дeлaтнoсти
сoциjaлнe зaштитe имajу прaвo дa сaмe oснивajу
устaнoвe или да вршење делатности социјалне заштите
повере другим правним и физичким лицима на начин и у
поступку предвиђеним законом. Нaдлeжни oргaн свaкe
јединице локалне самоуправе мoрa утврдити Прoгрaм
унaпрeђeњa сoциjaлнe зaштитe зa свojу тeритoриjу.
Укључивање Србије у европске токове
подразумева реформу социјалне заштите која треба
да је усмерена ка побољшању статуса грађана на
личном, породичном и ширем социјалном плану.
Ефикасан систем социјалне заштите треба да одговори
на потребе грађана у новонасталим околностима и да
подржава рањиве појединце и групе којима је неопходна
организована помоћ заједнице, као и грађане који нису
у стању да учешћем у економској активности обезбеде
своју егзистенцију.
Стратегија развоја социјалне заштите Општине
Инђија за период 2019-2023. усклађена је и са другим
постојећим стратегијама на локалном нивоу. Детаљно су
анализиране приликом израде овог документа Стратегија
локалног економског развоја општине Инђија 201420201, као и Стратегија одрживог развоја општине Инђија
за период 2015-20202. Стратегија развоја социјалне
заштите представља развојни документ сачињен на
основу актуелних података и приоритета дефинисаних
у времену доношења. Његова флексибилност се огледа
у сталном ажурирању и прилагођавању потребама
корисника и актуелним тенденцијама на плану социјалне
заштите. Овај документ омогућава ваљано планирање и
програмирање, јачање постојећих и развој нових услуга
социјалне заштите на локалном нивоу. То ће резултирати
разноврсношћу и економичношћу услуга које пружају
равноправно сва три сектора – јавни, цивилни и
приватни.
-------------------------------------------------------------------------1
2

http://www.indjija.net/upload/2014/dokumenta/Strategija-LER-sajt.pdf
http://indjija.net/upload/2015/dokumenta/strategija-odrzivog-razvoja.pdf
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Овај петогодишњи Стратешки план за развој
социјалне заштите у Оштини Инђија, је показатељ
политичке одлуке и воље да се и даље ради на унапређењу
квалитета живота грађана у локалној заједници. Жеља
локалних актера у области социјалне заштите је да
плански приступе унапређењу досадашњих пракси у
решавању проблема грађана и да се ускладе са актуелним
трендовима којима локалне самоуправе теже у бризи о
својим суграђанима.
Локална самоуправа је препознала значај
стратешког планирања и размишљања на дугорочном
нивоу. На жалост, у моменту израде Стратегије на
локалном нивоу, није израђена национална стратегија
развоја социјалне заштите иако су почетни кораци
у том правцу предузети. Локална самоуправа и све
заинтересоване стране ће се обавезати да овај документ
као и годишње акционе планове ускладе са националним
планом, у моменту када он буде усвојен и када крене у
имплементацију. Овим документом Општина Инђија на
локалном нивоу поставља жељене оквире у социјалној
заштити.
Увођењем нових приступа у решавању
социјалних проблема, који подразумевају планирање,
реализацију, праћење, контролу и процену успешности,
има за циљ задовољење потреба корисника, уз њихово
активно учешће. Нови приступи подразумевају
заједништво државе, приватног и цивилног сектора, али
и активну партиципацију (учешће) корисника, док ће
локална самоуправа имати кључну улогу у иницирању и
реализацији својих развојних стратегија.
1.3. ЧЛАНОВИ
СТРАТЕГИЈЕ

РАДНЕ

ГРУПЕ

ЗА

ИЗРАДУ

Дана 07.11.2018. године, одлуком председника
Општине Инђија број: 55-269/2018-II, формирана је
Радна група за израду Стратегије развоја социјалне
заштите Општине Инђија за петогодишњи период од
2019. до 2023. године. Радну групу чине репрезентативни
представници институција и организација које се на
локалном нивоу баве социјалном заштитом или сродним
делатностима. Радна група броји 12 чланова.
За координаторку процеса израде стратешког
документа Решењем је именована Жељка Годић
Аврамовић, као представница система социјалне
заштите. Осталих 11 чланова Радне групе су: Соња
Радосављевић, представница система социјалне заштите;
Марко Гашић, представник локалне самоуправе; Ивана
Бабин, представница локалне самоуправе; Мирјана
Видић, представница локалне самоуправе; Маја Шакић,
представница локалне самоуправе; др. Ђуро Калинић,
представник система здравствене заштите; Звонимир
Чаушевић, представник образовног система; Мирела
Седлан, представница Црвеног крста; Зорица Петровић,
представница Удружења грађана „Пријатељи деце“,
Радуловић Мирјана, представница Удружења грађана
„4+1“ и Весна Васић, представница Националне службе
за запошљавање.
Процес израде стратегије отпочео је у оквиру
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пројекта „Подршка деци са сметњама у развоју и
њиховим породицама у Општини Инђија“ који спроводи
Општина Инђија у партнерству са Центром за социјални
рад „ Дунав“. Пројекат се спроводи у оквиру програма
ИПА 2013 Европске уније „Развој ефективних услуга у
заједници у области образовања и социјалне заштите на
локалном нивоу “.
Процес израде Стратегије имао је неколико
фаза:
1. Током септембра и октобра, 2018. године, урађена је
анализа документације и података потребних за опис
контекста и припрему процеса стратешког планирања и
формирана је радна група.
2. Одржани су састанци радне групе на којима је урађен
преглед реализованих мера из претходних стратегија,
и радило се на новим елементима које садржи овај
документ.
3. Реализована је јавна расправа и финално уређење
документа пре његовог усвајања.
2. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ РАЗВОЈА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
У складу са актуелним Законом о социјалној
заштити и трендовима у оквиру којих се систем развија,
овај стратешки план је израђен и биће реализован у
складу са следећим принципима:
- транспарентност процеса планирања - информације
о развоју социјалне заштите у општини Инђија треба
да буду доступне свим заинтересованим странама –
јавности и свима који учествују у развијању и пружању
социјалних услуга,
- стална интерактивна комуникација између учесника у
изради и имплементацији стратешког плана – учесници
у процесу израде и имплементације овог стратешког
документа треба да међусобно континуирано размењују
информације о сегментима на којима раде и да
конструктивно учествују у креирању других делова
стратешког плана,
- самоодрживост предложених механизама за
задовољење услуга-приликом дугорочног планирања
услуга неопходно је дефинисати јасне показатеље
њихове одрживости,
- мултидисциплинарност и међуресорсна сарадњапланирање услуга треба да ојача постојећа партнерства
између цивилног друштва, приватног сектора, државних
институција и локалне самоуправе,
- праћење и процена успешности пружених услуга на основу утврђених циљева и мерљивих показатеља
квалитета услуга који су дефинисани на основу
сагласности свих учесника у процесу израде стратешког
плана, треба утврдити моделе праћења и процене
успешности,
- дефинисање и развијање комуникационе стратегије неопходно је и корисно активно сарађивати са локалним
медијима, како би се грађани максимално информисали
и укључили у процес израде, и имплементације
стратешког плана,
- перманентна анализа постигнутог у процесу
имплементације стратегије (позитивног и негативног) –
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током процеса имплементације неопходно је стално
пратити постигнуте резултате, анализирати их и
благовремено побољшавати и отклањати уочене
недостатке. Такође, овај процес подразумева
извештавање о оствареним резултатима.
Услуге које се планирају овим стратешким
планом карактеришу следећи принципи:
- најбољи интерес корисника и усклађеност услуга са
потребама корисника,
- доступност услуга и једнаке могућности за све,
без обзира на етничко порекло, пол, вероисповест,
инвалидност и било коју другу различитост,
- квалитет и компетентност пружалаца услуга,
усмеравање на лиценцирање пружалаца и њихово
стално усавршавање,
- системско партнерство између институција, приватног
и цивилног сектора,
задовољавање
потреба
најсиромашнијих
и
најугроженијих категорија становништва.
3. ВИЗИЈА И МИСИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ИНЂИЈА
ВИЗИЈА
Општина Инђија жели да обезбеди услове за
ефикасан и делотворан систем социјалне заштите за своје
грађане и грађанке, у складу са њиховим потребама. На
тај начин Општина Инђија би показала проактиван однос
и подржавајући став према суграђанима који су у стању
социјалне потребе, као и спремност да благовремено и
адекватно реагује у задовољавању потреба, поштујући
њихова људска права.
МИСИЈА
Обезбеђујући нове услуге за своје грађане и
грађанке, Општина Инђија жели да развија системска
решења, која ће бити заснована на партнерству и
међусекторској сарадњи, како би се повећао обухват
корисника којима је подршка система социјалне заштите
потребна.
Сталном сарадњом релевантних институција и
организација, развијањем њихових капацитета, степена
стручности и професионалности успоставиће се
механизми који ће омогућити грађанкама и грађанима
општине Инђија адекватне и доступне услуге социјалне
заштите, као и повећати њихову информисаност и
приступ правима у области социјалне заштите.
4. КОНТЕКСТ
4.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ИНЂИЈА
Општина Инђија се налази у југоисточном делу
Срема. Инђија спада у већа насеља Срема (једина два
већа насеља од Инђије су Сремска Митровица и Рума).
Површина територије инђијске општине износи 385 км²,
а броји 11 насељених места:

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Насељено место
Бешка
Инђија
Крчедин
Љуково
Јарковци
Марадик
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Сланкаменачки виногради
Стари Сланкамен
Чортановци

Надморска висина града је 113м, док је
централни део насеља одређен координата-ма: 45,03º
северне географске ширине и 20,05º источне географске
дужине.
Град и општина Инђија имају изразито повољан
географски положај. Град се налази у југоисточном
Срему, на југоисточним обронцима Фрушке Горе који
се завршавају ви-сом Кошевац код Старог Сланкамена.
Већи део територије општине и град Инђија се налази
на тзв. Фрушкогорској лесној тераси са повољним
струјањем ваздуха, ниским нивоом подземних вода и
повољним земљиштем за пољопривреду и изградњу.
По-ред општине Инђија протиче Европска река Дунав
у дужини од 42 км. Тај десни део обале реке Дунав, која
је заустављена на обронцима Фрушке Горе је једна од
најлеп-ших на целом водотоку кроз Србију. Непосредно
наспрам Старог Сланкамена је ушће реке Тисе у Дунав,
а дуж целе обале се пружа прекрасан поглед на Бачку и
Банат.
Град Инђија се налази на магистралном путу
М22-1 Инђија-Београд и удаљена је од Београда 42,00
км, а од Новог Сада 35,00 км. Кроз Инђију такође
пролази магистрална пруга Суботица-Београд, крак
пруге према Шиду, као и регионални пут Р-109 РумаСтари Сланкамен. На мосту код Бешке укрштају се два
најзначајнија Европска коридо-ра, коридор 10 (ауто пут
Е-75) и коридор 7 (река Дунав) на прекрасној локацији
која нуди велике могућности. Међународни Аеродром
Никола Тесла Београд је од Инђије удаљен свега 35 км.
Постоје идеални услови за развој друмског
и железничког саобраћаја. Друмском ве-зом Инђија
је повезана са два пута према Новом Саду и Београду
(старим асфалтним путем и ауто-путем Нови СадБеоград, то је међународни пут Е-75, коридор 10).
Преко општине постоји и друмска веза која повезује
Дунав и Саву, односно попречни срем-ски пут.
Територија општине Инђија налази се између два
већа гравитациона поли-тичка центра - Новог Сада
и Београда. Административни центар општине, град
Инђи-ја, скоро подједнако је удаљен од Новог Сада
(35км) и Београда (40км). Утицај Београ-да је ојачао
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након изградње модерног ауто-пута Нови Сад - Београд
у североисточном делу Општине.

СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ
ПО ПОПИСУ 2011.
Пол

Клима овог простора у целини је умерено
континентална на коју делују двојаки фактори: у ширем
смислу, то су они који делују на климу Панонске низије,
а у ужем смислу то су локални фактори, проузроковани
положајем простора (у Срему, уз Фрушку гору, уз
Дунав и друго). Средња годишња температура ваздуха
је највиша током два летња месеца у јулу и августу и
износи 22ºC, најнижа средња годишња температура је у
јануару -1ºC.
4.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Како се наводи у Службеном листу
Општине3, Инђија је данас град будућности, град
мултикултуралности,
мултиконфесионалности
и
међунационалне толеранције, град културе, уметности,
спорта и град младих. Инђија се препознаје по успеху у
привлачењу домаћих и страних инвеститора и снажном
привредном развоју те представља најатрактивније
место за инвестирање у Србији.
Насеља у околини Инђије представљају
јединствен конгломерат различитих историјских
околности у којима су настајала култура, традиција,
обичаји, па се с правом може рећи да Инђија представља
складну вишенационалну заједницу, са бројним
насељима специфичним по географском положају,
етничком саставу, етнолошком наслеђу и шароликој
туристичкој понуди.
Према попису из 2002. Општина Инђија имала
је 49.609, док је попис из 2011. пока-зао да се број
становника смањио и износи 47.433. На Графикону се
види тренд по-раста броја становника од 1948 до 2011.
године.

Просечна старост је у складу са републичким
просеком и износи 42,3 године. Природни прираштај је
негативан и износи – 5,8 ‰.
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Са густином насељености од 122 становника/
км2, Инђија припада подручјима са просечном густином
насељености (100-149 становника/км2). Инђија као
центар општине је и најмногољудније насеље у коме
живи 55% општинске популације, а најмање насеље
су Сланкаменачки Виногради у којима живи 0,5%
популације. Према подацима из пописа 2011. године,
у Општини Инђија, живи 86,17% Срба, 3,31% Хрвата,
1,73% Мађара, 0,9% Рома, 0,82% Украјинаца, 0,8%
Словака и остали.
Према неким пројекцијама демографског
развоја и просторним планом је предвиђен благ пораст
укупног броја становника, тј. да ће 2021. године у
насељима општине Инђија живети 52.450 становника,
да ће просечна величина домаћинства износити 3,1
члан по домаћинству, а укупан број домаћинстава
бити 17.050. Ове претпоставке су рађене на основу
утврђених биодинамичких карактеристика популације,
дотадашњих развојних тенденција, као и прогнозираног
привредног и укупног друштвеног развоја, у периоду
2002-2021 за насеља општине Инђија4.
Структура односно дистрибуција незапослених
по квалификацијама у општини Инђија слична је
као и у Републици Србији и Војводини. У општини
Инђија највећи број незапослених, око 30%, чине
квалификовани. Незапосленост у општини Инђија у
2017. години, у односу на 2012. годину опала је за око
51% (извор НСЗ, децембар 2017).
У општини Инђија, присутан је константан
тренд смањивања броја незапослених лица на
евиденцији НСЗ, чему највише доприноси раст
запошљавања код нових инвеститора. Такође, према
извештају НСЗ, од наведеног броја незапослених лица
на евиденцији службе, око 80 % незапослених лица
имају карактер активних тражилаца посла, а остали
нису исказивали интересовање за укључивање у мере
активног запошљавања које спроводи НСЗ.
--------------------------------------------------------------------------

3

4

B%D0%B8%D1%81%D1%82/Sluzbeni%20list%208%20-%202018.pdf

40-44
3092
1558
1534

15-19
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Према последњем Попису становништва у
Србији из 2011. године, Општина Инђија има 47.433
становника и укупно 15.848 домаћинстава и то:
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
8.745 домаћинстава
7.103 домаћинстава
25.988 становника
21.216 становника

--------------------------------------------------------------------------

http://www.indjija.net/upload/2018/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D0%BB.%20%D0%B-

35-39
3171
1624
1547

10-14
2121
1125
996

http://www.indjija.net/upload/2018/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D0%BB.%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/Sluzbeni%20list%208%20-%202018.pdf
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посебних програма обуке као услов за запошљавање
ових категорија незапослених лица. На основу података
НСЗ најзаступљенија je категорија незапослених лица са
I, III и IV степеном стручне спреме (81 % од укупног
броја).
Старосна структура незапослених на евиденцији
НСЗ, где је мало више од половине незапослених
лица старије од 45 година (53 %), намеће обавезу
израде посебних програма обуке и мера за подстицај
запошљавања ових категорија незапослених лица. У
структури незапослених лица према старосној доби и
полној структури уочљиво је да број незапослених лица
женског пола је изразитији у категоријама старосне доби
између 40 и 60 године живота.

Неповољна
квалификациона
структура
незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива, с
обзиром да од укупног броја незапослених лица 29 % њих
има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу

Кретање броја незапослених лица према
старосним категоријама указује на потребу посебног
ангажовања на решавању питања запошљавања
категорија незапослених лица старијих од 50 година,
обзиром да и поред мера подстицаја које су на
располагању послодавцима за запошљавање ових
категорија лица, уочава се константни раст незапослених
лица ове старосне групе.

СТАНОВНИШТВО СТАРО 15 И ВИШЕ ГОДИНА, ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ПОЛУ, ПО ПОПИСУ 2011.
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4.3. ПОДАЦИ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Према актуелним подацима систем социјалне
заштите у општини Инђија и актуелном Одлуком о
социјалној заштити5, која је донета од стране Скупштине
општине Инђија на седници одржаној дана 10. децембра
2018. године, уређена су права и услуге у систему
социјалне заштите појединаца и породице. Кроз Одлуку
о социјалној заштити, уређују се обим, услови, начин и
поступак остваривања права и услуга социјалне заштите
које је у складу са законом којим се уређује социјална
заштита надлежна да обезбеди Општина, и уређује
се начин финансирања и обезбеђивања средстава за
социјалну заштиту.
Корисници социјалне заштите су лица која су
законом одређена као корисници социјалне заштите, а
која имају пребивалиште на територији општине Инђија.
Корисници могу бити и друга лица у складу са законом и
овом одлуком.
Породицом у смислу ове одлуке сматрају се
супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници
у правој линији без обзира на степен сродства, а у
побочној до другог степена сродства, под условом да
живе у заједничком домаћинству.
Услуге социјалне заштите и материјалне
-------------------------------------------------------------------------5

подршке утврђене овом одлуком, финансирају се
средствима из буџета општине Инђија, средствима
самих корисника, њихових сродника или лица обавезних
на издржавање корисника, као и од донатора и других
извора у складу са законом. Услуге социјалне заштите
које су предвиђене одлуком и за које средства треба да
обезбеђује општина су:
1. дневне услуге у заједници;
2. услуге подршке за самосталан живот;
3. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге;
4. смештај у прихватилиште.
На локалном нивоу успостављене су две
локалне услуге: Помоћ у кући за одрасла и старија лица
и услуга Лични пратилац детета. Предшколска установа
није укључена у услугу личног пратиоца иако постоји
потреба за тим, пре свега за децу узраста од 3 године до
поласка у школу. Удружење пензионера које има клуб,
финансира делом општина.
Одлуком о социјалној заштити општине Инђија
финансирају се права на материјалну подршку, a SWOT
анализа радне групе за израду стратегије указује да је
систем финансијских давања у општини добро развијен.
Право на материјалну подршку остварује се ради
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обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке
социјалној укључености појединца и породице.
Права на материјалну подршку која обезбеђује
општина Инђија су:
1) право на једнократну помоћ;
2) право на интервентну једнократну новчану помоћ;
3) право на једнократну новчану помоћ незапосленoj
трудници на територији општине Инђија;
4) право на опрему корисника за смештај у установу или
другу породицу;
5) право на накнаду трошкова сахране;
6) право на помоћ у храни;
7) право на бесплатно летовање за децу са сметњама у
развоју, децу из породица корисника новчане социјалне
помоћи и децу без родитељског старања;
право на новогодишње пакетиће за децу из породица
корисника новчане соци-јалне помоћи, децу без
родитељског старања и децу која су остварили право на
накнаду за помоћ и негу другог лица.
8) право на бесплатну ужину, за децу из породица
корисника новчане социјалне помоћи и децу без
родитељског старања која похађају припремни
предшколски програм у предшколској установи и или
наставу у основним школама.
Одлуком о финансијској подршци породици
са децом, права на финансијску подршку породици са
децом, утврђено је право на новчану помоћ мајкама за
прворођено дете и право на новчану помоћ мајкама за
трећерођено дете.
Од 01.07.2015. године општина обезбеђује
финансијску помоћ за младе који се осам-остаљују,
по престанку смештаја у установи социјалне заштите
или у хранитељској по-родици, у двоструком износу
висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за
појединца у трајању од године дана. Породични смештај
деце је традиционално развијен још од 1930. године у
насељеном месту Чортановци, а временом се развио и
у осталим насељеним местима општине Инђија. Поред
ове помоћи планира се развој услуге становање уз
подршку.
Једини лиценцирани пружалац услуге међу
локалним невладиним организацијама је Удружење
грађана „4+1“ које је пружалац услуге помоћ у кући.
Општина има добро развијену сарадњу са њима.
Међутим, у општини генерално постоји мали број
организација цивилног друштва/удружења грађана/
невладиних организација, а веома мали број организација
спроводи програме и активности које би се могле
сврстати у област социјалне заштите. То су Црвени крст
општине Инђија, Пријатељи деце, Мој Срем, Мој свет,
Удружење слепих и слабовидих. Општина финансира
активности невладиних организација по годишњем
конкурсу за активности удружења грађана у области
социјалне заштите, а неке од њих попут Црвеног крста
су веома активне.
Као снага општине наведен је добро развијен
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и оснажен Центар за социјални рад који је окосница
система социјалне заштите у локалној заједници, као
и одлична међусекторска сарадња (између социјалне
заштите, здравствене заштите, образовања, цивилног
сектора и локалне самоуправе.
Општина Инђија генерално има велик буџет и
висина средстава која се издваја за финансијска давања
и услуге је диспропорционална у смислу да се много
већи део средстава издваја за финансијска давања док
услуге, иако постоје финансијски капа-цитети за то, нису
довољно развијене и имају мали обухват корисника.
Издвајања за социјалну заштиту из буџета, кад се гледа
укупан обим буџета општине, су мала. Буџет је пре свега
инвестициони и улагање у социјалну заштиту још увек
се не препознаје као приоритет.
Према
информацијама
добијеним
од
представника локалне самоуправе, што се тиче буџета и
издвајања за социјалну заштиту, приказ је у 000 динара,
ситуација је следе-ћа:
ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ПО
ГОДИНАМА
ГОДИНА

2017
2016
2015

ПЛАН
СОЦИЈАЛНЕ
И ДЕЧИЈЕ
ЗАШТИТЕ

ИЗВРШЕЊЕ
СОЦИЈАЛНЕ
И ДЕЧИЈЕ
ЗАШТИТЕ

209,271
112,383
113,380

94,162
89,476
72,028

ПРОЦЕНАТ
ИЗВРШЕЊА

45.00%
79.62%
63.53%

Према
информацијама
добијеним
од
представника локалне самоуправе у 2017. годи-ни,
проценат извршења буџета социјалне и дечије заштите
у односу на укупно извр-шење буџета је 6.18%, док је
2016. године тај проценат био 5.79%, а 2015. године
4.55%.
Општинска управа нема секторска одељења
односно постоји одељење за друштвене делатности
али не постоји сектор који би се бавио искључиво
социјалном заштитом, и значајан део времена у локалној
администрацији одлази на текуће свакодневне послове
док се развојним активностима на локалном нивоу не
посвећује довољно пажње, што уз мањак кадрова у
центру за социјални рад свеукупно представља иза-зов.
Међу локалним установама, али и у општинској управи
постоји мањак искуства у пројектном менаџменту у
социјалној заштити, и углавном се реализују мањи
пројекти.
У општини не постоји лице које би се бавило
пројектима или прикупљањем средства за област
социјалне заштите, неко ко би координисао услугама,
међусекторском сарадњом, партнерствима и пратио
систем социјалне заштите. Све поменуто додатно
отежавају још увек актуелна забрана запошљавања
у јавном сектору, недостајућа подзаконска акта и
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неадекватна/застарела подзаконска акта, генерално
недостатак кадрова у општини који припадају области
хуманистичких, друштвених наука и веома мали прилив
нових стручњака у сродним областима, млади се не
опредељују за друштвене науке. Такође, већ је поменуто
да је препознат одређени недостатак активизма и
организација цивилног друштва у општини; нема тзв
„јачих“ НВО. Кад је у питању начин финансирања ових
организација, он се спроводи путем јавних конкурса али
су средства која се издвајају ипак мала. За финансирање
социо-хуманитарних удружења, Општина Инђија је
у 2018. години издвојила 14 милиона динара, што је
износ који покрива минималне трошкове одрживости
удружења.
Као одговор на препознате изазове, како
унутар система социјалне заштите, тако и у окружењу,
радна група за израду стратегије наводи прилике
које би требало узети у обзир и искористити како
би се приоритети и мере ове стратегије реализовали
у наредном периоду: инвестициони буџет општине
као прилика за повољније окружење (смањење
незапослености, бољи стандард), мења се свест људи
поводом социјалне заштите, медији су активнији,
систем је видљивији. Иако није заокружена, постојећа
законска регулатива је унапређена: усвојен је 2011.
године нови Закон о социјалној заштити, 2017. године
Закон о спречавању насиља у породици, 2018. године
измењен је Закон о финансијској подршци породици
са децом. Трансферна средства са националног нивоа
такође могу бити ресурс за реализацију стратешких
мера, а подршку у томе општина може наћи у постојећим
институцијама и процесима у оквиру система: заводи за
социјалну заштиту, Комора социјалне заштите, систем
лиценцирања и акредитације, као и новооснована и
веома активна СКГО мрежа социјалне заштите. На
крају, ту су постојеће организације цивилног друштва
које и даље могу да се развијају, националне мреже и
партнерства као и позиви и конкурси за пројекте који
представљају могућности које се налазе пред општином
Инђија.
4.4. РЕАЛИЗОВАНО У ПРЕТХОДНОМ
СТРАТЕШКОМ ПЕРИОДУ
Претходни ревидирани стратешки план није
остварен у потпуности, те су неке планиране циљеве и
активности, чланови радне групе одлучили да задрже и
у оквиру овог документа.
4.4.1 Старе особе
У плану је стајао као оперативни циљ:
Обезбеђивање финансијских средстава за наставак
постојећих ванинституционалних социјалних услуга,
а као приоритет, издвојено је очување успостављених
социјалних ванституционалних услуга (помоћ у кући,
рад волонтера) које су се показале као адекватна помоћ
најугроженијим старим лицима. Услуга Помоћ у кући
за старије је успостављена као лиценцирана услуга на
локалном нивоу и обезбеђена су средства из буџета
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општине у континуитету. Услугу пружа удружење
грађана. У плану је такође било да се ова услуга
прошири на сеоска домаћинства што је и реализовано,
повећан је број домаћица и број корисника. Општина
из буџета издваја 6,6 милиона динара, запослено је 10
геронтодомаћица и 1 стручни радник и координатор
услуге, корисника има 205 и постоји листа чекања јер има
још заинтересованих суграђана за ову услугу. Планира се
проширење и повећање броја геронтодомаћица и броја
корисника. Услуга је бесплатна и у плану је увођење
партиципације.
Такође, значајна је била иницијатива за
формирање дневног боравка за стара лица са елементима
клуба за старе. Редефинисање услуга постојећег
Удружења пензионера и проширење активности
елементима дневног боравка и клуба за старе, обезбедило
би садржаје који ће утицати на побољшање квалитета
живота старих, а уједно и максимално коришћење
постојећих ресурса, али ни ово није реализовано.
4.4.2. Особе са инвалидитетом
Што се тиче области инклузије особа са
инвалидитетом, доста специфичних циљева се може
предузети и у новом стратешком периоду. Пре свега то је
идеја која је важна и односи се на развијање јединствене
базу података у циљу адекватног задовољавања броја и
врсте услуга за оосбе са инвалидитетом. У претходном
периоду израђена је база која обједињује информације
о деци са сметњама у развоју, што је значајан напредак
када је евиденција на локалном нивоу у питању. Затим,
ту су циљеви који се односе на развој услуга у заједници
као превенцију институционализације (персонални
асистенти, нега и помоћ у кући породицама особа са
инвалидитетом, становање уз подршку, дневни центри
за особе са инвалидитетом, привремено-повремени
прихват, специјализовано хранитељство).
Општина Инђија је, у складу са актуелним
процесима који воде ка инклузији свих рањивих
група становништва, донела одлуку да у оквиру
грант шеме Развој ефективних услуга у заједници у
области образовања и социјалне заштите на локалном
нивоу ИПА 2013 аплицира за бесповратна средства за
развијање услуге социјалне заштите „Лични пратилац
детета“ како би деци и младима који имају тешкоће у
развоју и њиховим породицама обезбедила могућност
да буду активан део локалне заједнице и имају приступ
образовању. На тај начин, општина Инђија омогућава
право деце са тешкоћама у развоју да похађају школу, да
учествују у различитим активностима које се дешавају
у заједници и лакше се осамостаљују за независно
функционисање у свим сферама живота, а према
својим могућностима. На овај начин, породице деце са
тешкоћама у развоју имају прилику за квалитетнији и
испуњенији живот.
Лични пратилац доступан је детету са
инвалидитетом односно са тешкоћама у развоју, коме је
потребна подршка за задовољавање основних потреба
у свакодневном животу у области кретања, одржавања
личне хигијене, храњења, облачења и комуникације

Број 6, страна број 290

Службени лист општине Инђија

са другима, под условом да је укључено у васпитнообразовну установу, односно школу, до краја редовног
школовања, укључујући завршетак средње школе.
У наредном стратешком периоду потребно је унапредити
локалну мрежу сарадње свих пружалаца услуга за особе
са инвалидитетом, али и радити и даље на превенцији
искључености и дискриминације, сензибилизацији
друштва по питањима права и потреба особе са
инвалидитетом. Према одлуци радне групе за израду
стратегије, с обзиром да није остварено у претходном
периоду, може се наставити са радом на следећим
оперативним циљевима када су особе са инвалидитетом
у питању:
• формирање мобилних тимова за помоћ непокретним
и тешко покретним лицима на територији града и у
сеоским срединама;
• побољшање превоза за особе са инвалидитетом до
институција - израде мапе маршута важних за особе са
инвалидитетом и набавка адекватних возила;
• увођење услуга / сервиса персоналних асистената
особама са инвалидитетом;
• израда комуникационе стратегије за адекватно
информисање корисника и јавности о постојећим
социјалним и здравственим услугама;
4.4.3. Деца и млади
Када је у питању област унапређење квалитета
живота деце и младих, повремено, кроз пројектне
активности рађено је на увођењу иновативних
организационих облика и ванинституционалних услуга
социјалне заштите, са акцентом на превентивном
деловању. Смањивање тренда раста настајања и
развијања друштвено неприхватљивог понашања
кроз едукативне и програме психо-социјалне подршке
који су намењени посебно осетљивим групама деце и
младих. Такође, у претходном периоду реализовано
смањивање броја деце и младих без родитељског
старања који се налазе у установама социјалне заштите
као и смањење дискриминације посебно осетљивих
група деце и младих кроз информативно – едукативне
програме сензибилизације јавности и активирање свих
одговорних друштвених чинилаца из јавног, приватног
и цивилног сектора. Оперативни циљеви који могу да се
пренесу у нову Стратегију су:
• формирање дневног боравка за децу и младе са
тешкоћама у развоју и инвалидитетом
• формирање прихватне станице за децу и младе
Постоји и даље потреба за развијањем
различитих облика хранитељства - специјализованог
хранитељства, повременог породичног смештаја,
ургентног хранитељства.
4.4.4. Подршка породици
У области подршке породици, у ревидираној
стратегији били су следећи специфични циљеви, који су
у делимичној мери остварени радом Центра за социјални
рад.
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• Оснаживање жртава насиља кроз побољшање
постојећих услуга социјалне заштите и развијање нових
организационих облика који би поред збрињавања,
пружале породичну правну заштиту и услуге
саветодавног и терапијског рада.
• Унапредити ниво компетенција грађана за адекватно
вршење родитељске улоге кроз едукативне програме
• Повећање броја перманентно едукованих стручних
радника у областима саветодавно терапијског рада
и медијације у складу са потребама грађана на
локалном нивоу. Унапредити ниво информисаности
и сензибилисаности ширег јавног мњења за наведену
проблематику.
У региону Срема отворена је сигурна кућа
односно прихватилиште за жене и децу жртве
породичног насиља у Сремској Митровици, а у општини
Инђија је повремени саветодавни рад са породицом,
као и са жртвама насиља, насилницима и лицима са
проблемима у партнерском функционисању, реализован
кроз пројектне активности.
Остаје потреба за израдом и имплементацијом
континуиране и системске комуникационе стратегије
за информисање грађана и повећање осетљивости
социјалне средине наведену проблематику. Такође,
потребно је развити програме за унапређење родитељског
функционисања, а то би значило систематски и
дугорочно спроводити едукативне програме усмерене
ка подизању родитељске компетенције.
4.5. АНАЛИЗА КЉУЧНИХ АКТЕРА У ЛОКАЛНОМ
СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Кључни актери на територији општине Инђија
су:
Општинска управа - Одељење за друштвене
делатности: Одељење за друштвене делатности врши
послове управе у непосредном спровођењу Закона и
других прописа који су поверени општини у остваривању
права гађана у области социјалне заштите, здравствене
заштите, друштвене бриге о деци и омладини,
предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе,
спорта, борачко-инвалидске заштите као и инспекцијске
послове из области образовања.
Одељење предлаже нацрте аката из своје
надлежности коју доноси скупштина општине,
председник општине и општинско веће.
Одељење врши стручне и административне
послове који се односе на задовољавање потреба грађана
о којима се стара општина у областима друштвене бриге
о деци и омладини, предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне
заштите и здравствене заштите.
Врши послове ликвидатуре у области борачкоинвалидске заштите и породиљског одсуства, послове
који се односе на признавање права на допунску заштиту
бораца, војних инвалида и њихових породица, стручне
послове у вези са статусом избеглица на територији
општине Инђија.
Прати здравствено стање становништва на
подручју општине и стара се о унапређивању услова
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којима се доприноси очувању и унапређивању здравља
грађана у општини.
Прати законитост рада установа у области
друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши
техничке, административне и друге послове неопходне
за успешно обављање послова из своје надлежности.
Врши и друге послове које му повери председник
општине и начелник општинске управе.
Центар за социјални рад - Центар за социјални
рад „Дунав“ у Инђији основан је 10. јуна 1982.
године. Центар за социјални рад је установа социјалне
заштите која одлучује о остваривању права корисника
и о коришћењу услуга социјалне заштите утврђене
законом и прописима донетим на основу закона.
Вишефункционална је установа социјалне заштите у
којој се путем услуга социјалног, педагошког, правног и
другог стручног рада задовољавају социјално заштитне
потребе, спречавају узроци и отклањају последице
социјалних случајева и проблема на територији општине.
Центар представља базичну, стручну, институционалну
нит социјалне заштите у коме се непосредно или
посредно задовољава већина социјално-заштитних
потреба грађана и њихових породица заснованих на
мултидисциплинарном тимском раду одговарајућих
стручњака.
Применом Закона о социјалној заштити из 2011.
године, регулисана су права на новчану социјалну помоћ,
додатак за туђу негу и помоћ, помоћ за оспособљавање
за рад, помоћ у кући, дневни боравак, смештај у установу
или другу породицу, смештај у прихватилиште, услуге
социјалног рада, опремање корисника за смештај у
другу породицу и једнократне помоћи. У спровођењу
социјалне заштите и социјалног рада Центар решава
у првом степену у остваривању права утврђених овим
Законом и пружа услуге у поступку решавања о тим
правима. Поред задатака који се односе на непосредну
социјалну заштиту појединаца и породица Центар
сходно Породичном закону остварује функцију органа
старатељства, врши процену подобности родитеља
за поверавање деце након развода брака или након
престанка ванбрачне заједнице у регулисању личних
односа између родитеља и деце и учествује у поступку
заснивања усвојења.
Судски и прекршајни органи ради прибављања
мишљења о деци са поремећајима у понашању, а на
основу Закона о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривично правној заштити малолетних лица и
Закона о прекршајном поступку траже стручну обраду и
стручно мишљење орана старатељства.
Укупан број запослених радника у Центру за
социјални рад на дан 31.12.2018. године је 19, од чега 14
радника финансира Република, а 3 радника на неодређено
време и 2 радника на одређено време финансира локална
самоуправа. Законом о максималном броју запослених
у јавном сектору Центру за социјални рад „Дунав“
је одређено максимално 14 запослених радника на
неодређено време који се финансирају из буџета РС што
је за један мање од броја који је био утврђен претходним
решењем ресорног Министарства. Центар за социјални
рад је у складу са одлуком о максималном броју
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запослених усагласио акт о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Центра који се финансирају из
буџета Републике Србије као и са општинском одлуком
о максималном броју запослених на неодређено време
који се финансирају од стране локалне самоуправе.
Функционисање
рада
Центра
уређено
је Правилником о организацији, нормативима и
стандардима рада центра за социјални рад. Процес рада
је организован преко служби Центра:
1) Служба за заштиту одраслих и старих лица,
2) Служба за заштиту деце и младих,
3) Служба за правне послове: пријемна канцеларија и
канцеларија за материјална давања,
4) Служба за финансијско – административне послове,
Програм по коме Центар функционише заснован
је на методи вођења случаја, запослени су стручни
радници на пословима социјалног рада (5 социјалних
радника, 3 психолога, 2 педагогa и 1 специјални педагог),
4 стручна радника на управно правним пословима, 3
радника на административно- финансијским пословима,
1 радник на техничким пословима и директор.
Центар за социјални рад је успешно реализовао
многе пројекте и на тај начин обезбедио додатне средства.
Преглед реализованих пројеката дат је у табели испод:
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ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА:
Назив пројекта: „Насиље искључи“
Трајање пројекта: четири месеца, од почетка септембра до краја децембра
2017.
Вредност пројекта: 450.000,00
Извор финансирања: 450.000,00 динара је износ добијен од Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
Кратак опис пројекта:
Главни циљ је побољшање квалитета, доступности и ефикасности услуга
социјалне заштите., а специфични циљњеви:
 Успостављање ефикасне помоћи жртвама насиља са циљем
заустављања насиља , умањење последица претрпљеног насиља,
оспособљавање за живот без насиља.
 Развијање услуга СОС телефона на локалном нивоу.
 Превенција и заустављање насиља у партнерским и породичним
односима.
 Психосоцијална и правна подршка жртвама насиља
 Сензитизација локалне заједнице за проблеме везане за породично
функционисање, за препознавање и пријављивање насиља и подизања
свести становника општине о проблему насиља у породици и примени
Закона о спречавању насиља у породици и примени нових мера које
тај закон прописује.
Назив пројекта: „Клуб хранитеља“
Трајање пројекта: три месеца , од почетка септембра до краја новембра 2018.
Вредност пројекта: 200.000,00 динара
Извор финансирања: 200.000,00 динара је износ добијен од Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
Кратак опис пројекта: Пројекат „Клуб хранитеља“ намењен је деци на
породичном смештају и хранитељима.На евиденцији Центра за социјални рад
имамо 26 хранитељских породица у којима је смештено 41 дете.
Пројектне активности:
Једном месечно одржавање састанака са хранитељима и једном месечно
одржавање радионица са децом на породичном смештају за млађи узраст
креативних а за старији едукативних.
Циљеви пројекта :
- јачање улоге хранитеља кроз развијање њихових знања, ставова и вештина,
унапређење компетенција постојећих хранитељаи одржавање њихове
мотивације за хранитељство,стварање функционалног модела пружања
подршке
- изградњу партнерског односа и подизање нивоа квалитета сарадње са
хранитељским породицама,
-подршку хранитељским породицама кроз разноврсне мере и активности
којима се обезбеђују оптимални услови за развој детета,
-подршку деци на породичном смештају и младима у процесу
осамостаљивања,психосоцијална подршка деци на хранитељству приликом
смештања и боравка ,у периоду транзиције,изласка из заштите,све док нису
била у стању да се сама суочавају са изазовима самосталног живота.
-подршка као одговор на потребе младих ометених несигурним обрасцима
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везивања,који су имали потребу да експлоришу и модификују негативна
искуства како би стекли успешније моделе изградње односа са другима ,
интегрисања прошлости ,развијања самопоштовања и успешног уласка у свет
одраслих. Пројекат је успешно реализован, деца и хранитељи су активно
учествовали на свим одржаним радионицама .
Назив пројекта: „На то све ја кажем НЕ“
Трајање пројекта: Четири месеца, односно период од почетка септембра 2015.
до краја децембра 2015. године.
Вредност пројекта: 310.000,00 динара
Извор финансирања: 300.000,00 динара је износ добијен од Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.
Кратак опис пројекта: Пројекат је настао као израз потребе да се на нивоу
локалне заједнице синхронизују активности стручних радника који се баве
заштитом деце и омладине, који су све више изложени негативним утицајима
психоактивних супстанци. Акценат је био на ученицима шестих и седмих
разреда. Опредељење за ученике шестих и седмих разреда базирано је на
већини истраживања по којима се до првог контаката са алкохолом и
цигаретама у просеку долази са тринаест и по година, и да је адолесценција
животно доба када долази до биолошког, психолошког и социјалног
сазревања, које је пропраћено бурним променама у понашању младих. У свим
основним школама на територији општине Инђија организоване су
едукативне радионице и то са ученицима шестог и седмог разреда, као и
њиховим родитељима, са циљем превентивног деловања, у смислу
упознавања родитеља и ученика са узроцима и последицама асоцијалног
понашања и конзумирања психоактивних супстанци. У току реализације
радионица делио се и едукативни материјал са одговарајућим садржајем.
Радионице су реализовали стручни радници ЦСР, три пута месечно, у трајању
од два школска часа ван редовних активности.
Број ангажованих радника из установе социјалне заштите: У реализацији
пројекта учествовало је девет радника Центра.
Број корисника пројектних активности: Ученици 18 одељења шестог разреда
и 17 одељења седмог разреда, као и родитељи, у просеку око десет родитеља
у једном разреду.
Назив пројекта: „Стабилна породица“
Трајање пројекта: Четири месеца, у периоду од 15.08.2014. до 15.12.2014.
године.
Вредност пројекта: 330.000,00 динара
Извор финансирања: 300.000,00 динара износ добијен од Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.
Кратак опис пројекта: Овај пројекат је био намењен породицама на
евиденцији Центра за социјални рад, у којима су присутни породични, брачни
и родитељски проблеми, са посебним акцентом на породице у којима је
присутно насиље. Такође, пројекат је намењен и свим заинтересованим и
мотивисаним породицама и њеним члановима који желе да разреше присутне
породичне, брачне и родитељске проблеме, односно да унапреде своје
брачне, породичне и родитељске односе. Пројектне активности реализовале
су се сваког радног дана у послеподневним сатима од 15 до 17 часова, кроз
едукативно-саветодавни рад, пружање правних савета и путем дежурстава на
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СОС телефону од стране стручних радника. Медијском кампањом, сарадњом
са локалним медијима, реализоване су информативно-едукативне радио и тв
емисије, са темама везаним за породицу, брак и родитељство, као и темама
везаним за породично и партнерско насиље.
Број ангажованих радника из установе социјалне заштите: За потребе
реализације пројекта ангажовано је једанаест радника Центра.
Број корисника пројектних активности: Корисници обухваћени пројектном
активношћу биле су породице и њени поједини чланови са проблемима у
брачном, породичном и родитељском функционисању, као и са проблемима
породичног и партнерског насиља.
Назив пројекта: „Стоп насиљу“
Трајање пројекта: Три месеца, у периоду од 01.10.2013. до 31.12.2013. године
Вредност пројекта: 207.000,00 динара
Извор финансирања: 200.000,00 динара износ добијен од Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.
Кратак опис пројекта: Пројекат је био наставак тада већ реализованог
пројекта „За живот без насиља“, све са циљем развитка система подршке
жртвама насиља кроз институције система у локалној заједници. Превентивне
активности и саветодавни рад имале су за циљ да оснаже жртве у
остваривању својих права и савладавању вештине самозаштите. Индиректно,
реализација овог пројекта оснажује целокупну локалну заједницу, у циљу што
ефикаснијег и адекватнијег решавања проблема породичног насиља. Дакле,
неки од циљева пројекта су: успостављање ефикасне помоћи жртвама насиља
са циљем заустављања насиља, развијање услуга СОС телефона на локалном
нивоу, превенција и заустављање насиља у партнерским и породичним
односима, сарадња институција у локалној заједници, оснаживање жртава,
сензибилисање локалног становништва за препознавање и пријављивање
насиља и подизање свести становника општине Инђија о проблему насиља у
породици, пружање психосоцијалне подршке жртвама насиља путем СОС
телефона. Пројектне активности реализовале су се сваког дана од 15 до 17
часова путем дежурстава на СОС телефону, саветодавним радом и пружањем
правних савета од стране стручних радника Центра за социјални рад „Дунав“
Инђија. Медијском кампањом (путем радијских и телевизијских емисија на
локалним медијима- ТВ Инђија, ТВ Срем, ТВ Мега, као и путем писаних
медија- Сремске новине) грађани општине Инђија су се информисали о
предностима и облицима самозаштите од насиља, све са циљем
сензибилисања грађана за препознавање породице у кризи, односно за
промену односа према насиљу и успостављање нулте толеранција на насиље.
Број ангажованих радника из установе социјалне заштите: За потребе
реализације пројекта ангажовано је четири радника Центра.
Број корисника пројектних активности: Циљна група су жртве злостављања и
занемаривања (деца, омладина, одрасли и стари), насилници, и грађани у
локалној заједници. Током трајања пројекта за пружање помоћи обратило се
укупно 27 лица, од којих 22 женског пола, а 5 мушког. Најмлађе лице које се
обратило за помоћ имало је 18 година, док је најстарије лице имало 74 године.
Од облика насиља евидентирано је физичко (15), емоционално (12), психичко
(14) и економско насиље (5).
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Назив пројекта: „За живот без насиља“
Трајање пројекта: Седам месеци
Вредност пројекта: 534.346,00 динара
Извор финансирања: 499.346,00 динара износ добијен од Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, остатак су
сопствена средства.
Кратак опис пројекта: Овај пројекат je био намењен жртвама породичног
насиља, институцијама система (ЦСР, полиција, суд, јавно тужилаштво, дом
здравља) и ширем грађанству. Циљ пројекта је био рано детектовање насиља
у породици, помоћ жртвама насиља стварањем ефикасног модела сарадње
између институција система, као и увођење обавезне размене података између
институција што омогућује стварање јединствене базе са свим потребним
подацима о починиоцима и жртвама насиља, као и о предузетим мерама.
Пружањем услуга СОС телефона услуге ЦСР постају доступније
корисницима, а на основу процене степена угрожености и ескалације насиља
постоји могућност да полиција и ЦСР заједно, у најкраћем року, квалитетно
реагују. Медијска кампања и подела едукативних материјала имале су за циљ
утицање на промену става локалне заједнице, односно формирање става да
насиље у породици није лични, већ друштвени проблем, који заједно
решавамо.
Број ангажованих радника из установе социјалне заштите: За потребе
реализације пројекта ангажовано је једанаест радника Центра.
Број корисника пројектних активности: Циљна група пројекта су жртве
породичног насиља (деца, одрасли и стари), односно сви грађани у локалној
заједници који се суочавају са овим проблемом.

Црвени крст Инђија основан је 1956. године
као друштвена организација и део је Националног
друштва Црвеног крста. До распада бивше СФРЈ
Југословенски Црвени крст је као национално друштво
имао Законом дефинисани положај помоћног органа
државе у хуманитарној области. Децембра 2005. године
Скупштина Републике Србије донела је и Закон о
Црвеном крсту Србије чиме је Црвеном крсту Србије
и свим његовим саставним деловима у градовима и
општинама потврђен статус помоћног органа државе
у хуманитарној области и поверено вршење следећих
јавних овлашћења.
Поред црвеног крста, у општини су активна и
друга удружења.
Удружења жена: Форум жена Инђија, Удружење
жена Банстолка, Мрежа жена општине Инђија, Удружење
жена „Крчединке“, Удружење жена „Класје” Марадик,
Иницијатива жена Инђије, Удружење жена „Моја воља”
Инђија, Иницијатива жена Инђије, Организација за
активност жена „Инђија“.
Омладинска удружења: Омладински културни
клуб, Мрежа младих лидера, Омладински клуб општине
Инђија, Омладински центар Инђија.
Социохуманитарне организације: Пријатељи
деце, Четири плус један, Удружење оболелих од мултипле

склерозе „Мој Срем“, Удружење пензионера,Удружење
инвалида рада општине Инђија.
Друге организације које могу бити релевантне
или у партнерском статусу: Центар за заштиту потрошача
Инђија, Европски покрет у Србији – Инђија, Центар за
стратешке комуникације – Стратком Центар, Удружење
грађана „Наше одрживе заједнице” – (НОЗА)
Дом здравља „Др Милорад - Мика Павловић“
Инђија основан је 1956. године као државна установа
што је и данас. Делатност Дома здравља је пружање
здравствених услуга из обима обавезне здравствене
заштите. Делатност се обавља на територији општине
Инђија и односи се на број становништа од преко 60.000.
У пружању здравствене заштите становништва Дом
здравља је организован по службама. Број запослених
Дома здравља је 316. Службе примарне здравствене
заштите су:
• Служба опште медицине у Инђији са ужим
организационим јединицама - Амбуланта у Бешки,
Крчедину, Чортановцима, Амбуланта у Марадику, Амбуланта у Новим Карловцима, Новом Сланкамену, Љукову,
Јарковцима
• Служба хитне медицинске помоћи коју чине два пункта Пункт Инђија и Пункт Бешка
• Служна кућног лечења и здравствене неге
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• Служба поливалентне патронаже
Кућно лечење је организациона јединица
Дома здравља Инђија а радно време службе је од 7 до
19 сати. Првенствено обавља кућне посете код тешких
непокретних болесника, клинички испитаних, акутно
оболелих чије здравствено стање не захтева искључиво
болничко лечење, као и болеснике који су са болничког
лечења упућени на кућно као наставак терапије. У стану
болесника поред прегледа обављају се: парентерална
терапија (и.м., и.в., с.ц.) инфузије, пласирање катетера,
мале хируршке интервенције, узимање материјала за
лабораторијске и бактериолошке претраге, здравствена
нега декубитуса, хируршких рана, здравствено васпитни
рад чланова породице о нези и исхрани оболелих. Кућно
лечење покрива град Инђију и насељена места Бешка и
Крчедин.
Служба
поливалентне
патронаже
је
организациона јединица Дома здравља Инђија, која
обавља делатност од 1987. године. Служба се бави
превентивним, односно здравствено - васпитним
радом и то углавном на терену који обухвата едукацију
становништва и подизање нивоа здравствене културе.
Циљ нам је да едукујемо становништво да учине оно
што је најбоље за њихово здравље и да се правовремено
обрате здравственој служби у случају појаве проблема.
Сестре су едуковане за самосталан рад на терену. Свака
сестра је задужена за реон који обухвата 8.000 - 9.000
становника. Рад патронажних сестара се одвија углавном
у кућним условима. Обухваћени су сви видови - од
неонатологије до геријатрије. Посебан акценат стављен
је на рад са новорођеном децом и бабињарама. Мајкама
се врши демонстрација купања новорођенчета, обрада
пупчане ране, давање савета о правилној исхрани и нези
новорођенчета.
Такође, фиксним терминима у просторијама
Дома пензионера пружају се услуге мерења крвног
притиска свим становницима града, уз савете о правилној
исхрани, превенцији обољења, физичкој активности
итд. Активно се учествује на састанцима патронажних
секција, базарима здравља на територији целе Војводине
и осталим семинарима из делокруга рада. На тај начин
прате се новине из области патронаже.
Саветовалиште за младе у оквиру Дома
здравља је основано 14.09.2006. године. Саветовалиште
ради сваког радног дана, док са корисницима услуга
ради 8 радника - гинеколог, педијатар, три лекара
опште праксе, психолог, неуропсихијатар и социолог.
Најчешћи проблеми су у вези са сексуално преносивим
инфекцијама, непознавање средстава за контрацепцију,
проблеми у школи, проблеми са клептоманијом као и
социјални проблеми (неразумевање од стране околине).
Циљ саветовалишта је пре свега добра комуникација са
младима и њиховим родитељима и разумевање њихових
проблема. Стручни кадар саветовалишта кроз разговор
наведи младе да сами долазе до решења свог проблема.
Како број младих корисника услуга саветовалишта
непрекидно расте, планирано је да се садржаји
саветовалишта прошире.
Лиценцирани пружалац услуге, Дом за стара
лица „Препород 161“6 је прва и за сада једина приватна
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лиценцирана установа овог типа на територији општине
Инђија. Установа нуди смештај корисницима, као и
комплетан медицински третман и надзор корисника 24
часа.
Медији – У Инђији делују три локалне радио
станице, а једна од њих је основана општинском одлуком
као јавно предузеће, док су друге две у приватном
власништву. Вођство општине подржава напоре да
радио у јавној својини буде доследно трансформисан по
моделу јавног сервиса. Поред радија у Инђији постоји и
локална телевизија која такође функционише као јавно
предузеће, а регионална Сремска телевизија отворила
је дописништво које прати догађаје на територији
читаве општине. Тренутно је у припреми и отварање
дописништва новосадског „Дневника“.
На територији Општине Инђија постоји
Предшколска установа (ПУ) са развијеним одељењима
у граду и свим селима Општине Инђија и да је план
изградња новог вртића у Инђији и у будућности се
планира да општина сноси трошкове боравка у вртићу
за сву децу без обзира на материјални статус породице.
Што се тиче школа, у Општини Инђији постоје три
средње и три основне школе, и у селима по једна основна
школа7.
5. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТНЕ
ЦИЉНЕ ГРУПЕ
5.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
СТРАТЕШКИ ЦИЉ

ПРИОРИТЕТИ
1.1. Подстицање оснивања
и развој Центра за пружање
локалних услуга
1.2. Развој и подршка услуга
које пружају удружења
грађана и профитни пружаоци
(подстицање плуралитета
пружалаца)
1.3. Унапређење квалитета
живота приоритетних циљних
група дефинисаних овим
стратешким планом

1. Развој локалних
услуга за социјално
угрожене групе
становника

--------------------------------------------------------------------------

https://www.381info.com/novi-slankamen/staracki-domovi/dom-za-stare-preporod 		

6

7

http://www.indjija.net/PageCyr.aspx?id=190
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ

ПРИОРИТЕТИ

2. Јачање капацитета
и ресурса на
локалном нивоу за
даљи развој система
социјалне заштите

2.1. Системско обезбеђивање
финансијских средстава
за имплементацију ове
стратегије
2.2. Континуирана
едукација стручног
кадра у институцијама и
организацијама које планирају
и спроводе социјалне услуге
2.3. Обезбеђивање
видљивости система
социјалне заштите, промоција
права и услуга за све
кориснике и информисање
корисника у систему
социјалне заштите на
локалном нивоу
2.4. Унапређење сарадње са
потенцијалним донаторима и
развој међународне сарадње

5.2 ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ
На основу обављене анализе стање и положаја
грађана у области социјалне заштите и у складу са
националном Стратегијом развоја система социјалне
заштите утврђују се следеће приоритетне циљне групе
са којима ће се бавити овај стратешки документ:
• Старије особе			
• Деца и млади
• Особе са инвалидитетом • Маргинализоване групе
6. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
За имплементацију, праћење и извештавање о
имплементацији стратегије биће успостављена радна
група.
Циљ мониторинга и евалуације спровођења
стратегије социјалне заштите општине Инђија је
да се систематично, редовно прикупљају подаци,
прати и надгледа процес имплементације стратешких
циљева и задатака и процењује успех Стратегије.
Сврха мониторинга и евалуације је праћење напретка,
побољшање ефикасности и успешности Стратегије, али
и предлагање измена у активностима на основу налаза и
оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као систематски
непрекидан процес прикупљања података), спроводи се
континуирано током пружања услуга, које су предмет
праћења за период на који се прави Стратегија.
Евалуација (као анализа података и доношење оцене
о успешности) вршиће се повремено – периодично и
пратиће одређене фазе имплементације Стратегије.
Евалуације успешности целовите Стратегије обављаће
се једном годишње и извештај о евалуацији је саставни
део целовитог извештаја о спровођењу Стратегије који
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се подноси Скупштини општине и јавности на увид,
разматрање и евентуално кориговање.
Завршна евалуација стратегије социјалне
заштите обавиће се на крају, 2023. године. Годишње и
финалне извештаје и евалуације подноси радна група
која ће радити праћење имплементације стратегије,
односно мониторинг и евалуацију.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг
и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења
активности, специфичних задатака и циљева, стратешких
циљева и мисије и то на следећи начин:
1. Праћење процеса имплементације (да ли се планиране
активности спроводе и да ли се ресурси ефективно
алоцирају и користе);
2. Праћење исхода активности (ефекти-резултати
активности у односу на уложене ресурсе-новац);
3. Евалуацију напретка у остваривању сврхе (мисије и
стратешких циљева Стратегије);
4. Евалуацију утицаја Стратегије на живот корисника и
грађана/ки.
Индикатори напретка и успешности одређују
се за сваку приоритетну циљну групу и на нивоу сваког
циља специфичног задатака. Ова стратегија користиће
комбиновано, квантитативне и квалитативне индикаторе
како би дошла до поуздане оцене о коначном успеху.
Методе и технике мониторинга и евалуације: За
успешно обављање мониторинга и евалуације стратегије
социјалне заштите општине користиће се стандардни
сет алатки међу којима су: евидентирање корисника
и услуга, интервјуи са корисницима и пружаоцима
(упитници, разговори, анкете, скале процене), продукти
рада – анализа документације.
Радна група у својим годишњим плановима
рада прецизније дефинише технике помоћу којих ће
се спроводити мониторинг и евалуација стратегије,
уједначава их и чини прилагодљивим за прикупљање
података о свим разнородним услугама активностима
предвиђених овом стратегијом.
Носиоци процеса мониторинга и евалуације:
Координатор активности мониторинга и евалуације у
радној групи, који бира ваљане индикаторе и једноставне
технике за њихово мерење. Сви актери социјалне
заштите и носиоци програма, услуга или појединачних
активности су у обавези да у складу са општим
индикаторима дефинишу специфичне и обезбеде
њихово мерење током трајања имплементације.
Коришћење
резултата
мониторинга
и
евалуације: примарна сврха прикупљања податка
и доношења оцена о напретку и успеху је провера
заснованости и реалистичности стратегије, па с тим
у вези и кориговање циљева и задатака, уколико је то
потребно. Мониторинг извештаји се сачињавају сваке
године и презентују Скупштини општине и јавности на
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увид и разматрање.
7. ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ–ПРЕДСТАВЉАЊЕ У
ЈАВНОСТИ
Ово поглавље дефинише активности које су
део процеса доношења стратегије развоја социјалне
заштите општине Инђија и развијања нових услуга
социјалне заштите на локалном нивоу. Односи се на све
фазе израде и имплементације стратегије уз поштовање
принципа партиципативности јавности.
Циљ предвиђених мера овог дела стратегије су:
- информисање свих актера у процесу,
- мобилисање свих људских и материјалних ресурса и
- покретање на акцију свих одговорних друштвених
чинилаца.
Комуникацијска стратегија се односи на следеће
фазе процеса израде и имплементације стратешког
плана:
Фаза уласка општине у процес стратешког
планирања
• Интервјуи и новински чланци о уласку општине
у процес стратешког планира-ња, најава процеса,
истицање кључних разлога и очекиваних резултата;
• Формирање радне групе коју чине стручњаци
компетентни за рад на унапре-ђењу положаја циљних
група.
Фаза израде стратешког документа
Ова фаза је карактеристична по високом учешћу
разнородних друштвених чинилаца у анализу стања,
одређивање приоритета и дефинисање конкретних
задатака. У овој фази одржани су:
• Радни састанци радне групе.
• Консултације са корисничким групама и организацијама
и удружењима кори-сника услуга социјалне заштите.
• Консултације са стручним службама у општини.
Фаза
промоције
усвојених
стратешких
опредељења
• Јавна расправа са грађанима о предлогу стратегије.
• Конференција за штампу, након усвајања стратегије, о
успостављеним стра-тешким циљевима.
• Приказ презентације Стратегије развоја социјалне
заштите скупштини општине Инђија и усвајање исте на
скупштини.
• Штампање и дистрибуција усвојене стратегије свим
актерима социјалне заштите и носиоцима јавних
овлашћења и власти.
• Постављање стратегије развоја социјалне заштите на
званични сајт СО Ин-ђија.
• Након имплементације стратегије извештај о примени
Стратегије такође поставити на сајт.
Фаза имплементације стратегије и фаза праћења
напретка и оцене успеха
• Формирање тима за комуникацију са медијима.
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• Конференција за медије о постигнутим резултатима,
најмање два пута го-дишње, а по потреби и чешће.
• Спровођење анкета и испитивање јавног мњења за
потребе мониторинга и евалуације стратегије у сврху
корекције исте и усклађивања акционих пла-нова.
• Израда и презентација (скупштини општине и јавности),
годишњег извеш-таја о реализацији стратегије од стране
радне групе.
• Информисање корисника о новим услугама.
8. РЕСУРСИ
У општини Инђија идентификовани су
материјални и нематеријални ресурси који су у великој
мери релевантни за систем социјалне заштите. У
опису актера и касније кроз секторске групе, дат је
преглед институција и организација које се на било који
начин баве социјалном заштитом. За имплементацију
овог стратешког плана на располагању су постојећа
инфраструктура, зграде и опрема којом располажу
кључни актери у области социјалне заштите.
Финансијски ресурси: За имплементацију ове
стратегије општина Инђија ће обезбедити средства из
свог буџета. Такође, на располагању су и финансијски
ресурси у оквиру различитих како домаћих тако и
иностраних фондова, кроз креирање предлога пројеката
у складу са мерама из овог документа. На располагању
током имплементације претходне стратегије, а свакако и
у реализацији ове су и поред средстава из буџета општине
Инђија, и средства из Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и равноправност
полова, као и из Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, и различита донаторска
средства. За реализацију планираних активности
водиће се рачуна о максималној искоришћености, као
и активирању недовољно искоришћених постојећих
ресурса.
Људски/стручни ресурси: Првенствено Центра
за социјални рад и других организација, које се на било
који начин баве социјалном заштитом или специфичном
циљном групом корисника. То су стручњаци различитих
профила са додатним едукацијама и специјализацијама,
оспособљени за пружање иновативних услуга –
стручњаци Центра за социјални рад, који су реализовали
бројне иновативне пројекте у области социјалне заштите.
Рачунамо у имплементацији документа и на постојећа
удружења, Црвени крст и друге заинтересоване стране.
Такође, може се рачунати и на људске и стручне ресурсе
при локалној самоуправи која координира процес како
израде, тако и будуће имплементације овог стратешког
плана. Изражава се потреба за повећањем броја
извршилаца за едукацију и специјализацију кадрова
као и за прераспоређивање на нове задатке на локалном
нивоу.
Управљачки ресурси за имплементацију
стратегије: То су у великој мери већ дефинисани
професионални капацитети за партнерство, затим
важећи закони и друга правна акта.
За увођење нових услуга социјалне заштите
на локалном нивоу биће потребно обезбедити нове
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периоду.
9. Ову Стратегију објавити у „Службеном листу
Општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 55-162/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија

АКЦИОНИ ПЛАН
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 04. марта 2019. године, донела је

На основу члана 32. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 20 Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11) и члана 37.
став 1. тачка 4. Статута Општине Инђија („Сл. лист Општине Инђија“, бр. 9/13-пречишћен текст и 7/18),
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ресурсе, како финансијске кроз повећање средстава
из буџета Општине, аплицирањем пројектима код
ресорних министарстава, покрајинских секретаријата
или других донатора, тако и кроз друге материјалне
(инфраструктура и простор), управљачке (доношење
нових правних аката СО Инђија), људске ресурсе (обуке
волонтера, персоналних асистената, геронтодомаћица,
неговатељица, личних пратилаца...). Важно је
напоменути и да постоји потреба да се постојећа
зграда Центра за социјални рад прилагоди особама са
инвалидитетом, јер није приступачна због коришћења
простора на спрату. Такође, Центар за социјални рад
нема довољан број канцеларија и то су препреке које
ће се узети у обзир и постепено решавати у наредном

Уторак 05. март 2019.

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

Број Центара за пружање
локалних услуга који су
контактирани ради размене
искуства

Број организованих састанака
Структура учесника на
састанцима

Упознавање са радом Центара за
пружање локалних услуга у другим
локалним заједницама

Процес лобирања за покретање
Центра за пружање локалних
услуга кроз организовање
састанака са релеватним актерима

До краја 2019.

У периоду јануар-јул,
2019.

Временски рок
До краја 2019.

Списак учесника
Фотографије
Извештаји
Медијски прес клипинг

Фотографије
Извештаји

Средства верификације
Одлука о оснивању

Локална самоуправа
Центар за социјални рад

Локална самоуправа
Центар за социјални рад

Одговорни носиоци
Локална самоуправа
Центар за социјални рад

Индикатори
Износ финансијских средстава
Број корисника услуге Помоћ у
кући и Лични пратилац детета

Временски рок
Јануар

Средства верификације
Извештај
Одлука о будџету
Инфирмације пружалаца
услуга о броју корисника

Припремљена документација за
тендер за услугу
Број пријављених пружалаца
на тендеру

Донета одлука о успостављању
услуге

Припрема трендерске
документације за услугу Лични
пратилац и обезбеђивање
лиценцираног пружаоца услуге

Успостављање саветовалишта за
социјално угрожене грађане

Одлука

Документација
Информација са њеб сајта
општине о објављеном
тендеру
Уговор са лиценцираним
пружаоцем услуге

Локална самоуправа

Одговорни носиоци
Назив активности
Локална самоуправа

Одговорни носиоци
Локална самоуправа

Службени лист општине Инђија

Крај 2019

Септембар-новембар

Приоритет 1.3. Унапређење квалитета живота приоритетних циљних група дефинисаних овим стратешким планом
Индикатори
Назив активности
Временски рок
Средства верификације

Назив активности
Обезбеђивање финансијских
средстава за наставак постојећих
ванининституционалних
социјалних услуга-Помоћ у кући и
Лични пратилац детета

Приоритет 1.2. Развој и подршка услуга које пружају удружења грађана и профитни пружаоци (подстицање плуралитета пружалаца)

Индикатори
Припремљена документација

Назив активности
Припрема документације за
оснивање Центра

Приоритет 1.1. Подстицање оснивања и развој Центра за пружање локалних услуга

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1:
РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ГРУПЕ СТАНОВНИКА
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Донета одлука о успостављању
услуге
Изградња/ адаптација/
куповина објекта за пружање
услуге

Број и врста програма кроз које
су реализоване активности

Број и врста програма кроз које
су реализоване активности

Број нових корисника
Број насељених места
обухваћених услугом

Всрта подршке за боље
функционисање клуба
Број и врста пројеката којим су
обезбеђена додатна средства
Број донатора

Број реализованих програма
обуке
Врста/облик породичног
смештаја
Број нових хранитеља са
лиценцом

Концептом обухваћене
приоритетне циљне групе ове
стратегије

Формирање дневног боравка за
децу и младе са тешкоћама у
развоју и инвалидитетом

Унапређење саветодавно
терапијских услуга за жртве
породичног и партнерског насиља

Унапређење активности јачања
родитељских компетенција

Даља подршка и повећање
обухвата корисника услугом
Помоћ у кући за стара лица

Подршка функционисању клуба за
старе и пензионере

Развој породичног смештаја
(специјализовано хранитељство,
повремени породични смештај,
ургентно хранитељство)

Израда концепта за развој
''социјалних предузећа'' и
социјалног предузетништва у
општини и њихово успостављање

Концепт за развој
''социјалних предузећа'' и
социјалног
предузетништва
Извештај

Извештаји
Фотографије
Медијски прес клипинг

Извештаји
Фотографије
Медијски прес клипинг

Извештај о пружању
услуге
Спискови корисника

Извештаји о
реализованим
програмима
Спискови учесника
Фотографије
Медијски прес клипинг

Извештаји о
реализованим
програмима
Спискови учесника
Фотографије
Медијски прес клипинг

Одлука
Документација о
изградњи / адаптацији/
куповини објекта за
пружање услуге

Локална самоуправа
Експретска
агенција/организација

Центар за социјални рад у
сарадњи са Центром за
породични смештај и
усвојење Нови Сад
Локална самопурава

Црвени крст
Удружење пензионера
ЈЛС

Локлална самоуправа
Пружалац услуге

Центар за социјални рад
Удружења грађана која се
баве овом темом

Центар за социјални рад
Удружења грађана која се
баве овом темом

Локална самоуправа

Службени лист општине Инђија

До краја године

Континуирано

Континуирано

Континуиранао

Континуирано

Континуирано

До краја године
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Индикатори
Број и врста финансијска
давања и услуге које се
финансирају са локалног нивоа

До краја године усвојити
одлуку о буџету са увећаним
издвајањима за удружења
грађана у 2020 .

Број подржаних организација
Висина издвојених средстава
Врста обезбеђене подршке

Висина издвојених средстава
Врста обезбеђене подршке

Број новозапослених
Кадровска структура
новозапослених извршилаца

Назив активности
Систематска анализа општинског
буџета и израда предлога
буџетских издвајања за
финансијска давања и услуге које
се финансирају са локалног нивоа,
са континуираним растом од 2019
до 2023. године у издвајањима за
услуге

Издвајања за активности удружења
грађана које спадају у област
социјалне заштите

Подизање организационотехничких и кадровских капацитета
НВО-а (са седиштем на територији
општине) који раде на пољу
социјалне заштите и повезивање
њиховог рада са Центром за
социјалну заштиту општине

Подизање техничкоорганизационих капацитета
општинске организације Црвеног
крста и других локалних пружалаца
социјалних услуга

Повећање броја извршилаца у
Центру за социјални рад

Извештаји
Фотографије
Медијски прес клипинг

Извештаји Црвеног крста
и радне групе за
имплементацију
Стратегије
Фотографије
Медијски прес клипинг

Извештаји НВО и радне
групе за имплементацију
Стратегије
Фотографије
Медијски прес клипинг

Одлука о буџету

Средства верификације
Извештај

Центар за социјални рад
Локална самоуправа

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Одговорни носиоци
Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Службени лист општине Инђија

До краја године

До краја године

До краја године

До краја године

Временски рок
До краја године

МЕРА 2.1. Системско обезбеђивање финансијских средстава за имплементацију ове стратегије

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:
ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И РЕСУРСА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
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Висина издвојених средстава

До краја године

Извештаји
Фотографије
Медијски прес клипинг

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије
Експретска
агенција/организација за
екстерни мониторинг и
евалуацију Стратегије

Број реализованих
акредитованих и других
потребних обука

Број студијских посета
Број запослених укључених у
ове видове стручног
усавршавања

Реализација акредитованих и
других потребних обука

Организовање студијских посета и
других видова стручног
усавршавања запослених у
локалној самоуправи, релевантним
институцијама и удружењима
грађана у општини

Континуирано

Континуирано

Временски рок
Јун, 2019.

Извештај
Спискови учесника
Фотографије

Извештај
Спискови учесника
Фотографије

Средства верификације
Извештај

Локална самоуправа
Центар за социјални рад
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Локална самоуправа
Центар за социјални рад
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Одговорни носиоци
Локална самоуправа
Центар за социјални рад
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Индикатори
Донета одлука о приступању
изради комуникационе
стратегије за адекватно
информисање корисника и

Временски рок
До краја године

Средства верификације
Одлука
Стратегија

Одговорни носиоци
Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Службени лист општине Инђија

Назив активности
Израда комуникационе стратегије
за адекватно информисање
корисника и јавности о постојећим
социјалним услугама;

МЕРА 2.3. Обезбеђивање видљивости система социјалне заштите, промоција права и услуга за све кориснике и информисање корисника у систему
социјалне заштите на локалном нивоу

Индикатори
Број стручних радника
укључених у испитивање
потреба

Назив активности
Испитивање потреба за стручним
усавршавањем запослених у
локалној самоуправи, релевантним
институцијама и удружењима
грађана у општини

МЕРА 2.2. Континуирана едукација стручног кадра у институцијама и организацијама које планирају и спроводе социјалне услуге

Обезбеђивање средстава за
екстерни мониторинг и евалуацију
имплементације Стратегије
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Израђен извештај за 2019.
Израђен акциони план за 2020.

Број и структура учесника
укључених у припрему и
реализацију годишње
конференције о резултатима
имплементације стратегије
социјалне заштите у 2019. и
најава планираних активности
у 2020.

Израда извештаја о реализованим
активностима у 2019. и акционог
плана за 2020. годину

Годишња конференција о
резултатима имплементације
стратегије социјалне заштите у
2019. и најава планираних
активности у 2020.

Новембар, 2019.

Новембар-децембар,
2019.

До краја године

Индикатори
Број израђених пројектних
предлога
Број и врста европских
фондова и других донатора
укључујући буџетске

Број потписаних партнерских
споразума/протокола

Назив активности
Израда пројектних предлога и
аплицирање код европских
фондова и других донатора
укључујући буџетске
(министарства, секретаријати)

Развијање партнерских односа са
удружењима грађана, другим
општинама, и потенцијалним
донаторима

Извештај
Потписани партнерски
споразуми/протколи

Средства верификације
Извештај
Спискови учесника
Фотографије
Пројектни предлози

Извештај
Спискови учесника
Фотографије

Извештај о реализованим
активностима
Акциони план за 2020.
годину

Одлука

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Одговорни носиоци
Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Службени лист општине Инђија

Континуирано

Временски рок
Континуирано

МЕРА 2.5. Унапређење сарадње са потенцијалним донаторима и развој међународне сарадње

Донета одлука о организовању
и покретању СОС телефона и
веб портала

Организовати рад СОС телефона и
веб портала социјалне заштите
општине са могућношћу
интерактивне комуникације

Израђена стратегија

јавности о постојећим
социјалним услугама;
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Број потписаних партнерских
споразума/протокола са
локалним самоуправама из
других земаља у области
социјалне заштите

Сарадња са локалним
самоуправама из других земаља у
области социјалне заштите

Континуирано

Континуирано

Број: 55-163/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија

Извештај
Потписани партнерски
споразуми/протколи
Фотографије
Прес клипинг

Извештај са састанака

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Овај Акциони план објавити у „Службеном листу Општине Инђија“.

Број сусрета са
представницима локалних
самоуправа из других земаља у
области социјалне заштите

Број састанака у оквиру
Мреже социјалне заштите
Сталне конференције градова и
општина СКГО

Активно учешће у Мрежи
социјалне заштите Сталне
конференције градова и општина
СКГО

Милан Предојевић, с.р.

Председник,

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије

Локална самоуправа
Радна група за
имплементацију ове
Стратегије
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На основу члана 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 37. став 1. тачка 4. Сатута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ - преч. текст,
број 9/13) и Мишљења Савета за запошљавање општине
Инђија, бр. 06-18/2019-II-3 од 20.02.2019. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 04. марта 2019. године доноси
АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
Акционим планом запошљавања општине
Инђија за 2019. годину дефинишу се циљеви и
приоритети политике запошљавaња и утврђују се
програми и мере које ће се реализовати у 2019.
години, како би се допринело пуној имплементацији
стратешког циља политике запошљавања до 2020.
године у општини Инђија. Акциони план запошљавања
представља операционализацију Стратегије одрживог
развоја општине Инђија у периоду 2015 – 2020. године
(„Службени лист општине Инђија“, број 15/14), а
у изради овог документа и дефинисању циљева и
приоритета политике запошљавања учествовали су
социјални партнери, релевантне институције и друге
заинтересоване стране.
Циљ израде акционог плана запошљавања је,
пре свега:
- Побољшање услова на тржишту рада и унапређење
институција тржишта рада,
- Подстицање запошљавања и социјалног укључивања
теже запошљивих лица,
- Постизање промене структуре незапослених лица
у циљу прилагођавања потребама на тржишту рада,
унапређењем квалитета радне снаге и улагањем у
људски капитал,
- Спровођење нових институционалних форми решавања
питања запошљавања,
- Развој предузетништва.
Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености, утврђена је могућност да
локална самоуправа, која у оквиру Акционог плана
запошљавања, обзбеђује више од половине средстава
потребних за финансирање одређеног програма или
мера активне политике запошљавања, може поднети
захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, за учешће у финансирању тог
програма или мере.
Услов
за
одобравање
средстава
за
суфинансирање програма и мера активне политике
запошљавања је да локална самоуправа има:
- Формиран локални савет запошљавања,
- Донет годишњи Локални акциони план запошљавања,
- Обезбеђено више од половине потребних средстава за
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финансирање одређеног програма или мера, и
- Усклађене програме и мере са приоритетима и
циљевима локалног економског развоја и локалног
тржишта рада,
- Усклађен локални акциони план запошљавања са
Националним и Покрајинским акционим плановима
запошљавања.
Акциони план садржи све елементе предвиђене
чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, а који се односе на:
- Макроекономски оквир за стварање и примену
политике запошљавања,
- Стање и токове на тржишту рада,
- Циљеве и приоритете политике запошљавања,
- Програме и мере активне политике запошљавања
за наредну годину, са одговорностима за њихово
спровођење и потребним средствима,
- Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе
финансирања,
- Носиоце послова реализације Акционог плана,
- Категорије теже запошљивих лица које имају приоритет
у укључивању у мере активне политике запошљавања,
- Индикаторе успешности реализације програма и мера.
1. ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Општина Инђија се налази у АП Војводини на
јужним обронцима Фрушке Горе у североисточном делу
Срема и простире се на површини од 385 км². Територију
општине Инђија пресецају друмски и железнички
правци Паневропског коридора 10 (Аутопут Е75 и
магистрална железничка пруга Београд - Будимпешта) и
коридора 7 (река Дунав).
Према последњем попису становништва (2011.
год.), општина Инђија је имала 47.433 становника, а
према процени РЗС број становника у општини Инђија
у 2017. години је 46.119 становника.
Развијена инфраструктура, ефикасна локална
администрација и повољан географски положај,
препознати су од стране инвеститора као дестинација
са повољном пословном климом за реализацију
инвестиционих пројеката, што представља основни
предуслов за економски развој општине.
СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Успех локалне заједнице зависи од њене
способности да се прилагоди динамичним условима
државне и међународне тржишне привреде. Стратешко
планирање локалног привредног развоја, заједнице
користе како би повећале економски капацитет,
побољшале услове за инвестирање, повећале
продуктивност и побољшале конкурентност локалних
привредних субјеката, предузећа и радника, као и своју
конкуренетност у односу на друге локалне заједнице.
Способност заједнице да побољша живот
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својих чланова, створи нове економске прилике и бори
се против сиромаштва, данас зависи од способности
заједнице да схвати процес локалног економског развоја,
да наступа стратешки на тржишту које се брзо мења и на
коме расте конкуренција.
Сврха локалног економског развоја, као и
стратегије локалног економског развоја је да повећа
привредни капацитет локалног подручја да би се
побољшала привредна будућност и квалитет живота
свих становника. То је процес у коме се јавни, приватни
и невладин сектор удружују да би заједнички радили на
стварању бољих услова за економски раст и стварање
нових радних места. Стратешко планирање усмерено је
на уједначавање развоја, ангажовање локалних ресурса,
повећавање продуктивности, наступа на тржишту итд.
Основни носилац развоја привреде Инђије
је индустрија, у којој доминирају микро, мала и
средња предузећа и велики број предузетничких
радњи. У циљу обезбеђења уређеног простора за
интензивни развој индустрије и предузетништвa,
Генералним урбанистичким планом Инђије одређене
су две урбанистичке целине – зоне у североисточном и
југоисточном делу Инђије, укупне површине од око 800
ха, чиме су створени основни предуслови за спровођење
Стратегије одрживог развоја Општине Инђија.
Индустријске
зоне
су
две
потпуно
функционалне целине, инфраструктурно опремљене у
складу са потребама постојећих и будућих инвеститора,
које при том имају изузетан географско-саобраћајни
положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км,
Аеродрома „Београд“ 35 км, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75:
Београд - Нови Сад, ауто-пут Е-70: Београд - Загреб,
магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума Стари Сланкамен, железничких пруга Београд – Инђија Нови Сад – Суботица - Будимпешта и Београд – Инђија –
Загреб - Љубљана, близина реке Дунав) поставља
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала
и атрактивности за инвестирање.
За обе радне зоне израђени су Регулациони
планови у којима је дата даља разрада поставки
Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање
радних зона омогућило је изградњу нових капацитета
као и могућност трајног дислоцирања свих производних
капацитета из централног и стамбеног дела насеља што
се пре свега одражава на квалитет животне средине у
насељу, као и на квалитет услова рада и производње.
ПРИВРЕДА
У процесу транзиције, у привреди Инђије
значајно је измењена структура привредних субјеката
како по делатностима, тако и по броју и величини
привредних друштава. Традиционалне делатности, које
су биле носиоци привредних активности у периоду до
2000. године, су у овом процесу практично престале
да постоје (текстилна индустрија, прерада коже,
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производња намештаја, производња профила од гуме
и сл.) или су опстале само у области предузетничког
привређивања.
Новим, снажним инвестиционим циклусом
у Инђији су отворене фабрике, углавном страних
инвеститора, са потпуно новим делатностима, као
што су производња цигарета, производња делова за
ауто индустрију, прехрамбена индустрија, производња
пумпи за воду, производња опреме за коришћење ТНГ,
прерада бимасе, производња потпуно нових савремених
материјала за грађевинску индустрију, нове услужне
делатности и изградња објеката у области трговине тржних и пословних центара новог типа, а посебно
аутлет центра са садржајима који значајно унапређују
услове живота свих грађана општине Инђија.
Инђија је општина са стално растућим
бројем привредних друштава и дугом традицијом
предузетништва. У општини Инђија, према званичним
извештајима АПР, кретање броја привредних друштава
је следеће:
Број привредних друштава
Статус/година

2015.

2016.

2017.

2018.
(30.06.2018.)

01.
748
771
798
819
Aктивних
02.
39
40
38
26
Новооснованих
03.
Брисаних/
18
13
16
2
угашених
* Извор: АПР - Последње ажурно стање се односи на
период 01.01 - 30.06.2018. године
У привреди општине Инђија, данас доминирају
микро и мала привредна друштва која чине 97,19 %
укупног броја привредних друштава, док средња и
велика привредна друштва чине свега 2,71 % укупног
броја привредних друштава.
Међутим, према броју запослених, у средњим и
великим привредним друштвима, запослено је више од
половине укупног броја запослених у привреди Инђије
(55,31 %), који остварују око 65 % укупно остварених
прихода из пословања и 78 % остварене укупне нето
добити привреде Инђије.
Преглед структуре привредних друштава
општине Инђија према основним параметрима
пословања, дат је у следећој табели:
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Структура привредних друштава према величиони, броју запослених и резултату пословања

* Извор: АПР 2018 (обухваћена привредна друштва која су предала год. фин. Извештај за 2017. г.)
Услови тржишног пословања опредељују
делатност привреде општине Инђија, у којој доминирају
привредна друштва из области трговине, прерађивачке
индустрије и услужних делатности, што је приказано у
следећој табели:

Међутим, према броју запослених, доминантна
је прерађивачка индустрија у којој је ангажовано око 2/3
укупно запослених у привреди Инђије, као директна
последица страних директних инвестиција и изградње
нових погона страних инвеститора (ИГБ, Грундфос,
Фармина и др.).

Општина
Инђија,
различитим
мерама
подстицаја доприноси сталном унапређењу пословања
постојећих микро, малих и средњих предузећа и
предузетника, привлачењу нових инвеститора, отварању
нових привредних друштава и предузетничких радњи, а
пре свега кроз:
- Јачање финансијске подршке укључивањем великог
броја привредних субјеката у програме фондова за
развој АПВ и РС, као и различите програме субвенција
Владе РС (за нове инвестиције, за ново запошљавање,
за пољопривреду, за грађевинарство, за увођење нових
технологија и сл.),
- Јачање капацитета и унапређење ефикасности
општинске администрације,
- Јачање комуникације са привредним субјектима,
подршка и активно укључивање у спровођење мера
утврђених Стратегијом привредног развоја Општине,
- Прављење базе података о расположивом стручном
особљу, о локалним компанијама, новим домаћим и
страним инвеститорима,
- Едукацију радне снаге и прилагођавањем
специјализованих послова потребама тржишта рада, и
сл.
Предузетништво
Традиционална
карактеристика
привреде
Инђије је развијена предузетничка иницијатива, која
је у пуној мери извршила прилагођавања измењеној
привредној структури и новим стандардима и захтевима
тржишта, како у општини Инђија, тако и у Републици
Србији.
Према последње јавно доступној евиденцији
АПР, у Инђији је укупно регистровано 1.523 активне
предузетничке радње.
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Број предузетника
Статус/година 2015. 2016. 2017.
2018.
01.
1398 1435 1479
1523
Aктивних
02.
193
210
198
106
Новооснованих
03.
Брисаних/
225
172
156
63
угашених
* Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на
период 01.01 - 30.06.2018. године
У овој области доминирају трговина и услужне
делатности (малопродаја, угоститељство, транспортне
услуге, административне-консултантске услуге и сл.)
којим се бави преко 44 % предузетника. У области
производног занатства највећа заступљеност у металском
сектору, производњи делова за ауто индустрију од
гуме и метала, као и области производње производа од
пластике.
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предузетника, и који је према извештају РЗС за 2017.
годину (формална запосленост) био 2107 лица.
Пољопривредна газдинства
Посебан облик организованог обављања
делатности су пољопривредна газдинства, која се
воде у Регистру пољопривредних газдинстава код
Министарства за пољопривреде и заштите животне
средине. У 2018. години, према извештају министарства
за пољопривреду-Управе за аграрна плаћања, укупан
број регистрованих пољопривредних газдинстава на
територији општине Инђија је 2.120, од којих 1.908 има
активни статус.
Са аспекта стања формалне запослености
пољопривредника на пољопривредним газдинствима,
присутан је негативан тренд броја лица пријављених на
обавезно социјално осигурање (ЦРОСО), што показује
извештај РЗС – формална запосленост-регистровани
индивидуални пољопривредници у периоду 2015 – 2017.
године:
Опис/година
2015. 2016. 2017.
Број рег. инд.
пољопривредника пријављених 548
423
399
на обавезно соц. осиг.
* Извор: РЗС, формална запосленост, год. просек

Структура делатности предузетника у општини
Инђија прати разој локалне привреде и усклађује са
тржишним потребама, пре свега локалне привреде.

Поред традиционалне ратарске производње,
која је доминирала у области пољопривреде, присутан
је тренд развоја осталих грана пољопривредне
производње, као последица значајних мера субвенција
и повољних кредитних линија усмерених на развој ове
области. Посебно су значајна улагања у набавку нове
савремене механизације, подизање нових воћњака и
винограда, пластеника, као и капацитета за чување
и складиштење воћа и поврћа (хладњаче), улагања у
развој сточарства (подизање нових фарми и проширење
постојећих капацитета сточарске поизводње.
2. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
2.1. Трендови на тржишту рада

Позитиван резултат развоја предузетништва је
константан раст броја предузетника и запослених код

У измењеним условима привредне структуре,
нови инвеститори, поред високих технологија постављају
нове захтеве и стандарде рада и запошљавања. У циљу
испуњавања нових стандарда, све институције које се
баве запошљавањем, врше прилагођавања и спроводе
мере политике активног запошљавања кроз различите
облике преквалификације, доквалификације и стручног
оспособљавања незапослених лица, како би омогоћили
незапосленим лицима могућност да равноправно
учествују на све захтевнијем тржишту рада.
На основу анализа НСЗ, општа карактеристика
стања на тржишту рада у Републици Србији је:
- Неусаглашеност понуде и тражње радне снаге,
- Висока незапосленост,
- Неповољна старосна и квалификациона структура
незапослених,
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- Велико учешће дугорочно незапослених лица,
- Висока стопа незапослених младих лица,
- Ниска мобилност радне снаге,
- Велики број ангажованих лица у сивој економији,
- Велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама.
Промена слике стања на тржишту рада
захтевају покретање мера на нивоу државе, (у области
прилагођавања школских програма, ширења мреже
школских институција на подручја изван традиционалних
универзитетских центара, организованих едукативних
програма усклађених са захтевима и потребама
тржишта, мере за сузбијање сиве економије, изградња
саобраћајне инфраструктуре и сл.) како би се и на
микро нивоу (општине) могле такође извршити промене
неопходне за будуће задовољавање тражње у кадровима
којих у садашњим условима нема међу незапосленим
лицима на евиденцији НСЗ.
Томе ће значајно допринети увођење дуалног
образовања у средњим стручним школама, као
и предстојећа реформа средњошколског система
образовања, чиме ће се у значајној мери ускладити
структура образовних профила, унапредити степен
оспособљености ученика кроз веће учешће практичне
наставе у систему школовања и омогућити брже
запошљавање након завршетка школовања.
2.2. Запосленост
Према извештају Републичког завода за
статистику, кретање броја запослених у општини Инђија
бележи константан раст, што значајно и позитивно утиче
на смањење стопе незапослености.
Кретање броја запослених и броја
незапослених лица у периоду 2013-2018. године
2013. 2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Број
запослених

9.387 10.043 10.937 11.435

12.706

13.020

Број
незапослених

3.894 3.580

3.350

2.543

2.010

1.617

Стопа
незапослености

29,32 26,28

23,45

18,19

13,66

11,05

* Извор: РЗС, НСЗ, Билтен дец. 2018.
Секторска структура запослених у општини
Инђија (формална запосленост) у 2018. години
(годишњи просек)
Укупан
Запослени Приватни
број
код
предузетници и
запослених правних
лица запослена
лица
код њих

Регистровани
индивидуални
пољопривредници
(пријављени
код ЦРОСО)

13.020

386

10.499

2185

* Извор: РЗС запосленост 2018.

Раст привредне активности као последица
значајних инвестиционих улагања, као и мере активне
политике запошљавања, имају за резултат константан
раст броја запослених и смањење броја незапослених
лица на евиденцији НСЗ.
2.3. Незапосленост
Доношењем стратешког плана општине
Инђија, као и стратешким опредељењем за развој
привредних капацитета путем стварања услова за нова
инвестициона улагања, посебно страних инвеститора,
дала су резултате и у сталном порасту запослености,
односно значајном смањењу броја незапослених лица,
чији је број према званичној евиденцији НСЗ крајем
децембра 2018. године био 1.617 лица, од чега жена 800
(49,5 %).
У општини Инђија, у току 2018. године присутан је
константан тренд смањивања броја незапослених
лица на евиденцији НСЗ, чему највише доприноси
раст запошљавања код нових инвеститора, као и раст
привредних активности код предузетника и малих и
микро привредних друштава.

Број 6, страна број 311

Службени лист општине Инђија

Уторак 05. март 2019.

Такође, према извештају НСЗ, од наведеног
броја незапослених лица на евиденцији службе, око 80 %
незапослених лица имају карактер активних тражилаца
посла, а остали нису исказивали интересовање за
укључивање у мере активног запошљавања које
спроводи НСЗ.
2.4. Структура незапослених лица према степену
стручне спремe
Неповољна
квалификациона
структура
незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива,
обзиром да од укупног броја незапослених лица 28,3 %
има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу
посебних програма обуке као услова за запошљавање
ових категорија незапослених лица. На основу података
НСЗ најзаступљенија je категорија незапослених лица са
III и IV степеном стручне спреме, којих има 55,0 % од
укупног броја незапослених лица (885 лица).
Заступљеност жена на евиденцији незапослених
лица је изразитија са већим степеном стручне спреме,
што је одраз неусклађености потреба локалног тржишта
рада, структуре расположивих образовних профила у
систему средњошколског система образовања у Инђији
и личних опредељења ученика према занимањима за
која ће у будућности интересовање послодаваца бити
све мање.

2.5. Старосна структура незапослених лица
Старосна структура незапослених на евиденцији
НСЗ указује на чињеницу да подстицајне мере
запошљавања младих (лица старосне доби до 29 г.) као
што су субвенције послодавцима за ангажовање младих
за обављање стручне праксе и подстицаји незапослених
лица на евиденцији НСЗ за самозапошљавање,
доприносе сталном смањивању броја незапослених
младих на евиденцији код НСЗ, који у 2018. години чине
16,8 % од укупног броја незапослених лица у Општини
Инђија.

Међутим, посебно забрињава чињеница
да је на евиденцији незапослених лица више од
42 % лица старосне доби преко 50 година, за које
је и поред подстицајних мера које се стављају на
располагање послодавцима, интересовање за њихово
радно ангажовање веома мало, односно представљају
категорију која је најчешће ангажована без заснивања
радног односа, односно

Тренд повећаног учешћа незапослених лица
старосне доби преко 50 година живота, указује да
мере подстицаја на нивоу РС, које су на располагању
послодавцима за запошљавање ове категорије
незапослених лица, као што су ослобађање од плаћања
пореза и доприноса, нису довољне да би се тренд раста
запослености лица ових лица значајније убрзао, те је
неопходно да и локална самоуправа обезбеди услове за
додатни подстицај послодавцима за запошљавање ових
категорија незапослених лица.
Тренд повећаног учешћа незапослених лица
старосне доби преко 50 година живота, указује да
мере подстицаја на нивоу РС, које су на располагању
послодавцима за запошљавање ове категорије
незапослених лица, као што су ослобађање од плаћања
пореза и доприноса, нису довољне да би се тренд раста
запослености лица ових лица значајније убрзао, те је
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неопходно да и локална самоуправа обезбеди услове за
додатни подстицај послодавцима за запошљавање ових
категорија незапослених лица.
2.6. Положај младих на тржишту рада
Раст инвестиционих активности и позитивни
привредни раст, уз мере подршке новом запошљавању
које су актуелне на свим нивоима, доприносе бржем
расту запошљавања младих до 29 година старости са
евиденције незапослених лица, и то у значајно већем
обиму у односу на категорије незапослених веће
старосне доби.
Незапослени млади су старосна категорија која
је забележила највеће смањење у периоду 2015.-2018.
године, јер је њихов број, у односу на децембар 2015.
године, смањен за 435 лица или 61,6 %.
Број младих незапослених жена мањи је за 203
лица или 58,5 % у односу на децембар 2015. године.
То је допринело и укупном смањењу учешћа
младих у укупној регистрованој незапослености у
посматраном периоду за 4,3 % и на крају децембра 2018.
године учешће младих у укупној незапослености је
износило 16,8 %, што је значајно испoд стопе учешћа
младих у незапослености Републике Србије која је
износила 21,4 % или на нивоу округа где је износила
19,03 %.

Исказано
интересовање
компанија
за
укључивање у систем дуалног образовања кроз
реализацију програма стручне праксе средњошколске
деце, допринеће у наредним годинама значајном
смањењу периода чекања на посао младих, односно
стварању услова за запошљавање младих одмах након
завршене средње школе у компанијама у којима ће се
обављати стручна пракса за време школовања.
2.7. Положај жена на тржишту рада
Промене у структури привреде општине Инђија
у корист индустрије аутокомпонети, прехрамбене
индустрије и развојем трговине и услужних делатности
модерног типа (аутлет центар, хипер маркети и ИТ
сектор и сл.), отворио је могућност бржег запошљавања
жена и сталну тражњу за женском радном снагом.
У структури незапослених лица на евиденцији
НСЗ, према полу и старосној доби, карактеристично
је спорије запошљавање младих жена у односу на
незапослене мушкарце исте старосне доби. Разлог
негативног тренда раста учешћа жена млађе старосне
доби у укупној незапослености је неадекватна стручна
оспособљеност у односу на захтеве тржишта рада,
односно карактеристично је значајно веће учешће жена
са IV, VI и VII степеном стручне спреме у укупном броју
незапослених лица на евиденцији НСЗ.

Предност младих незапослених лица је виши
степен образовања, као и структура занимања која се све
више прилагођава потребама тржишта, што је резултат
друштвено одговорног корпоративног рада компанија
које послују у Инђији.
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Међутим виши степен образовања жена у
односу на мушкарце, није адекватан захтевима тржишта
рада, те је у циљу подршке већем запошљавању жена,
посебно млађе старосне доби, неопходно подржати
мерама преквалификације или специфичних обука за
потребе послодаваца.
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је високо, односно укупан број незапослених лица, која
немају посао дуже од 3 године, на крају 2018. године
је 535 лица и чини 1/3 укупно незапослених лица на
евиденцији НСЗ.
Посебно је уочљиво да учешће жена, које
на посао чекају дуже од 1 године, бележи раст у
укупној незапослености, те се мере подршке новом
запошљавању морају руководити и овом чињеницом
како би се омогућило равноправно учешће жена у новом
запошљавању.

2.8. Положај Рома на тржишту рада
Од укупног броја пријављених на евиденцију
незапослених код НСЗ у општини Инђија, 32 лица се
изјаснило да припада Ромској популацији, међутим
претпоставља се да је тај број знатно већи. Роми
представљају посебно осетљиву групу на тржишту
рада. Највећем броју радно способних лица ромске
националности недостаје адекватно образовање и обуке.
У том смислу НСЗ и Општина Инђија ће посебну пажњу
посветити друштвеној инклузији ове групе и то путем
организовања обука ради мотивисања незапослених
лица ромске популације за активно тражење посла
и кроз укључивање у програме активне политике
запошљавања.
2.9. Дугорочна незапосленост
Неповољна старосна структура незапослених
лица, изражена кроз висок број незапослених старосне
доби преко 45 година, као и велики број незапослених
лица са неадекватним компетенцијама неусклађеним
са потребама тржишта рада, одражавају се директно на
дужину чекања на посао.
Дугорочна незапослена лица на евиденцији
НСЗ, представљају бројну категорију теже запошљивих
незапослених лица, према којима морају бити
усмерене мере подстицаја запошљавања, како
директне (самозапошљавање, приправници, обуке и
сл.) тако и индиректне кроз подстицаје послодавцима
за запошлјавање теже запошљивих категорија
незапослених лица.
И поред позитивних резултата у погледу
константног смањивања броја дугорочно незапослених
лица, учешће истих у укупном броју незапослених лица

2.10. Слободна радна места и запошљавање
У наредном периоду, поред присутне
флуктуације запослених лица код активних привредних
субјеката,
којом
се
перманентно
побољшава
квалификациона структура запослених и смањује
просечна старост запослених лица, реализација
инвестиционих пројеката инвеститора, као што су
изградња фабрике за производњу безалкохолних
напитака КВАС, изградња фабрике контејнера
„МИКОМ“ ДОО Нови Сад, изградња погона компаније
„ЗЛАТИБОР ГРАДЊА“ ДОО из Ужица, изградња
друге фазе дистрибутивног центра компаније
„АГРОМАРКЕТ“ ДОО Крагујевац, отварање царинског
терминала у Инђији, изградња погона компаније
„ПРИЧА КЕТЕРИНГ“ ДОО Нова Пазова, проширење
капацитета компанија које имају погоне у Инђији:
Фармина пет фоод, ИНДОФООД, ИГБ Аутомотиве,
Грундфос и др., као и развој великог броја микро и
малих предузећа и предузетничких радњи, допринеће
даљем значајном смањивању броја незапослених лица.
Имајући у виду најављене потребе нових
инвеститора за одређеном структуром потребних знања
и вештина, које незапослена лица морају поседовати,
неопходно је прилагођавање програма обуке, како
кроз редовно школовање, тако и додатне едукативне
програме, кроз које би се незапослена лица оспособила
за запошљавање код нових послодаваца.
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основу

велики број корисника новчане накнаде коју исплаћује
НСЗ незапосленим лицима.

Велики број престанака радног односа, као
последица спроведених поступака стечаја, ликвидације,
утврђивања технолошких вишкова у привредним
друштвима или на други Законом прописан начин о
правима запослених на новчану накнаду, условио је и

Увећани износ исплаћене накнаде по основу
незапослености је пре свега последица раста остварених
права (отпремнине и сл.) у односу на смањење броја
корисника новчане накнаде.

3. КАТЕГОРИЈА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

Такође, у програме и мере активне политике
запошљавања потребно је укључивати и остала теже
запошљива лица из посебно осетљивих категорија
незапослених као што су: жене (посебно жене жртве
трговине људима), избегла и расељена лица, повратници
према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи,
супружници из породице у којој су оба супружника
незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју,
бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим
се омогућава њихова интеграција на тржиште рада.

Проблем
настајања
осетљивих
група
незапослених лица јавља се услед неусклађености
понуде и тражње на тржишту рада. У складу са Законом
о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
теже запошљива лица су незапослена лица која због
здравственог стања, недовољног или неодговарајућег
образовања,
социодемографских
карактеристика,
регионалне или професионалне неусклађености понуде
и тражње на тржишту рада, или због других објективних
околности теже налазе посао. Посебно су угрожена
лица која се истовремено суочавају са више фактора
рањивости/отежане запошљивости.
У 2019. години статус теже запошљивих лица,
а у складу са проценом запошљивости, која ће имати
приоритет при укључивању у мере активне политике
запошљавања су:
- млади до 30 година живота,
- вишкови запослених,
- старији од 50 година,
- лица без квалификација и нискоквалификовани,
- особе са инвалидитетом,
- Роми,
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
- дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12
месеци а посебно незапослена лица која траже посао
дуже од 18 месеци),
- млади у домском смештају,
- млади у хранитељским породицама,
- млади у старатељским породицама и
- жртве породичног насиља.
Категорија младих у домском смештају,
хранитељским и старатељским породицама подразумева
младе до 30 година старости који су имали или имају
статус младих у домском смештају, хранитељским и
старатељским породицама.

Да би се повећао број запослених младих
лица неопходно их је припремити за тржиште рада,
његовим потребама и условима. Незапосленим лицима
је потребно обезбедити стицање знања и вештина које су
непоходне за самосталан рад у струци и повећати ниво
вештина за активно тражење посла.
4. ЦИЉЕВИ И
ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИОРИТЕТИ

ПОЛИТИКЕ

На основу идентификованих изазова на
тржишту рада, циљеви активне политике запошљавања
у 2019. години усмерени су на:
- спречавање раста незапослености;
- повећање укупне запослености;
- улагање у људске ресурсе; и
- социјалну инклузију;
Појединачни циљеви и приоритети активне
политике запошљавања у 2019. години биће усмерени
на:
- побољшање услова на тржишту рада и усклађивање
понуде и тражње,
- подстицање запошљавања и социјално укључивање
теже запошљивих лица, и
- унапређење квалитета радне снаге кроз образовање и
обуке.
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4.1 Спречавање раста незапослености
Дугорочна незапосленост представља једну
од кључних препрека радно-социјалној интеграцији
незапослених лица, значајно доприноси успоравању
смањења незапослености и утиче на застаревање знања,
вештина и компетенција незапослених лица. Стога је
потребно циљане мере подршке пружити незапосленим
лицима која посао траже дуже од 12 месеци, уз
интензивирање подршке ка лицима која посао траже
дуже од 24 месеца. Ове мере треба усмеравати кроз
критеријуме који стављају у повлашћени положај лица
која се пријављују за мере самозапошљавања или
послодавце који запошљавају лица теже запошљивих
категорија.
4.2 Повећање укупне запослености
Раст запошљавања и као стратешки циљ
одрживо повећање запослености, посебно у приватном
сектору, зависи од повећања не само броја, већ
и квалитета радних места, односно послова који
омогућавају запосленим, пре свега социјалну сигурност
и услове рада у складу са највишим стандардима.
У том циљу, активна улога Општине на
привлачењу нових инвестиција, пре свега страних,
као резултат има повећање броја нових радних места,
увођење и примену нових, високих технологија,
примену ИСО стандарда у технолошким процесима,
поштовање стандарда еколошке заштите окружења и
увођења високог степена заштите на раду.
У складу са Национолним акционим планом
запошљавања за 2019. годину, општина Инђија,
опредељује део буџетских средстава за програме
или мере активне политике запошљавања који ће се
суфинансирати удруживањем средстава из буџета
Републике Србије и буџета јединица локалних
самоуправа.
4.3 Улагање у људске ресурсе
У основи економског раста и развоја иновативне
и конкурентне привреде, са више послова и са бољим
пословима, налази се улагање у људски капитал и
квалитет система образовања.
Одговарајуће знање и његова примена,
препознато је као основни развојни фактор који
Република Србија, с обзиром на остале расположиве
факторе и ресурсе, мора у пуној мери да искористи.
Имајући у виду да се наше друштво определило
да постане „друштво које учи”, што је у складу са
смерницама европске стратегије 2020, посебно је
важно спровести реформу система образовања, што је
дугорочан процес чији ће резултати бити видљиви не
само у систему образовања него и у запошљавању.
Потребе привреде у наредним годинама у
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општини Инђија, усмерене су у правцу исказане тражње
одређених профила занимања, која се већ сада могу
сврстати у категорију дефицитарних. Имајући виду
будуће инвестиционе пројекте, неопходно је стварање
услова за школовање специјализованог и високо
стручног кадра, пре свега техничке струке, који може
да задовољи строге критеријуме и високе стандарде
потребног знања као предуслова за запошљавање.
Превазилажење постојеће ситуације у првом
реду подразумева реформу система средњег стручног
образовања и успостављање система образовања
одраслих, као и успостављање система додатних обука
по посебним програмима кроз постојећи школско
образовни систем.
Такође, један од облика обезбеђивања стручног
високообразованог кадра се може обезбедити стварањем
услова сарадњом са одређеним високошколским
установама које имају интерес да отворе одељења
потребних смерова у Инђији, чиме се омогућава ширем
кругу заинтересованих лица знатно економичније
школовање и сигурност у налажењу будућег посла.
4.4 Социјална инклузија
Одређени број грађана Србије налази се на
самој маргини друштва без могућности да постане
продуктиван део друштвене заједнице. Њима је готово
онемогућен приступ институцијама, органима власти и
процесима доношења одлука, што утиче на њихов појачан
осећај немоћи и немогућности да утичу на сопствени
живот. Најчешће је то последица недостатка основних
знања, али и немогућности за доживотним учењем,
сиромаштва и дискриминације по различитим основама.
Оваква социјална искљученост удаљава појединце, али
и групе становништва од могyћности за запослење
и остваривање прихода. Деловањем на факторе који
доводе до друштвене искључености и маргинализације
одређених етничких и других група, најчешће се
поправља њихов положај, али и продуктивност и
положај друштва у целини. Побољшање положаја
рањивих група на тржишту рада и њихово запошљавање
је изазов којем акциони план посвећује посебну пажњу.
Посебни програми и мере усмерени су на подизање
запошљивости, али и на подстицање послодаваца да
запошљавају лица која припадају рањивим – теже
запошљивим категоријама. Поред тога што ће бити
опредељен и већи износ средстава, незапослена лица која
припадају рањивим - теже запошљивим категоријама
категоријама имаће предност приликом укључивања
у мерe активне политике тржишта рада. Имајући у
виду наведене чињенице, овим категоријама лица се
омогућава, у складу са критеријумима Националног
акционог плана, приоритет у одобравању субвенција и
значајно виши обим субвенција.
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5. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
У складу са Националним акционим планом
запошљавања за 2019. годину и Информацијом НСЗ о
учешћу у суфинасирању програма или мера активне
политике запошљавања у 2019. години, бр. 0020-1011/2019 од 10. 01. 2019. године, програми или мере
активне политике запошљавања који се суфинансирају
средствима из буџета Републике Србије и средствима из
буџета Општине Инђија, су:
1. Субвенција за самозапошљавање,
2. Субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих лица и
3. Стручна пракса
Програми или мере активне политике
запошљавања који се финансирају из буџета Општине
Инђија, су:
1. Програм приправника, као мера подстицаја
запошљавања младих без радног искуства у струци са
евиденције незапослених лица код НСЗ, и то
- Програм приправника за младе са високим образовањем
и
- Програм приправника за младе са средњим
образовањем;
2. Програм јавних радова, у циљу радног ангажовања
првенствено теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања
и унапређења радних способности незапослених, као и
остваривања одређеног друштвеног интереса.
5.1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Подршка самозапошљавању обухвата стручну
помоћ и средства у виду субвенције за самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари
незапослени који се самозапошљавања састоји се
од информативних и саветодавних услуга, обуке за
развој предузетништва, као и подршке у првој години
пословања која се реализује кроз менторинг програм и
специјалистичке обуке у НСЗ, регионалним развојним
агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2019. години
одобравају се незапосленом лицу у виду субвенције, у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику
ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва
уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Приоритет код одобравања субвенције за
самозапошљавање имају:
1. млади до 30 година старости,
2. вишкови запослених,
3. Роми,
4. особе са инвалидитетом,
5. жене.
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У
случају
самозапошљавања
вишкова
запослених субвенција се одобрава у једнократном
износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања
радње, задруге, или другог облика предузетништва, као
и за оснивање привредног друштва уколико оснивач
заснива у њему радни однос.
У случају самозапошљавања особа са
инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном
износу од 240.000,00 динара по кориснику, ради оснивања
радње, задруге, или другог облика предузетништва, као
и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у
њему заснива радни однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
Кориснику новчане накнаде за случај
незапослености може се, ради самозапошљавања,
исплатити новчана накнада у једнократном износу без
доприноса за обавезно социјално осигурање.
5.2.
СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Субвенција за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима подразумева финансиjски подстицај
у једнократном износу послодавцима (из приватног
сектора) за отварање нових радних места на којима ће
се запошљавати незапослена лица из категорије теже
запошљивих.
Циљна група су незапослена лица са евиденције
НСЗ из једне или више група теже запошљивих лица,
које на основу стања и потреба тржишта рада општине
Инђија чине следеће категорије:
1. Млади до 30 година старости;
2. Вишкови запослених;
3. Старији од 50 година;
4. Роми;
5. Особе са инвалидитетом;
6. Радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
7. Дугорочно незапослени;
8. Жртве породичног насиља;
9. Лица без квалификација и нискоквалификовани;
Висина
субвенције
за
запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих у
2019. години, за послодавце који послују на територији
општине Инђија (разврстана у другу групу према степену
развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у
складу са посебним прописом Владе) износи:
- 150.000,00 динара по кориснику;
Наведени износи субвенције се за запошљавање
следећих категорија теже запошљивих лица и то:
1. особе са инвалидитетом,
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2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
3. млади у домском смештају, хранитељским породицама
и старатељским породицама и
4. жртве породичног насиља,
увећавају за 20% тако да износе:

Уторак 05. март 2019.

- 16.000 динара за лица са средњим образовањем,
- 18.000 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем, и
- 20.000 динара месечно за лица са четворогодишњим
високим образовањем.
2. Врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде
на раду и професионалне болести, у складу са законом.

- 180.000,00 динара по кориснику;
Реализација програма прати се 12 месеци.
5.3. ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Програм стручне праксе – подразумева стручно
оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је
стечено одговарајуће образовање – квалификација,
ради обављања приправничког стажа, односно стицањa
услова за полагање стручног испита кад је то законом,
односно правилником предвиђено као посебан услов за
самосталан рад у струци.
Програм је намењен незапосленим лицима
без радног искуства у струци, са најмање средњим
образовањем и реализује се без заснивања радног
односа.
Програм се реализује код послодавца који
припада приватном сектору, док се највише до 30%
укупно планираних у овај програм може ангажовати
у јавном сектору и то искључиво у области здравства,
образовања, социјалне заштите и правосуђа.
Трајање програма утврђено је законом односно
правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до 12
месеци.

5.4. ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА
Локалним акционим планом, као подршка
послодавцима за запошљавање младих на евиденцији
незапослених лица код НСЗ, планира се спровођење
програма подршке послодавцима за запошљавање
приправника. Програм запошљавања приправника се
финансира средствима буџета Општине.
Програм приправника се реализује у сарадњи
са Националном службом за запошљавање – Филијала
Сремска Митровица, на основу Споразума о пословнотехничкој сарадњи са општином Инђија.
5.4.1 Програм приправника за младе са високим
образовањем
Програм приправника за младе са високим
образовањем – подразумева стручно оспособљавање за
самосталан рад у занимању за које је стечено најмање
високо четворогодишње образовање (најмање 240
ЕСПБ), ради обављања приправничког стажа, односно
стицањa услова за полагање стручног испита кад је то
законом, односно правилником предвиђено као посебан
услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање
радног односа.

У програм стручне праксе се укључују
незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају
за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво
образовања или за које су се стручно оспособљавала
краће од времена потребног за полагање приправничког
или стручног испита, за преостали период потребан за
стицање услова за полагање приправничког или стручног
испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу
са Законом, односно у складу са актом о организацији
и систематизацији послова код послодавца. Програм
стручне праксе се финансира у трајању:

Програм је намењен младим незапосленим
лицима до 30 година старости, без радног искуства у
занимању за које је стечено образовање и просечном
оценом од најмање 8,5 на претходно завршеним нивоима
студија, који су на евиденцији незапослених дуже од 6
месеци.

- До 6 месеци за лица са средњим образовањем,
- До 9 месеци за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем, и
- До 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим
високим образовањем.

Послодавац остварује право на накнаду
трошкова бруто зараде приправника, која се утврђује
уговором о раду закљученим између послодавца и
запосленог приправника, у нето износу од 35.000 динара.

Током трајања стручне програма
Национална служба за запошљавање:

праксе

1. Анагажованим лицима на име новчане помоћи и
трошкова превоза исплаћује средства у укупном износу
од:

Изузетно у програм се могу укључити
незапослене особе са инвалидитетом и Роми до 35
година старости, без обзира на просечну оцену и дужину
тражења посла на евиденцији незапослених.

Програм се реализује код послодавца који
припада приватном и јавном сектору.
Трајање програма утврђено је законом, односно
правилником послодавца, а програм се финасира
најдуже до 12 месеци.
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Послодавац има обавезу да задржи лице
у радном односу најмање 6 месеци након истека
финансирања.
5.4.2 Програм приправника за младе са средњим
образовањем
Програм приправника за незапослене са
средњим образовањем - подразумева стручно
оспособљавање за самосталан рад у струци, за које
је стечено одговарајуће образовање, ради обављања
приправничког стажа, односно стицањa услова за
полагање стручног испита кад је то законом, односно
правилником предвиђено као посебан услов за
одређеним пословима, уз заснивање радног односа.
Право на укључивање у програм приправника
имају незапослени са завршеним средњим образовањем,
без радног искуства у занимању за које је стечено
образовање и то:
- млади до 30 година старости који се на евиденцији
незапослених лица налазе дуже од 6 месеци,
- незапослене особе са инвалидитетом,
- Роми,
- млади у домском смештају, хранитељским породицама
и старатељским породицама.
Програм се реализује код послодавца који
припада приватном или јавном сектору.
Послодавац остварује право на накнаду
трошкова бруто зараде приправника, која се утврђује
уговором о раду закљученим између послодавца и
запосленог приправника, у нето износу од 26.000 динара.
Трајање програма утврђено је законом односно
правилником, а програм се финансира најдуже до 6
месеци.
Послодавац има обавезу да задржи лице
у радном односу најмање 3 месеца након истека
финансирања.
У случају да послодавац заснује радни однос
на неодређено време са незапосленим лицем на почетку
програма или до истека шестог месеца, односно
завршетка програма, има право на накнаду трошкова
зараде за још 6 месеци, односно у укупном трајању од
12 месеци.
Послодавац има обавезу да задржи лице у
радном односу још најмање 6 месеци након истека
финансирања, односно НСЗ прати радноправни статус
лица код послодавца најмање 6 месеци након истека
финансирања.
5.5 ПРОГРАМ ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се организују у циљу радног

Уторак 05. март 2019.

ангажовања
првенствено
теже
запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног
интереса.
У 2019. години организоваће се јавни радови
у области социјалне заштите и хуманитарног рада,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Послодавац који спроводи јавне радове
закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању
у складу са прописима о раду и јавним конкурсом.
Средства намењена за организовање јавних
радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима
ангажованим на јавним радовима (по основу уговора
о привременим и повременим пословима у висини до
22.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд радних
часова, односно сразмерно времену радног ангажовања
на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез
и доприносе за обавезно социјално осигурање и која
обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова
послодавцу (највише до 2.000 динара по лицу,
једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од
1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило
обуку), која се у зависности од врсте и сложености
послова може организовати по интерном програму
послодавца извођача јавног рада или програму образовне
установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о
стеченим компетенцијама.
Програм јавних радова се реализује у сарадњи
са Националном службом за запошљавање – Филијала
Сремска Митровица, на основу Споразума о пословнотехничкој сарадњи са општином Инђија.
6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
6.1 Програми или мере активне политике
запошљавање уз суфинансирање из буџета РС
У складу са Националним акционим планом
запошљавања и Информацијом НСЗ о учешћу у
суфинасирању програма или мера активне политике
запошљавања у 2019. години, бр. 0020-101-1/2019 од 10.
01. 2019. године за реализацију мера активне политике
запошљавања у 2019. години, уз суфинансирање из
буџета РС, планира се реализација следећих програма
или мера:
1. Субвенција за самозапошљавање незапослених лица у
укупном износу од 3.300.000,00 динара и запошљавање
16 незапослених лица;
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2. Субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих лица у укупном износу од
1.950.000,00 динара, и запошљавање 13 незапослених
лица;
3. Стручна праксе незапослених лица у укупном
износу од 3.300.000,00 динара и радно ангажовање 16

незапослених лица у циљу обављања приправничког
стажа:

Национални акциони план запошљавања
за 2019. годину, дефинише критеријуме за учешће у
суфинансирању из републичког буџета програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим планом запошљавања.

1) степен развијености јединице локалне самоуправе;
2) припадност јединице локалне самоуправе групи I,
II, III и IV степена развијености и посебно девастирана
подручја, утврђени у складу са посебним прописом
Владе);
3) формиран локални савет за подручје више јединица
локалних самоуправа и усвојен заједнички план
запошљавања за подручје тих јединица локалних
самоуправа.

Услов за подношење захтева за финансирање
програма или мера активне политике запошљавања из
републичког буџета је да јединица локалне самоуправе
има:
1) формиран локални савет за запошљавање;
2) усвојен локални акциони план запошљавања;
3) усаглашен локални акциони план запошљавања
са националним и покрајинским акционим планом
запошљавања;
4) обезбеђено више од половине потребних средстава за
финансирање одређеног програма или мере.
Критеријуми на основу којих се одобрава
висина износа средстава по захтеву јединице локалне
самоуправе за учешће у финансирању програма или
мера су:

Планирана структура извора средстава за
финансирање наведених мера активне политике
запошљавања у 2019. години је дата у следећој табели:

6.2 Програми и мере активне политике запошљавање
које се финансирају из буџета општине
Општина Инђија, у складу са потребама
локалног тржишта рада, планира реализацију следећих
програма и мера у укупном износу од 3.600.000,00
динара:
- Програм приправника за младе са високим
образовањем;
- Програм приправника за незапослене са средњим
образовањем; и
- Програм јавних радова;
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7.
НОСИОЦИ
ПОСЛОВА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
Носиоци активности у поступку реализације
програма или мера утврђених Акционим планом
запошљавања општине Инђија за 2019. годину су
Савет за запошљавање општине Инђија у сарадњи са
Националном службом за запошљавање.
Стручне и администартивно техничке послове
припреме и реализације Акционог плана запошљавања
општине Инђија спроводи Агенција за економски развој
општине Инђија.

Уторак 05. март 2019.

НСЗ и Општина Инђија закључују Споразум о
уређивању међособних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања,
којим се утврђују процедуре и надлежности у
спровођењу Акционог плана запошљавања.
Агенција за економски развој општине
Инђија је у обавези да о спровођењу Акционог плана
запошљавања достави извештај Савету за запошљавање
општине Инђија и Општинском већу општине Инђија,
најмање једном годишње.

Oвај Акциони план запошљавања објавити у „Службеном листу Општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 101-8/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија

-------------------------

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

Основни предуслови за увођење електронске управе

Начелник ОУ

-

UNOPS/Swiss
PRO

01.08.2019.

Фебруар
2019.

-Припремљен нацрт текста
Процедуре/Смерница оквира за увођење
електронске управе
-Усвојена Политика/Стратешки оквир
-Јасно дефинисане улоге и одговорности у
процесу увођења и спровођења е-управе.

-Усвојен Акциони план

3

Закон о електронској управи, Службени гласник РС, бр. 27/18, Закон о информационој безбедности, Службени гласник РС, бр. 6/16 и 94/2017, Закон о електронском
документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени гласник РС, бр. 94/2017
2 Стратегија развоја информационог друштва у РС до 2020. године, Стратегија развоја информационе безбедности у РС (2017-2020.)

Цене су дате са ПДВ-ом

Начелник ОУ
Радна група

Усвојена Процедура/Смернице за увођење и
срповођење електронске управе

1.1.3

Начелник ОУ

-Изабрани чланови радне групе
-Решење о формирању радне групе за ИТ и
еУправу

Индикатори извршених
активности/учинка/ефеката
(очекивани резултати)

Службени лист општине Инђија

1

Радна група

Припрема Акционог плана за унапређење ИТ и
увођење еУправе

1.1.2

Створени сви предуслови за систематско увођење и спровођење електронске управе
Неопходан
Надлежни орган
Одговорна особа/субјект
буџет3,
Рок за
Активност
за усвајање или
за реализацију
извори
реализацију
одобрење
финансирања
Задатак 1.1
Успостављање стратешког, регулаторног и институционалног оквира за увођење електронске управе
Начелник Општинске
Формирање Радне групе за увођење
управе (у даљем тексту:
Фебруар
1.1.1
Начелник ОУ
електронске управе
Начелник ОУ), ИТ
2019.
администратор

Циљ 1:

Област 1

Општина Инђија је једна од 60 локалних самоуправа у Србији, које су учествовале у процени стања електронске управе у
периоду октобар-децембар 2018., у оквиру пројекта Swiss PRO, који подржава Влада Швајцарске, а спроводи UNOPS у сарадњи са
Сталном конференцијом градова и општиина (СКГО) и Министарством државне управе и локалне самоуправе.

Носилац: Радна група за унапређење информационих технологија и увођење електронске управе

Општи циљ: Успостављање потпуног и функционалног система електронске управе на локалном нивоу, у складу са
важећим законима и прописиама1 и стратешким оквиром Републике Србије2

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И УВОЂЕЊЕ еУПРАВЕ У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

120
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о лoкалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон 47/2018-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 4. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, бр 9/13 и 7/2018),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 04. марта 2019. године, доноси
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Ревидирање описа послова свих запослених
који имају улогу у процесу еУправе

Начелник ОУ
Радна група
Начелник ОУ

Начелник ОУ

30.06.2019.

-Сви запослени који су задужени за постављање
и ажурирање еУслуга на Порталу
еУправа прошли су одговарајућу обуку

Начелник ОУ,
Радна група

Руководилац писарнице,
ИТ администратор

Креирање функционалне електронске архиве

1.3.3

-

-

-

30.06.2020.

Континуирано

Континуирано

Припремљене базе података, у складу са
препорученом динамиком Владине канцеларије
за ИТ и еУправу, за постављање на Централну
сервисну магистралу
Пребачене матичне књиге на централни сервер.
Пребачени подаци о држављанству на централни
сервер
Пребачени подаци ЛПА на централни сервер
Пребачене друге базе података према
препорученој динамици
Подаци се ажурирају у реалном времену.
Омогућено је одлагање прилога и електронски
потписаних докумената у електронске архиве.
Омогућено је аутоматско рачунање рокова
Омогућено је генерисање управне статистике,
различитих претрага и прегледа.

Службени лист општине Инђија

1.3.4

Начелник ОУ,
Радна група

ИТ администратор

Пребацивање (миграција) података на
Централну сервисну магистралу („државни
клауд“)

1.3.2

Начелник ОУ,
Радна група

Руководиоци надлежних
организационих јединица
Начелник ОУ, ИТ
администратори

Припрема електронских база података у
универзалном, машински читљивом облику

1.3.1

Администратор еУправе

Владина
канцеларија за
ИТ и еУправу

-Сви запослени који раде са електронским базама
података прошли одговарајућу обуку

-Дефинисан Програм стручног усавршавања у
области ИТ и еУправе на годишњем нивоу.

-

Континуирано, сваке
године

-Правилник унапређен тако да садржи
унутрашњу организацију и нове описе послова

-Припремљени нови описи послова

01.02.2020.

Континуира
но

Успостављање, ажурирање и коришћење база података у електронском облику за послове из изворне надлежности локалне самоуправе
-Усвојен Интерни акт
-Јасно дефинисане улоге и одговорности за
Припрема и усвајање интерног акта о начину
прикупљање, управљање, чување и коришћење
Начелник ОУ
прикупљања, управљања, чувања и коришћења
Начелник ОУ
01.10.2019. података
Радна група
података
-Испуњени захтеви по Закону о електронској
управи

Обука запослених за коришћење Портала
еУправа

Задатак 1.3

1.2.3

1.1.5

Ревизија Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Начелник ОУ
Начелник ОУ
складу са препознатим потребама у процесу
Радна група
увођења еУправе
Унапређење капацитета људских ресурса за увођење и спровођење еУправе
Задатак 1.2
Службеник за управљање
Утврђивање потреба за стручним
људским ресурсима,
1.2.1
усавршавањем у области информационих
Начелник ОУ
администратор
технологија и еУправе на годишњем нивоу
електронских услуга
Буџет
Сви запослени који раде
општине
са електронским базама
МДУЛС,
Обука запослених на кључне теме, укључујући
података (пружање
Национална
информациону безбедност, заштиту података о
1.2.2
електронских услуга,
Начелник ОУ
академија за
личности, информације од јавног значаја,
еЗУП, одржавање веб
Јавну управу
отвореност података и др.
презентације, одржавање
Владина
друштвених мрежа)
канцеларија за
ИТ и еУправу

1.1.4
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Надлежни орган
за усвајање или
одобрење

ИТ администратор

ИТ администратор

Набавка 50 лиценци Office Professional 2016
система за нове рачунаре

Набавка софтвера за е-писарницу

2.2.2

2.2.3

2.4.1

44.000/ком

17.000/ком

 Набављени нови, квалитетни монитори

До краја
2019.
До краја
2019.

 Стари и дотрајали рачунари замењени

До краја
2019.

Начелник ОУ

Начелник ОУ

Начелник ОУ

600.000

27.000/ком

20.000/ком

01.09.2019.

До краја
2019.

До краја
2019.

Начелник ОУ

10.000

Набавка софтвера за услужни центар-инфо пулт

ИТ администратор

Начелник ОУ

400.000

До краја
2019.

Годишње
одржавање

Обезбеђивање адекватне хардверске и софтверске подршке за услужни центар-инфо пулт

ИТ администратор

Осигурање безбедности хардвера, софтвера и мреже у складу са стандардима интероперабилности

Увођење SSL (https) заштите

Задатак 2.4

2.3.1

Задатак 2.3

Начелник ОУ

Начелник ОУ

70.000/ком

Индикатори извршених
активности/учинка/ефеката
(очекивани резултати)

Евиденција о броју случајева прибављања и
достављања података по разним основима
Спроведена квантитативна и квалитативна
анализа и припремљен извештај на годишњем
нивоу

Сви запослени са сертификатом обучени за
коришћење еЗУП

Грађани и привредници могу поднети изјаву о
сагласности у електронском облику

Обезбеђен софтвер за рад инфо пулта

Прилагођена интернет презентација и web server
Обезбеђена адекватна заштита интернет
презентације

 Обезбеђен софтвер за рад електронске
писарнице

 Обезбеђен лиценцирани софтвер за 20 нових
машина
 Замењен апликативни софтвер

 Обезбеђен лиценцирани софтвер за 20 нових
машина
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ИТ администратор

ИТ администратор

2.2.1

Набавка лиценци Windows 10 PRO оперативног
система за нове рачунаре

Задатак 2.2

Набавка брзог скенера за потребе управљања
документима

2.1.3

ИТ администратор

Континуира
но

31.05.2019.

Континуирано

Неопходан
Рок за
буџет, извори
реализацију
финансирања

-

-

 Омогућено скенирање и архивирање
докумената
Осигурање адекватне софтверске покривености за потребе електронске управе, у складу са стандардима интероперабилности

Набавка монитора (23 инча) (brand name)

2.1.2

Задатак 2.1
Обезбеђивање адекватне хардверске подршке за електронску управу
Набавка нових рачунарских јединица (brand
2.1.1
ИТ администратор
Начелник ОУ
name)

Одговорна особа/субјект
за реализацију

Унапређени капацитети, квалитет и безбедност хардвера, софтвера и мреже

Активност

Технички услови за ефикасну подршку електронској управи

Администратор еЗУП

Циљ 2

Мониторинг примене еЗУП

Начелник ОУ

Начелник ОУ

Начелник ОУ

Област 2

1.4.3

Задатак 1.4
Ефикасна и ефективна примена е-ЗУП система
Постављање електронског обрасца Изјаве о
сагласности корисника за прибављање
Администратори е1.4.1
докумената уз све услуге на Порталу еУправа
Управе и еЗУПа
(за које је то релевантно)
Руководиоци ОЈ,
Укључивање свих сертификованих службеника
1.4.2
администратор еЗУПa,
у прибављање и уступање података путем еЗУП
Начелник ОУ

Сви документи у папирнатом облику скенирани и
прописно архивирани
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Имплементација инстант плаћања на шалтерима
општине

Одговорна особа/субјект
за реализацију

Надлежни орган
за усвајање или
одобрење

Неопходан
Рок за
буџет, извори
реализацију
финансирања

Индикатори извршених
активности/учинка/ефеката
(очекивани резултати)

Уредба о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа „Службени гласник РС“, број 104/18

Службени лист општине Инђија

4.

Унапређење структуре и дизајна интернет презентације Општине и стварање услова за њено редовно одржавање
Интернет презентација садржи следеће целине: 1)
Радна група
Дефинисање структуре веб презентације у
О нама, 2) Услуге, 3) Вести/Актуелности, 4)
ИТ администратор,
3.1.1
складу са Уредбом о ближим условима за
Начелник ОУ
30.09.2019. Документи, 5) Регистри, 6) Архива, 7) Контакт, 8)
администратор веб
израду и одржавање веб презентације органа
Питања и одговори, 9) Пријава проблема, 10)
презентације
Коментари (Мапа сајта)
-Спроведена јавна набавка и додељен уговор
-Израђена Модерна верзија интернет
презентације Општине, у складу са Уредбом
-Веб страница садржи све елементе садржаја,
Веб дизајнер,
дизајна и безбедности, у складу са Смерницама
3.1.2
Израда нове веб презентације
администратор веб
Начелник ОУ
500.000
31.10.2019.
-На насловној страни интернет презентације
презентације
налазе се обележја општине (грб)
Интернет презентација је приступачна и израђена
на платформи која омогућава лако руковање
(Content Management System)
Начелник ОУ,
-Усвојен интерни акт којим се регулишу улоге
Израда интерног акта о ажурирању садржаја и
3.1.3
администратор веб
Начелник ОУ
31.12.2019.
и одговорности запослених за унос података и
изгледа веб презентације и друштвених мрежа
презентације
динамика уноса
Задатак 3.2
Побољшање приступачности садржаја и услуга на интернет презентацији за различите циљне групе
Уведене опције:
-Уведена опција остављања коментара испод
Увођење различитих опција двосмерне
Веб дизајнер.
вести
3.2.1
комуникације са корисницима (постављање
администратор веб
Начелник ОУ
31.10.2019.
-Електронска јавна расправа (коментари)
питања и коментара
презентације
-Лог-ин систем за подизање конкурсне
документације у електронском облику
100.000 за
Веб дизајнер.
-Израђена електронска огласна табла
Успостављање електронске огласне табле
израду
3.2.2
администратор веб
Начелник ОУ
15.12.2019.
-Електронска огласна табла постављена на
програма за епрезентације
видљивом месту на насловној страни
Таблу
Подизање видљивости и доступности кључних
Веб дизајнер.
-Листа неопходних банера
3.2.3
Начелник ОУ
30.11.2019.
информација на интернет презентацији
администратор веб
-Постављени сви кључни банери на насловну

Задатак 3.1

Активност

До краја
2019.

Обезбеђен хардвер за рад инфо пулта

Функционална, приступачна и редовно ажурирана интернет презентација Општине, у складу са Уредбом о ближим условима за израду и
одржавање веб презентације органа4

25.000/ком

До краја
2019.

Циљ 3

Начелник ОУ

300.000

Интернет презентација Општине

ИТ администратор

Набавка рачунарских јединица таблета (brand
name)

2.4.3

Начелник ОУ

Област 3

ИТ администратор

Набавка хардвера за услужни центар-инфо пулт

2.4.2
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Веб дизајнер.
администратор веб
презентације

Унапређење приступачности интернет
презентације за особе са инвалидитетом и друге
осетљиве категорије

3.2.5

Начелник ОУ

Начелник ОУ

30.11.2019.

Одговорна особа/субјект
за реализацију

Надлежни орган
за усвајање или
одобрење

-

31.07.2019

Неопходан
Рок за
буџет, извори
реализацију
финансирања

-За све услуге припремљени су и редовно
ажурирани детаљни описи свих еУслуга, образаца
и упутстава

Индикатори извршених
активности/учинка/ефеката
(очекивани резултати)

-Уређене и редовно ажуриране информација
намењених особама са инвалидитетом

-Постављен банер

Службени лист општине Инђија

Задатак 4.1
Унапређење система електронских услуга на порталу еУправа
Припрема/редовно ажурирање детаљног описа
Руководиоци надлежних
Начелник ОУ,
4.1.1 свих еУслуга, упутстава и образаца за
ОЈ, Начелник ОУ
Радна група
постављање на Портал еУправа

Активност

-

28.02.2019.

Унапређење система електронских услуга Општине на порталу еУправа и интернет презентацији Општине

Начелник ОУ

-

-Припремљен „Грађански буџет“ за сваку
годину
-Постављен је банер „Грађански буџет“
-Банер, води до веб странице која се редовно
ажурира
-Сви документи, у свим фазама јавно
доступни

Циљ 4:

Уређење и објављивање информација
намењених особама са инвалидитетом

3.3.4

Начелник ОУ

Начелник ОУ

Једном
месечно,
или када је
урађен
ребаланс
По
потреби

10.000
годишње за
дизајн
„Грађанског
буџета“
-

Електронске услуге

Постављање информације о поступку
подношења захтева за информације од јавног
значаја на насловној страни - банер

3.3.3

Руководиоци ОЈ –
зависно од теме,
администратор веб
презентације
Службеник задужен за
давање информација од
јавног значаја,
администратор веб
презентације
Руководилац ОЈ за
друштвене делатности,
администратор веб
презентације

Начелник ОУ

30.11.2019.

30.11.2019.

30.11.2019.

-

-

-

страницу интернет презентације
Веб презентација доступна, у идентичним
верзијама на:
-Српском језику – ћирилица
-Српском језику – латиница
-Енглеском језику
Уведене опције:
-Мапа приступачности
-Увећање слова/текстова
-Озвучавања текста
-Озвучавање слика
-Промена контраста између позадине и текста
- Објављена категорија Архива (докумената,
чланака, страна и сл.) доступна за једноставно
и брзо претраживање

Област 4

Унапређење и редовно ажурирање информација
о јавним расправама

Унапређење и редовно ажурирање информација
о буџету Општине и капиталним инвестиција

3.3.2

3.3.1

Начелник Одељења за
финансије и ЛАП
Администратор веб
презентације

Припрема категорије „Архива“ у циљу
архивирања садржаја ради лакшег
Веб дизајнер, ИТ
3.2.6
Начелник ОУ
претраживања архивираног садржаја
администратор
(документа, информације и остали садржаји)
Задатак 3.3
Уређење садржаја интернет презентације Општине

Веб дизајнер.
администратор веб
презентације

Уређење језика и писма интернет презентације

3.2.4

презентације
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ИТ администратор

ИТ администратор

ИТ администратор

Отварање посебне е-маил адресе за пријем
електронских поднесака и квалификовану
електронску доставу

Успостављање функционалног система
идентификације корисника на Порталу еУправа

Увођење електронског плаћања такси у
електронској управи

Осигурање доступности еУслуге особама са
инвалидитетом

Постављање линкова до свих еУслуга на
интернет презентацију Општине

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Начелник ОУ,
Радна група

Начелник ОУ,
Радна група

Начелник ОУ,
Радна група

Начелник ОУ,
Радна група

Начелник ОУ,
Радна група

Начелник ОУ,
Радна група

-

-

-

.

-

-

Континуирано

Континуирано

31.07.2019
.

31.07.2019
.

31.08.2019
.

31.08.2019
.

-Доступне све услуге са Портала еУправа и на веб
презентацији

-Обезбеђен асистент за подршку у добијању
еУслуге особама са инвалидитетом

-Сервис електронског плаћања на Порталу
еУправа стављен у функцију ЈЛС.
-Уведени ПОС терминали на шалтерима Услужног
центра.

-Корисници се идентификују путем лог-ин
система или електронског сертификата.

4.1.8

Генерисање QR кода као инструкције за инстант
плаћања

ИТ администратор

Начелник ОУ,
Радна група

600.000

До краја
2019.

-Имплементација на инструкцијама за плаћање
које су доступне грађанима на шалтерима
општине и на пореским решењима
Информисање јавности о могућности коришћења електронских услуга путем Портала еУправа и унапређење информатичке писмености корисника
Задатак 4.2
тих услуга
-Банер Портала еУправа на видљивом месту
Постављање банера еУправе на видљивом месту,
Радна група,
28.02.2019 доприноси приступачности електронских услуга
4.2.1 на насловној страни интернет презентацији
администратор веб
Начелник ОУ
.
-Линк води до детаљног писаног упутства о
Општине
презентације
начину остваривања еУслуга
Радна група, служба за
Постављање промо филма о коришћењу
-Промо филм доступан широј јавности, на
ПР и комуникације ГУ,
28.02.2019
4.2.2 електронских услуга на насловној страни
Начелник ОУ
једноставан начин приказује процес и кораке у
администратор веб
.
интернет презентацији Општине
реализацији услуга еУправе
презентације
-Брошуре/флајери/лифлети о е-Управи доступни
грађанима и привреди Услужном центру.
Радна група, служба за
-Брошуре/флајери/лифлети о е-Управи доступни
Припрема промотивних материјала за
ПР и комуникације ГУ,
30.09.2019
4.2.3
Начелник ОУ
200.000
грађанима и привреди у ПДФ формату на веб
информисање шире јавности
администратор веб
.
презентацији Општине
презентације
-Постављени билборди на кључним местима на
територији Општине.
-Промотивни филм на локалној телевизији
Спровођење промотивне кампање путем
Радна група, служба за
Континуи- -Округли столови и контакт емисије у циљу
4.2.4
Начелник ОУ
локалних медија
ПР и комуникације ГУ
рано
представљаља еУправе, најмање једном у три
месеца.

Руководиоци надлежних
ОЈ, Начелник ОУ, ИТ
администратори
ИТ администратор,
администратор веб
презентације

Администратор(и)
Портала еУправа

Постављање електронских услуга на Портал
еУправа

4.1.2

-Детаљни описи свих еУслуга, електронски
обрасци и упутстава постављени су на Портал
еУправа.
-Подаци и обрасци за све еУслуге се редовно
ажурирају.
Створени сви услови за коришћење еУслуга.
-Сви електронски поднесци и електронска достава
долазе на јединствену е-маил адресу.
-Омогућено је аутоматско потврђивање
електронски примљених порука, повезивање са
електронским адресама, овлашћених службених
лица и аутоматско слање одговора.
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ИТ администратор,
Начелник ОУ

Увођење јавно доступног рачунара за извршење
еУслуга у Услужном центру

4.2.6

Начелник ОУ

Начелник ОУ

-

Континуирано

Једном
годишње

-До краја 2020. године, 50% грађана користи
еУслуге
-До краја 2020. године, 80% привреде користи
еУслуге
-Грађани са нижим нивоом информатичке
писмености могу добити електронску услугу у
Услужном центру.

Број: 09-2/2019-I
Датум: 04. марта 2019. године
Инђија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Милан Предојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК

Oвај Акциони план за унапређење информационих технологија и увођење е Управе у општини Инђија објавити у
„Службеном листу oпштине Инђија“.

Радна група, служба за
ПР и комуникације ГУ,
администратор веб
презентације

Спровођење онлајн анкете о информатичкој
писмености и спремности грађана и привреде за
коришћење електронских услуга

4.2.5
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став
1. тачка 5. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 04. марта 2019. године, донела је
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
НОВИ СЛАНКАМЕН
УВОД
Изради Плана генералне регулације насеља
Нови Сланкамен (у даљем тексту: План) приступило се
на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације
насеља Нови Сланкамен („Службени лист општине
Инђија“, број 14/2017). Саставни део ове Одлуке је
Решење о приступању изради Ивештаја о стратешкој
процена утицаја на животну средину Плана генералне
регулације насеља Нови Сланкамен („Службени лист
општине Инђија“, број 14/2017).
Циљ израде Плана је утврђивање стратегије
развоја и просторног уређења насеља, као и правила
уређења и грађења.
Планом je утврђено: граница обухвата
грађевинског подручја, просторне зоне, намена
површина са правилима уређења и грађења,
инфраструктурни правци и коридори, као и локације за
које се ради урбанистички пројекат.
За потребе израде Плана коришћена је и
релевантна планска, информациона и техничка
документација, као и подаци добијени од надлежних
органа и јавних служби.
Носилац израде Плана је Општина Инђија,
Општинска управа, Одељење за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине, а
обрађивач Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“.
Укупна површина простора
Планом износи око 490,36 ha.

обухваћеног

ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представљају
Одлука о изради Плана генералне регулације насеља
Нови Сланкамен („Службени лист општине Инђија“,
број 14/2017) и Решење о приступању изради Извештаја
о стратешкој процена утицаја на животну средину
Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен

Уторак 05. март 2019.

(„Службени лист општине Инђија“, број 14/2017).
Након доношења Одлуке о изради Плана, а
на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка
64/10-УС, 24/1, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14), приступило је се изради Материјала
за рани јавни увид. Рани јавни увид Плана оглашен је
од стране Носиоца израде Плана - Општине Инђија,
Општинске управе, Секретаријата за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
и одржан у периоду од 02.02.2018. до 16.02.2018. године.
Материјал за рани јавни увид Плана генералне
регулације насеља Нови Сланкамен је усвојен од
стране Комисије за планове оштине Инђија и о истом је
достављен Извештај о обављеном раном јавном увиду
(број 35-29/2018-IV-02, од 27.02.2018. године).
Садржина, начин и поступак израде плана
генералне регулације регулисани су одредбама Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09-исправка 64/10-УС, 24/1, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, број 64/15).
Закони и релевантни прописи који су од значаја
за израду Плана:
- Закон о државном премеру и катастру („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15,
113/17-др. закон и 27/18-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр.
53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број 16/01СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18);
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
42/91, 71/94, 79/05-др. закон и 83/14-др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10,
93/12 и 101/16);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91,
53/93, 53/93-др. закон, 67/93- др. закон, 48/94- др. закон,
54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредби
чл. 81. до 96.);
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, број
41/18);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-УС, 96/15, 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон);
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних
угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника
(„Службени гласник РС“, број 104/09);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени
гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС 62/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број
145/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11,
80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим
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одредби члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се
односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени
гласник РС“, број 36/09);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.
36/09, 88/10, 91/10- исправка и 14/16);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.
закон, 43/11-УС и 14/16);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број
36/09 и 10/13);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“,
број 112/15)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине („Службени гласник РС“,
број 135/04 и 25/15);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени
гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07,
88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - др. закон и 10/15);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“,
бр. 111/09 и 20/15);

- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној
сигурности („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 93/12);
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15);
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“,
бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др.
закон);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС“, број 101/15);
- као и други законски и подзаконски акти, који на
директан или индиректан начин регулишу ову област.

Привредне делатности

следеће врсте културног туризма: културно-историјски
(археолошки локалитети), едукациони, манифестациони
и рурални-life, seeing/life participating (видети и
учествовати у животу локалне заједнице).

Користећи своје компаративне предности, а
имајући у виду укупне и посебне потенцијале, као и
стратешки положај општине Инђија, основни развојни
приоритет треба да буде ревитализација укупне привреде
и развој ефикасне привредне инфраструктуре, уз активну
и атрактивну политику привлачења инвеститора, уз
императив заштите и очувања животне средине, а у
циљу побољшања квалитета живота становништва.
Туризам
Природне вредности подручја представљају
основ за здравствени-spa/welness туризам, риболов
и лов, туризам посебних интересовања (пешачења,
циклотуризам, посматрање ретких биљних врста и птица –
birdwatching), рекреативне и излетничке програме,
наутички туризам, уз ограничења која обезбеђују
очување природне и културне баштине.
На подручју општине Инђија могу се развијати

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
ИЗВОД ИЗ ППО Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 7/2012)
Становништво
На
основу
утврђених
биодинамичких
карактеристика популације, досадашњих развојних
тенденција, планираних мера демографске политике,
као и прогнозираног привредног и укупног друштвеног
развоја, у периоду 2002-2021. год. за насеља општине
Инђија прогнозиран је благ пораст укупног броја
становника, тако да ће 2021. године у насељима општине
Инђија живети 52450 становника. Просечна величина
домаћинства износиће 3,1 члан по домаћинству, а укупан
број домаћинстава биће 17050.

Мрежа насеља
За општину Инђија може се тврдити да има
развијену мрежу насеља (у односу на број), као и то
да сва насеља, сем Сланкаменачких Винограда, имају
повољан географки положај и добру повезаност са
центром општине.
Насељске везе са општинским центром
углавном су радијалне, тј. насеља у оквиру општинског
простора су неправилно зракасто оформљена у односу
на насеље Инђија, са још увек недовољним бројем
међусобних веза, с тим да само три насеља (Чортановци,
Бешка, Инђија) повезују два вида саобраћаја (друмски
и железнички), док остала насеља опслужује само
друмски саобраћај.
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Организација јавних служби
У насељима Крчедин и Сланкаменачки
Виногради, као и у насељима Нови Сланкамен и Стари

Саобраћајна инфраструктура
Основно будуће опредељење у домену путногдрумског саобраћаја за планирани плански хоризонт је
задржавање свих изграђених саобраћајних капацитета.
Као друга фаза у реализацији стратешких
опредељења је рехабилитација и реконструкција свих
државних путева и довођење њиховог нивоа изграђености
на квалитативно виши стандард у саобраћајној мрежи.
Такође кроз прву фазу потребно је успоставити систем
општинских путева кроз изградњу, модернизацију и
осавремењавање општинских (локалних) путева, који
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Сланкамен, због њихове међусобне близине, требало би
планирати заједничке дефицитарне капацитете јавних
служби, да не би долазило до њиховог дуплирања.

по функцији и значају у оквиру свеобухватног развоја
покажу оправданост.
Водопривредна инфраструктура
У складу са стратешким опредељењима,
снабдевање водом највишег квалитета оствариће се
развојем регионалног система водоснабдевања (у
овом случају Сремски регионални систем – подсистем
„Источни Срем“), из којег ће се снабдевати становништво
насеља општине Инђија, као и само они технолошки
процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета.
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Природна добра
На простору Инђије развијаће се сепарациони
канализациони системи, којима ће се посебно одводити
фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне
воде. Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби,
посебним системима. Зависно од врсте и типа загађене
воде вршиће се њихово претходно пречишћавање
кроз предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко
пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном
водом.
Електроенергетска инфраструктура
Постојећу нисконапонску мрежу у насељу
реконструисати у складу са планом развоја надлежног
оператера дистрибутивне мреже електричне енергије.
Поправљање квалитета испоруке и напонских
прилика у мрежи решаваће се локално по потреби,
изградњом нових средњенапонских и нисконапонских
објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске и
стубне трафостанице. Зидане трафостанице типа „кула“
потребно је заменити новим.

На простору обухвата Плана нема заштићених
нити предложених за заштиту природних добара.
Заштита животне средине
Стратешко опредељење заштите животне
средине односно живота и здравља људи је усмерено у
циљу оптималног и рационалног коришћења природних
ресурса и унапређења природних и створених вредности
на предметном простору.
У том смислу Планом је предвиђена заштита
воде, ваздуха и земљишта од потенцијалне деградације.
Снабдевање
водом
највишег
квалитета
оствариће
се
развојем
регионалног
система
водоснабдевања.
У контексту заштите вода планирана је изградња
сепаратне канализационе мреже у свим насељима.
Отпадне фекалне воде и отпадне воде из индустријских
објеката пречишћавати пре упуштања у реципијент.

Електроенергетска мрежа у насељима, ће
бити углавном надземна на бетонским и гвозденорешеткастим стубовима. У деловима насеља где је
планирано вишепородично становање, радне зоне,
централни садржаји, спортско-рекреативне и парковске
површине, мрежа ће се градити подземно.

У контексту заштите и очувања квалитета
ваздуха на подручју општине предвиђена је израда
локалног регистра загађивања и редовно праћење
стања квалитета ваздуха на територији Општине
успостављањем мреже мониторинг станица, у складу са
важећом законском регулативом.

Термоенергетска инфраструктура

Заштита ваздуха ће се обезбедити и следећим
планским мерама:
- изградњом обилазница и модернизацијом и доградњом
саобраћајне мреже;
- гасификацијом насеља;
- адекватним одлагањем комуналног отпада и сточних
лешева, у складу са Стратегијом управљања отпадом и
важећим законима и правилницима;
- повећањем зеленог фонда и формирањем заштитног
зеленила;
- санацијом и рекултивацијом постојеће депоније након
завршене експлоатације, као и неуређених депонија.

Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне
инфраструктуре на подручју обухвата Просторног
плана општине Инђија, задовољавају садашње потребе
потрошача на територији општине и пружају могућност
даљег проширења и изградње у циљу задовољења
свих потрошача природног гаса на простору Општине
(насељена места, викенд зоне и индустријски
потрошачи).
Електронска комуникациона инфраструктура
У области комутационих система, неопходно
је увођење дигиталне технологије, како за нове објекте,
тако и замена постојећих аналогних комутационих
система, тј. аналогних телефонских централа, довољног
капацитета, којим ће се омогућити неопходно укидање
двојничких и инсталација дигиталних (ISDN и HDSL)
телефонских прикључака.
Дигитализацију је потребно извршити на
свим нивоима, што подразумева и увођење оптичких
каблова у месне мреже и до крајњих корисника.
Дигитализацију и проширење комутационих система
пратиће и проширење транспортне мреже, засноване
на постојећим и новим оптичким кабловима и система
преноса најсавременије дигиталне технологије.

Планом је предвиђено да се земљиште као
природни ресурс заштити низом мера и активности које
ће допринети његовом очувању и унапређењу квалитета.
Општина Инђија се укључила у реализацију
принципа Стратегије управљања отпадом и у складу
са тим потписала је Споразум о формирању региона
за управљање отпадом за више општина, израђен је
Регионални план управљања отпадом у наведеним
општинама, План управљања отпадом на нивоу локалне
самоуправе, који је прецизирао начин и динамику
сакупљања отпада и План детаљне регулације за
изградњу регионалне санитарне депоније у Инђији, на
основу Идејног пројекта.
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

И

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
Почетна тачка описа границе обухвата Плана
генералне регулације насеља Нови Сланкамен се налази
на тромеђи општинског пута, катастарска парцела 3750
и катастарских парцела 3748/78 и 3748/79.
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати
северну међу општинског пута, катастарске парцеле
3750, 1010, 1012, 1014 и 2083/1 до тромеђе општинског
пута, катастарске парцеле 2083/1 и 2083/2 и границе
катастарских општина Нови Сланкамен и Стари
Сланкамен.
Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца
општински пут и прати северозападну међу катастарских
парцела 2055/5, 2055/8, 2055/10 и 2054/1 и источну међу
катастарске парцеле 2055/11 и пресецајући атарски пут,
катастарска парцела 2050/2 долази до тромеђе атарског
пута и катастарских парцела 2047/6 и 2047/7.
Од тромеђе граница у правцу запада прати
јужну међу катастарских парцела 2050/2, 2047/9, 2047/3,
2047/10 и 2049 до тромеђе катастарских парцела 2049,
2047/16 и 2091/4, скреће ка југу и прати источну међу
катастарских парцела 2047/16 и 2036 до тачке на међи
катастарских парцела 2036 и 2108/4, мења правац ка
северозападу, пресеца катастарске парцеле 2036 и 2035
и јужном међом катастарских парцела 2035 и 2039
долази до тромеђе катастарских парцела 2039, 2046/24
и 2046/39.
Од тромеђе граница у правцу југозапада прати
западну међу катастарских парцела 2046/39, 2046/72,
2037/2, 2045/27, 2045/28 и 2035/2 и долази до четромеђе
пута, катастарске парцеле 2035/2 и 2035/1 и катастарских
парцела 2043/27 и 2043/28.
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тромеђе пута, катастарска парцела 3676 и катастарских
парцела 2041/6 и 2041/5.
Од тромеђе граница у правцу северозапада
прати северну међу пута до тромеђе пута и катастарских
парцела 2839/1 и 2041/1, мења правац ка југозападу и
прати источну међу катастарске парцеле 2839/1 до
четворомеђе државног пута Iб реда бр.126, катастарске
парцеле 2839/1 и 2839/2 и катастарских парцела 2666/1
и 2666/2.
Од четворомеђе граница у правцу северозапада
пресеца државни пут и прати источну међу катастарских
парцела 2841, 2864 и 2866, скреће ка североистоку и
пратећи источну међу атарског пута, катастарска парцела
2880 долази до тромеђе атарског пута и катастарских
парцела 3695/9 и 3695/10.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера,
прати источну и северну међу катастарске парцеле
3695/10 и северну међу атарског пута, катастарска
парцела 2880 и пратећи западну међу атарског пута у
правцу југа долази до тромеђе атарског пута, катастарска
парцела 2880 и катастарских парцела 3697/3 и 3697/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу
северозапада и прати источну међу катастарских парцела
3697/3 и 3697/4, пресеца пут, катастарска парцела 3689 и
пратећи источну међу катастарске парцеле 3701 долази
до четворомеђе катастарских парцела 3701, 3465/2, 3466
и 3709/1.
Од четворомеђе граница у правцу североистока
прати западну међу катастарске парцеле 3709/1 до
тромеђе катастарских парцела 3709/1, 3728/21 и 3336,
пресеца катастарску парцелу 3728/21 и даље ка северу
прати западну међу катастарских парцела 3728/5 и
3729/19 и пресецајући општински пут, катастарска
парцела 3750 и долази до почетне тачке описа оквирне
границе обухвата Плана.

Од тромеђе граница наставља у правцу
северозапада и прати западну међу пута, катастарска
парцела 2035/1 до тромеђе пута и катастарских парцела
2044/32 и 2044/33, скреће ка југозападу, прати западну
међу катастарских парцела 2044/33 и 2044/34 до тромеђе
пута, катастарска парцела 2043/69 и катастарских
парцела 2044/31 и 3044/34.

Предметна локација се налази у катастарској
општини Нови Сланкамен.

Од тромеђе граница у правцу северозапада
дужином од око 50 m прати северну међу пута, скреће
ка југу, пресеца га, прати источну међу катастарске
парцеле 2043/74 и пресецајући пут, катастарска парцела
2034/1 долази до тромеђе пута и катастарских парцела
2041/18 и 2041/17.

Почетна тачка описа границе грађевинског
подручја насеља Нови Сланкамен је тачка 1, која се
налази на тромеђи општинског пута, катастарска
парцела 3750 и катастарских парцела 3748/78 и 3748/79.

Од тромеђе граница у правцу северозапада
прати јужну међу пута до тромеђе пута и катастарских
парцела 2041/6 и 2041/108, мења правац ка југозападу
и прати западну међу катастарске парцеле 2041/6 до

Укупна површина обухвата Плана износи око 490,36
ha.
2.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Од тачке 1 граница у правцу југоистока прати
северну међу општинског пута, катастарске парцеле
3750, 1010, 1012, 1014 и 2083/1 до тачке 2 на тромеђи
општинског пута, катастарске парцеле 2083/1 и 2083/2
и границе катастарских општина Нови Сланкамен и
Стари Сланкамен.
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Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца
општински пут и прати северозападну међу катастарских
парцела 2055/5, 2055/8, 2055/10 и 2054/1 и источну међу
катастарске парцеле 2055/11 и пресецајући атарски пут,
катастарска парцела 2050/2 долази до тачке 3, која се
налази на тромеђи атарског пута и катастарских парцела
2047/6 и 2047/7.
Од тачке 3 граница у правцу запада прати
јужну међу катастарских парцела 2050/2, 2047/9, 2047/3
и 2047/10 до тачке 4, која се налази на четворомеђи
катастарских парцела 2049, 2047/11, 2086 и 2047/10.
Од четворомеђе граница у правцу југозапада
прати источну и јужну међу катастарске парцеле 2049 и
долази до тачке 5, која се налази на тромеђи катастарских
парцела 2049, 2047/16 и 2091/4.
Од тачке 5 граница у правцу југа и прати
источну међу катастарских парцела 2047/16 и 2036 до
тачке 6, која се налази на међи катастарских парцела
2036 и 2108/4.
Од тачке 6 граница мења правац ка северозападу,
пресеца катастарске парцеле 2036 и 2035 и јужном међом
катастарских парцела 2035 и 2039 долази до тачке 7 на
тромеђи катастарских парцела 2039, 2046/24 и 2046/39.
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Од тачке 12 граница у правцу северозапада
пресеца државни пут Iб реда бр.126, катастарске парцеле
2839/1, 2840/1 и 3679/2, преко преломних тачака број
20 и 21 (регулациона линија водозахвата) наставља у
правцу северозапада и пратећи западну међу катастарске
парцеле 2867/7 долази до тачке 13, која се налази на
тромеђи пута, катастарска парцела 2880 и катастарских
парцела 2867/1 и 2867/7.
Од тромеђе граница скреће ка североистоку
и пратећи источну међу атарског пута, катастарска
парцела 2880 и парцеле 3695/10, долази до тачке 14, која
се налази на четворомеђи атарског пута и катастарских
парцела 3706/2, 3697/2 и 3695/10.
Од тачке 14 граница у правцу северозапада
прати јужну и западну међу катастарске парцеле 3697/2,
пресеца пут, катастарска парцела 3689 и западном
међом катастарске парцеле 3709/1 долази до тачке 15 на
четворомеђи катастарских парцела 3709/1, 3701, 3465/2
и 3466.
Од четворомеђе граница у правцу североистока
прати западну међу катастарске парцеле 3709/1 до тачке
16, која се налази на тромеђи катастарских парцела
3709/1, 3728/21 и 3336.

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати
западну међу катастарских парцела 2046/39, 2046/72,
2037/2, 2045/27, 2045/28 и 2035/2 и долази до тачке 8 на
четромеђи пута, катастарске парцеле 2035/2 и 2035/1 и
катастарских парцела 2043/27 и 2043/28.
Од тачке 8 граница наставља у правцу
северозапада и прати западну међу пута, катастарска
парцела 2035/1 до тачке 9, која се налази на тромеђи
пута и катастарских парцела 2044/32 и 2044/33.

Од тачке 16 граница у правцу севера пресеца
катастарску парцелу 3728/21 и даље ка северу прати
западну међу катастарских парцела 3728/5 и 3729/19 и
пресецајући општински пут, катастарска парцела 3750
долази до почетне тачке описа границе грађевинског
подручја насеља Нови Сланкамен.

Од тромеђе граница скреће ка југозападу,
прати западну међу катастарских парцела 2044/33 и
2044/34 до тромеђе пута, катастарска парцела 2043/69
и катастарских парцела 2044/31 и 3044/34, мења правац
ка северозападу и дужином од око 50 m прати северну
међу пута, скреће ка југу, пресеца га, прати источну
међу катастарске парцеле 2043/74 и пресецајући пут,
катастарска парцела 2034/1 долази тачке 10 на тромеђи
пута и катастарских парцела 2041/18 и 2041/17.

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Од тачке 10 граница у правцу северозапада
прати јужну међу пута до тромеђе пута и катастарских
парцела 2041/6 и 2041/108, мења правац ка југозападу и
прати западну међу катастарске парцеле 2041/6 до тачке
11, која се налази на тромеђи пута, катастарска парцела
3676 и катастарских парцела 2041/6 и 2041/5.
Од тромеђе граница у правцу северозапада
прати источну међу пута, катастарска парцела 3676
долази до тачке 12 на међи државног пута Iб реда бр.126,
катастарске парцеле 2839/1, пута, катастарска парцела
3676 и катастарске парцеле 2041/1.

Укупна површина границе грађевинског
подручја насеља Нови Сланкамен износи око 481,45 ha.

Насеље Нови Сланкамен се налази у источном
делу општине Инђија, има повољан географски положај
и добру повезаност са општинским центром. Настало
је на благим наносима лесне заравни најисточнијег
дела Фрушке горе, а положај и облик му је условљен
структуром терена. У геолошком погледу земљиште
територије насеља чини лес, сасатављен од више лесних
складова, a дебљина лесног слоја варира и креће се од 10
m до 20 m.
Климатске
карактеристике
посматраног
простора немају екстремне неповољне вредности
које би захтевале посебно организовање простора.
Средња годишња температура ваздуха на посматраном
простору износи 11,9оС, док је просечна годишња
вредност суме падавина 652,6 mm. Просечна годишња
вредност релативне влажности износи око 72%, док је
средња годишња вредност суме осунчавања 2.096,5 час.
Преовлађујући ветрови су из правца северозапада и
југоистока (кошава).

Број 6, страна број 334

Службени лист општине Инђија

Према
карти
сеизмичког
хазарда
за
повратни период 475 год. на површини терена за
локацију која је у обухвату Плана, према подацима
Републичког сеизмолошког завода утврђени су VII и
VIII степен сеизмичког интензитета према Европској
макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру
тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости,
односно очекиване деформације. За VII степен сматра се
да ће се у смислу интензитета и очекиваних последица
манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII – „штетан
земљотрес“.
Површина грађевинског подручја насеља која

Анализа кретања укупног броја становника
Новог Сланкамена, за период од 1948-2011. године,
указује на тренд пада укупног броја становника по
просечној годишњој стопи од -0,53%. Популациона
величина перманентно опада до пописа 2002. године
када је забележен пораст за око 22,4%, односно за 632
лица у односу на претходни попис. Међутим, последњи
попис из 2011. године указује на поновни пад укупног
броја становника у насељу, које је смањено за 461 лице.
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је дефинисана Регулационим планом насеља Нови
Сланкамен („Службени лист општине Инђија“, број
7/2000 и 23/2003) износи 482,18 ha.
Становништво
Анализа
демографског
развоја
насеља
Нови Сланкамен извршена је на основу званичних
статистичких података пописа становништва у периоду
1948-2011. године. Према попису становништва из 2011.
године, у насељу Нови Сланкамен живи 2994 становника
или 6,3% укупне популације општине Инђија.

добним групама указује на изузетно неповољну
старосну структуру становништва са високим индексом
старења од 1,8. То значи да је процес старења у насељу
Нови Сланкамен прешао границе критичности, јер
је индекс старења прешао однос 1:1 (индекс старења
је однос броја старих преко 60 година и броја младих
испод 20 година старости). Старије средовечно и старо
становништво чини 59,7% укупне популације Новог
Сланкамена.

Структура становништва
Анализа структуре становништва по великим

Посебно су анализиране и остале старосне
структуре становништва. Добна група од 0-19
година (младо становништво) чини 15,9% укупног
становништва. Удео ове добне групе је умањен у односу
на попис 2002. године (20,5% укупне популације). У

Становништво према школској спреми
Анализа образовне структуре становништва
вршена је преко категорије неписменог становништва
старијег од 10 година и према школској спреми
становништва старијег од 15 година.

оквиру ове добне групе најзаступљенија је група од 7-14
година старости, тј. основно школски узраст (36,4%),
затим становништво средње школског узраста (31,6%) и
на крају становништво млађе од 7 година (32%).

У популацији старијој од 10 година 2,1% је
неписмено становништво, што је лошије у поређењу
са војвођанским просеком (1,6%). Неписмене углавном
чине лица преко 65 година, а међу њима 88,6% чине
жене.
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Анализа образовне структуре становништва
према школској спреми показује да је у односу на
попис 2002. год. знатно смањен удео становништва без
школске спреме и незавршеног основног образовања (са
29,1% на 17,8%).
У популацији старијој од 15 година највеће
учешће има становништво са завршеним средњим
образовањем (52%). Лица са завршеним основним
образовањем у Новом Сланкамену чине 22,1%, док

Број домаћинстава
У периоду 1948-2011. год укупан број
домаћинстава опадао је по просечној годишњој стопи

Просечна величина домаћинства опадала је од
4,1 до 3,0 члана по домаћинству, као последица процеса
раслојавања домаћинстава.
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је удео високообразованог становништва у односу на
попис 2002. год. повећан са 2,3% на 4,4%.
Образовна структура становништва Новог
Сланкамена се знатно побољшала у односу на 2002.
годину, али је још увек испод просека за АП Војводину.
Удео неписмених је знатно смањен, док је удео
становништва са завршеним средњим, вишим и високим
образовањем повећан.

од -0,08%. Кретање укупног броја домаћинстава је у
анализираном периоду било промењљиво, а драстичан
пад је забележен између последња два пописа.

У укупном броју домаћинстава највеће учешће

од 25,5% имају домаћинства од 2 члана, затим једночлана
домаћинства (20,3%). Домаћинства са 5 и више чланова
чине 19,9% од укупног броја домаћинстава, док је
скоро подједнак удео четворочланих 16,5% и трочланих
домаћинстава 17,7%.

На основу извршене анализе може се
оценити да је општа демографска ситуација насеља
Нови Сланкамен неповољна. Основне демографске
карактеристике су: смањење укупног броја становника
у посматраном периоду, веома изражен негативан
природни прираштај, погоршање старосне структуре
и виталних карактеристика популације, неповољна
образовна и квалификациона структура становништва,

све то указује да неће доћи до побољшања демографске
ситуације ни у планском периоду. Зато је неопходно
ову неповољну демографску ситуацију бар ублажити
и адекватним мерама на нивоу општине (развојни
социјални и привредни програми) створити услове да
се задржи становништво, обезбеђењем радних места
и подизањем на виши ниво укупних услова живота у
насељу.
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Пројекција броја становника, домаћинстава и
просечне величине домаћинства
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Према
досадашњим
биодинамичким
карактеристикама популације, као и на основу
планираних
мера
демографске
политике
и

претпостављеног привредног и укупног друштвеног
развоја, у периоду 2011-2031. године прогнозиран
је пад укупног броја становника, тако да ће 2031.
године у Новом Сланкамену живети 2400 становника.
Просечна величина домаћинства износиће 2,9 чланова
по домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 840.

Јавне службе

Центар насеља није формиран плански.

Најзначајнији јавни објекти (месна заједница,
пошта и јавне службе) лоцирани су у средишњем делу
насеља уз главну насељску саобраћајницу, осим домова
за старе, који се налазе у блоковима, чија је претежна
намена породично становање.

Породично
становање
је
доминантна
намена у насељу. Парцеле породичног становања
карактеришу објекти у прекинутом низу, као и
велики број слободностојећих објеката. Претежно
су заступљени приземни објекти. Величина парцела
породичног становања је примерена пољопривредним
домаћинствима и креће се, у просеку, од 700 m2 - 1400
m2. Ширина фронта парцеле је у просеку већа од 16
m, a крећe се од 12 m, до преко 30 m. Просечан степен
заузетости парцеле је испод 20%.

У насељу Нови Сланкамен евидентиране су
следеће јавне службе и јавни објекти:
1. Област управе:
- Канцеларије Месне заједнице
2. Област образовања:
- Установа за предшколско образовање „Бошко БухаПчелица“
- Школа за основно образовање „Др Ђорђе Натошевић“
(300 ученика)
3. Област здравствене заштите:
- Амбуланта и апотека
4. Област културе:
- Дом културе
- Хрватско кутурно просвјетно друштво „Стјепан Радић“
5. Област физичке културе:
- Отворени спортски терени
- Фискултурна сала уз основну школу
6. Област социјалне заштите:
- Дом за старе „Препород“
- Дом за старе „Гала дом“
У насељу постоје две цркве:
- Римокатоличка црква Светог Михајла
- Српска православна црква Светог Преображења.
Становање и центар насеља
Насеље је плански формирано, са правилном
матрицом улица и правилним правоугаоним блоковима.
Највећи део површине насеља чини породично
становање.

Спортско-рекреативне површине
Насеље Нови Сланкамен нема формиран
спортски центар. У оквиру комплекса школе изграђени
су отворени терени за мале спортове и спортска хала,
а у источном делу насеља формирано је фудбалско
игралиште, уз које не постоје пратећи садржаји.
Спортско-рекреативне површине је потребно
уредити и допунити пратећим садржајима.
Привреда
Нови Сланкамен је насеље у коме је
пољопривреда доминирајућа привредна грана и носилац
развоја насеља.
Насеље је изразито пољопривредног типа,
без формираних радних зона. Сировинско залеђе
представљају пољопривредне површине, култивисане у
воћњаке, које окружују насеље, тако да се може рећи да
се село налази усред плантажа воћа. Додатни развојни
потицај насељу Нови Сланкамен представља и израда
Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање
„Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ у општини
Инђија која је у току, а који је рађен на основу пројектне
документације и развојних пројеката ЈВП „Вода
Војводине“.
Нови
Сланкамен
нема
индустријских
капацитета. У насељу постоји пет земљорадничких
задруга и три хладњаче.
Постоје повољни природни и други услови
за земљорадњу, међутим, квалитативан допринос
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пољопривреде у целини је веома низак (због
непостојања прерађивачких капацитета) и у несразмери
је са расположивом ресурсима. Насеље Нови Сланкамен,
унутар границе грађевинског подручја, располаже
малом површином која је намењена раду, у односу на
површину грађевинског подручја. У Новом Сланкамену
није формирана радна зона. У југозападном делу насеља
постоји радни комплекс у функцији пољопривреде сточарстава (фарма говеда „Ангус“), а унутар насеља и
по ободу неколико појединачних радних комплекса.
Анализа постојећих трговинских капацитета
показала је да они задовољавају потребе становништва
за
свакодневним
снабдевањем
прехрамбеним
производима, док су за специјализовану куповину
становници упућени у оближње веће центре. У Новом
Сланкамену постоји више од 10 угоститељских објеката,
који пружају углавном услуге пића. Од занатских услуга
заступљене су производња прозора, прерада меса, млека
и рибе, израда предмета од метала, гуме и пластике, а
од услужних занатских радњи заступљене су услуге у
служби човека (кројач, фризер), услуге ауторемонта,
услуге у грађевинарству, услуге превоза робе и путника,
рачуноводствене услуге и др. За задовољење потреба
за другим занатским услугама становници Новог
Сланкамена су упућени на оближње веће центре.
Комуналне површине
Комуналне површине у насељу су: гробље, које
није у потпуности уређено и опремљено, зелена пијаца
у оквиру централне зоне насеља и МРС. У источном
делу насеља се налази неуређена површина за одлагање
комуналног отпада-дивља депонија.
Саобраћајна инфраструктура
Основна веза насеља Нови Сланкамен са
окружењем и општинским центром је остварена преко
државног пута IIа реда бр.126 /Р-109, Рума - Путинци Инђија - Стари Сланкамен. ДП бр.126 се пружа у правцу
североисток-југозапад, практично делећи насељску
мрежу на готово једнаке саобраћајне дистрикте. У исто
време државни пут фигуришe као главни апсорбер свих
интернасељских и насељских саобраћајних токова.
Општински путеви, као сегменти насељске саобраћајне
мреже, пресецају насељско ткиво у правцима:
- север - северозапад, ОП бр. 17, Крчедин – Нови
Сланкамен,
- север-југоисток, ОП бр. 18, Нови Сланкамен - Сурдук.
У оквиру регулационих ширина траса
категорисаних путева кроз насеље Нови Сланкамен –
главних насељских саобраћајница (ДП бр.126, ОП бр.17
и бр.18), елементи попречних профила су углавном на
задовољавајућем нивоу у квантитативном (неопходни
елементи профила: коловозне и површине за кретање
пешака) и квалитативном смислу (експлоатационо
стање саобраћајних површина).
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У уличним коридорима (регулационе ширине)
осталих саобраћајница степен изграђености варира,
са довољним ширинама регулације, са различитим
ширинама коловоза (3,0-6,0 m) и релативно
одговарајућим степеном опремљености саобраћајница.
Осим трасе државног и општинских путева кроз
насеље и већина осталих насељских саобраћајница је
опремљена савременим коловозним површинама.
Немоторна кретања у насељу су заступљена у
великом обиму, узимајући у обзир традицију прелажења
унутарнасељских
растојања,
геоморфологију
и
конфигурацију терена. Пешачки саобраћај се обавља
у оквиру коридора свих насељских саобраћајница,
док се бициклистички саобраћај углавном обавља по
коловозним површинама. Ширине коридора мреже
улица погодују овим видовима кретања. Постојећи
капацитети за одвијање немоторних кретања (посебно
бициклистичких) нису на потребном безбедносном
нивоу, јер се налазе у оквиру коловозних површина.
Стање изграђености и опремљености пешачких стаза
пружа релативно задовољавајући ниво комфора кретања
пешака у оквиру насељског простора.
Водна инфраструктура
Пре седамдесетих година водоснабдевање
насеља обављало се преко плићих бунара (до 30 m
дубине). Такорећи, свако домаћинство је имало бунар овог
типа. Воде су црпљене ручним пумпама. Организовано
водоснабдевање око хиљаду домаћинстава насеља
Нови Сланкамен започиње 1974. године, формирањем
изворишта у југозападном делу насеља, са леве стране
пута од Нових Карловаца и изградњом дистрибутивног
система.
Први водозахватни објекти изграђени на
изворишту су бунари ИС-НСЛ-1 и ИС-НСЛ-2, дубине
око 90 m, односно 210 m. Издан коју каптира бунар ИСНСЛ-1 је формирана у оквиру песковите серије неогене
старости на дубини око 80-90 m. Садашњи капацитет
првог бунара је 4,1 l/s, а другог 3,8 l/s.
Године 1980. изведен је на изворишту нови
бунар ИС-НСЛ-4 којим је каптирана издан формирана
у оквиру песковите серије интеркалиране глиновитим
седиментима на дубини око 200-225 m. Четврти бунар
изворишта ИС-НСЛ-3 изграђен је 1995.године и њиме се
захватила наведена издан на дубини 80 до 90 m. Према
мерењима спроведеним 1997. године капацитет бунара
је око 3,0 l/s.
Данас су на изворишту у функцији 2 цеваста
бушена бунара. На изворишту су изграђени резервоар
запремине 100 m3 и хидрофорска станица. Са изворишта
се водом снабдевају корисници у Новом Сланкамену.
Ово извориште данас обезбеђује недостајућу
количину воде за водоснабдевање, јер је од 2010.год.
дистрибутивна мрежа насеља повезана на водоводни
систем Инђије (цевовод пречника 250 mm) и потребе се
делом задовољавају из инђијског изворишта. Извориште
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је лоцирано југозападно од насеља, са леве стране пута
Инђија-Нови Карловци, на улазу у насеље. Коте терена
у зони изворишта су око 123 mАНВ.
Вода захваћена на изворишту се без икакве
прераде, само уз хлорисање, дистрибуира до потрошача.
Потребан је третман захваћених вода, како би квалитет
воде био у складу са Правилником. Испитивани узорци
подземне воде узети након хлорисања су микробиолошки
исправни. Према резултатима испитивања квалитет
воде задовољава критеријуме прописане Правилником о
хигијенској исправности воде за пиће. Према резултатима
хемијских анализа које су рађене приликом израде и
тестирања бунара воде су слабо алкалне, умерено тврде,
до тврде. У води је често присутан повишен садржај
гвожђа и амонијум јона. Такође, повишен је и утрошак
KMnO4.
У Новом Сланкамену локални водовод је решен
по класичном концепту, по којем се вода захвата из бунара
пумпама и преко хидрофорског постројења запремине
2 x 5.000 литара, након хлорисања шаље конзумном
подручју. На супротној страни од изворишта налази
се контра резервоар запремине 100 m3 са основном
првобитном наменом изравнања протицаја. Међутим,
временом са порастом потрошње воде запремина овог
резервоара је постала недовољна за насеље. Притисак
у мрежи у центру насеља је око 4,3 bara, а на крајевима
око 3 bara.
Највећи пречник цеви у мрежи је 160 mm и
та цев води од хидрофорског постројења до центра
насеља, улицом у којој је груписан већи број потрошача.
Преостале цеви су пречника 110 mm и мање.
Фекална канализација у насељу није изведена,
тако да се санитарне отпадне воде евакуишу путем
непрописно изведених септичких јама и упијајућих
бунара, што има негативне последице по животну
средину.
Сувишне атмосферске воде се на овом простору
прикупљају мрежом отворених канала положених уз
уличне саобраћајнице.
Електроенергетска инфраструктура
Насеље Нови Сланкамен се снабдева
електричном енергијом преко 20 kV извода „Нови
Карловци“ из трафостанице ТС „Инђија“, 110/20kV,
инсталисане снаге 2х31,5 MVA.
У укупној потрошњи електричне енергије у
насељу са приближно 71,66 % учествују домаћинства, са
4,65 % потрошачи на средњем напону и 23,69 % остали
потрошачи.
Постојећа електроенергетска мрежа у насељу
(средњенапонска и нисконапонска), је надземна
у уличним коридорима. Стубови на којима су
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постављени водови су челично-решеткасти и бетонски.
Електроенергетска мрежа у насељу је реконструисана
за 20kV напон. У сврху постизања квалитета напона
напајања у насељу је потребно изградити довољан
број трафостаница, како за постојеће, тако и планиране
потрошаче.
Електронска комуникациона инфраструктура
Електронска комуникациона инфраструктура
обухвата спојне путеве фиксних и мобилних
комуникација, комутационе центре фиксних и мобилних
комуникација и приступне електронске комуникационе
мреже.
Спојни путеви су реализовани преко дигиталног
система преноса по оптичким кабловима који насеље
повезују са главним комутационим чвором у Инђији,
односно комутационим чвором у Новом Сланкамену.
У насељу је изграђена подземна приступна и
надземна разводна електронска комуникациона мрежа.
Поштански саобраћај се одвија преко једне
поштанске јединице са шалтер салом за кориснике.
За потребе система мреже мобилних
комуникација изграђене су базне радио-станице
постојећих мобилних оператера.
Термоенергетска инфраструктура
У насељу Нови Сланкамен постоји изграђена
гасоводна инфраструктура, која својим положајем
и капацитетом пружа могућност даљег проширења
и прикључења нових корисника природног гаса
на постојећу дистрибутивну мрежу у насељу.
Дистрибутивна гасоводна мрежа је изграђена у скоро
свим постојећим улицама, а насеље се снабдева
природним гасом преко дистрибутивног гасовода из
правца насеља Инђија и МРС „Нови Сланкамен“.
Природна добра
На простору обухвата Плана нема заштићених
подручја, нити предложених за заштиту природних
добара.
Културна добра
На простору обухвата Плана генералне
регулације насеља Нови Сланкамен налази се:
- споменик културе под називом „Римокатоличка
црква Светог Михајла у Новом Сланкамену“ у статусу
непокретног културног добра-споменика културе од
великог значаја (Решење ЗЗСКСМ бр. 102 од 13.10.1977.,
Одлука Извршног већа Скупштине Покрајине
Војводине бр. 633-7/91 од 12.12.1991. -Сл. лист АПВ
бр. 28 од 30.12.1991), на парцелама 264 и 265 КО Нови
Сланкамен, на адреси Цара Душана 140, границу
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непосредне близине овог споменика чине спољне ивице
парцела 264, 265 и 266 КО Нови Сланкамен;
- у обухвату предметног Плана налазе се и следећа добра
под претходном заштитом:
1. Просторно културно-историјска целина „Трг др
Ђорђа Натошевића“ која обухвата следећа добра под
претходном заштитом: Српска православна црква Светог
Преображења на парцели 1324 КО Нови Сланкамен на
адреси Светосатвска 1, Стара српска школа на парцели
502 КО Нови Сланкамен на адреси Карађорђева 1/Ђ,
Кућа породице Поповић на парцели 1478 КО Нови
Сланкамен на адреси Цара Душана 109, Бронзана
биста др Ђорђа Натошевића на парцели 1011 КО Нови
Сланкамен и Заветни крст из 1880. године на парцели
1011 КО Нови Сланкамен, парцеле: 1324, 502, 1478,
1011 наспрам парцела 502, 581, 662 и 661 и парцеле
1012 и 1013 наспрам парцела 1477, 1478 и 1324 КО Нови
Сланкамен и заштићену околину коју чине парцеле:
1477, 1326, 1323, 1322 и 498 КО Нови Сланкамен, као и
2. Објекат жупног уреда на парцели 263 КО Нови
Сланкамен на адреси Цара Душана 140A са заштићеном
околином коју чине парцеле 263 и 260 КО Нови
Сланкамен,
3. Објекат Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ на
парцели 1538 КО Нови Сланкамен на адреси Вука
Карађића 1 са заштићеном околином коју чине парцеле
1538, 1537, 1356, 1535, 1539 и 1633 наспрам парцела
1537, 1538 и 1539 КО Нови Сланкамен,
4. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког
терора (у дворишту основне школе „Др Ђорђе
Натошевић“, угао улица Цара Душана и Вука
Стефановића Караџића) на парцели 1537 КО Нови
Сланкамен;
- а изван грађевинског подручја насеља (уз границу) се
налази:
5. Археолошки локалитет „Унка“ на потесу Комаревац
(археолошки картон 81/B/4) на парцелама 2094/1, 2094/2,
2093, 2092, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099 и 2100
КО Нови Сланкамен;
Заштита животне средине
Анализом стања животне средине уочава се
мањи степен деградације природних ресурса у насељу,
који је последица антропогених утицаја.
Примаран проблем у насељу представља
неадекватна евакуација отпадних вода, јер није
изграђена фекална канализација, што има негативан
утицај на земљиште, које представља природни ресурс,
а индиректно и на водоносне слојеве.
Насеље нема већих загађивача јер није
формирана радна зона, а појединачни радни комплекси,
везани за пољопривреду, лоцирани су на ободу насеља
и не представљају значајније деградационе пунктове
животне средине. Постојећу дивљу депонију је
неопходно санирати.
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Комунални отпад се депонује на општинској
депонији, ван насеља и ван обухвата Плана.
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ

НА

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
Планирана просторна организација насеља
Нови Сланкамен заснива се на резервисању првенствено
површина за становање, рад и рекреацију, ангажовањем
и уређењем неизграђеног дела грађевинског подручја,
а без планираног значајног проширења грађевинског
подручја насеља. При утврђивању концепције уређења
насеља сагледано је и непосредно окружење, односно
пољопривредно земљиште које окружује насеље, са
којим је насеље интегрисано и које представља базу за
развој насеља.
Простор у обухвату Плана намењен је
постојећем становању, радним комплексима и
рекреативним површинама, постојећим комуналним
комплексима (водозахват и гробље), те резервним
површинама за проширења постојећих.
Неизграђено грађевинско земљиште које се
користи у пољопривредне сврхе плански представља
потенцијално земљиште за ширење постојећих и развој
и изградњу нових: стамбених, индустријских, занатских
објеката и комплекса комуналних делатности.
Повољну предиспозицију за развој делатности
везаних првенствено уз сировинско залеђе, представља
положај насеља у односу на окружење (пољопривредно
земљиште погодно за воћарство) у близини реке Дунав.
Додатну повољност представља могућност прикључења
на ширу саобраћајну матрицу друмског и водног
саобраћаја.
Насеље Нови Сланкамен је округластог облика,
а према типологији је насеље ушореног типа у којем
су стамбени објекти густо концентрисани уз уличну
регулациону линију.
Одликују га широке, праве улице, лепе
куће, пространа дворишта. Облик војвођанских кућа
карактерише двоводни стрми кров са калканом на
уличној регулационој линији два прозора на соби и два
мала отвора на калкану.
У оквиру грађевинског подручја насеља, које
представља јединствену функционалну целину плански
су диференциране следеће три зоне: становање унутар
којег је лоциран центар насеља и јавне службе, зона
спорта и рекреације и радна зона.
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ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ
Основне функције насеља су становање, рад и
рекреација. Како је немогуће, а и непотребно планирати
и градити „чисте“ садржаје, у свакој зони се подразумева
да се ради о претежној намени, што значи да се могу
наћи и објекти са другим садржајима, уколико то не
утиче негативно на функционисање основне намене
зоне.
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1.2. ЗОНА II – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА И
НАСЕЉСКО ГРОБЉЕ
У склопу друге карактеристичне зоне која је
намењена спорту и рекреацији (постојећи и планирани
комплекси), гробљу и појасу заштитног зеленила, налази
се и постојећи појединачни радни комплекс - фазанерија.

Анализом
постојеће
функционалне
организације насеља констатовано је да је простор у
обухвату намењен претежно становању и раду, те да је
већи део насеља урбанизован и уређен, а део насеља
није приведен планираним наменама.
Основни планерски поступак који је примењен
код одређивања будуће просторне организације је подела
насеља на функционалне зоне. Простор у обухвату
Плана подељен је на три основне функционалне зоне
према функционалним карактеристикама.
Зона I намењена је становању и центру насеља.
Зона II намењена је спорту и рекреацији и насељском
гробљу. Зона III намењена је раду, спорту и рекреацији.
Унутар зона диференциране су површине, што
подразумева да се за сваку функцију издваја посебан
простор.
1.1. ЗОНА I – СТАНОВАЊЕ И ЦЕНТАР НАСЕЉА
У склопу прве карактеристичне зоне која је
намењена становању и центру насеља, поред постојећих
површина намењених становању и јавним службама,
планираних површина за проширење становања, налазе
се и постојећи појединачни радни комплекси.

Слика 1. Зона 1

Слика 2. Зона 2
1.3. ЗОНА III – РАД И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
У склопу треће карактеристичне зоне која је
намењена раду и спорту и рекреацији, поред постојећих
индустријских комплекса и постојеће спортскорекреативне површине (фудбалски стадион) планиране
су површине за рад и заштитно зеленило.

Слика 3. Зона 3
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1.3.1. Биланс намене површина по зонама
Табела 11. Биланс намене површина по зонама
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
НАСЕЉА
ЗОНА 1
Центар насеља
Породично становање
Породично становање са
делатностима
Појединачни радни комплекси
Зеленило-скверови
Саобраћајне површине-улични
коридори
ЗОНА 2
Комуналне површине-гробље
Зеленило-заштитно зеленило
Спорт и рекреација
Саобраћајне површине-улични
коридори
ЗОНА 3
Рад
Спорт и рекреација
Зеленило- заштитно зеленило
Саобраћајне површине-улични
коридори
УКУПНА ПОВРШИНА
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

ПЛАНИРАНО
hа
411,76
16,57
307,75
30,60

%
85,53

8,17
1,23
47,44

Слика 4. Породично становање

35,64
5,77
5,62
15,69
8,56

7,40

34,05
11,55
3,68
7,99
10,83

7,07

481,45

100

Породично становање са делатностима
подразумева изградњу објеката намењених становању и
раду на истој парцели. Објекти намењени раду могу бити
у функцији пољопривреде, занатства, угоститељства,
снабдевања и сл. Делатности на парцели не смеју
нарушавати и загађивати природну и створену средину,
односно, морају се предузети све мере за отклањање
штетних утицаја на околину.

2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
2.1. СТАНОВАЊЕ
Становању је намењен највећи део насеља
339,06 ha, односно 70,42 %. У наредном планском
периоду ће се и даље развијати на површинама које су
и до сада биле намењене становању, а такође и на делу
неизграђених површина у оквиру границе грађевинског
подручја.
Становање ће се градити као породично.
У насељу ће и у будућности породично
становање бити доминантан вид становања. Спратност
у зони породичног становања је од П до П+1+Пк.
Сутерен или подрум се могу предвидети тамо где висина
подземних вода то дозвољава.

Слика 5. Породично становање са делатностима
2.2. ЦЕНТАР НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Насељски центар у просторној структури
сваког насеља представља место концентрације
различитих централних функција, односно место
концентрације људи, објеката јавних служби, становања
и одговарајућих комуникација.
За успешно функционисање насељског центра
је битна његова приступачност. Лака доступност центру
насеља је обезбеђена самом локацијом у средишту
насеља и формираним насељским саобраћајницама.
Да би се искористио повољан положај централне зоне
и обезбедила стварна приступачност, неопходно је
обезбедити простор за паркирање возила (отворени или
затворени).
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Центар насеља са постојећим и планираним
садржајима управе, образовања, културе, здравства,
пословања, угоститељства и трговине пружиће
адекватну разноликост коју овакав простор треба да
поседује. Привлачност центра зависи од разноврсности
и естетског обликовања простора.
Центар насеља је формиран дуж главне улице
која се пружа у правцу североисток – југозапад уз
коју су смештене установе јавних служби и органа
управе. Плански је дефинисано решење за уређење
центра насеља са тенденцијом растерећења зоне
центра од моторног саобраћаја, интерполацијом нових
саобраћајних токова, у мери која обезбеђује већи степен
пешачких и бициклистичких комуникација, али и
могућности нових колских продора. Посебан нагласак
је на јавним површинама у овом делу насеља и њиховом
партерном, пејзажном и амбијенталном уређењу које
треба да је примерено најатрактивнијем делу насеља и
привлачно свим групама корисника.
Јавне службе
У насељу Нови Сланкамен је заступљеност
јавних служби у складу са величином насеља и улогом
у мрежи насеља. Објекти јавних служби се задржавају
и у наредном планском периоду. У складу са наменом,
на овим локацијама је могућа изградња нових објеката,
реконструкција и доградња постојећих, опремање и
обогаћење садржаја, у складу са савременим захтевима.
Неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг
места у двориштима објеката, као и уз саобраћајнице.
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могу се поделити у две основне подгрупе: радна зона и
појединачни радни комплекси.
Радна зона је планирана у источном делу
насеља. У оквиру радне зоне лоцираће се комплекси
са већим просторним захтевима и обимом транспорта,
као и капацитети који са становишта заштите животне
средине треба да буду лоцирани изван насељског ткива.
Радна зона је намењена за формирање комплекса
и изградњу погона чије намене су првенствено везане
за прехрамбену индустрију, али и пратеће делатности.
Периферија насеља и близина главне насељске
саобраћајнице представљају идеалну локацију за
планирану радну зону.
Поред планиране радне зоне, на територији
насеља постоје већ изграђени појединачни радни
комплекси који су лоцирани по ободу насеља и чије
делатности не би требало да имају негативан утицај на
животну средину (загађење воде, ваздуха и земљишта,
бука, вибрације), те који у случају проширења и промене
делатности треба да задовољавају услове изградње који
су утврђени овим Планом (величина парцеле, степен
изграђености, приступ на јавни пут, компатибилност
са околним садржајима, усклађеност са окружењем у
амбијенталном смислу и сл.).

Слика 7. Појединачни радни комплекси

Слика 6. Центар насеља
2.3. РАДНЕ ПОВРШИНЕ
Радне површине у насељу су лоциране на
улазно-излазним правцима и у оквиру насељског ткива.
Постојећи радни комплекс - фарма, која се
налази у грађевинском подручју (реону) насеља у
важећем плану, овим Планом је изузета из грађевинског
подручја насеља. Површине намењене за смештај
радних погона у насељу повећане су за 11,55 ha.
Површине намењене раду заузимају 19,01 ha, а

Слика 8. Радне површине
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2.4. ЗЕЛЕНИЛО И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Насеље Нови Сланкамен је лоцирано у
близини Дунава, са чијом обалом је повезано друмским
саобраћајем. Туристички локалитети у околини насеља
су најближи туристички пунктови за становнике и
посетиоце Новог Сланкамена. Из тог разлога у самом
насељу нису развијени посебни туристички садржаји,
али се постојећи (фудбалско игралиште и стрелиште)
и планирани спортско-рекреативни садржаји могу
укључити у туристичку понуду насеља и околине.
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преко линијског зеленила, представљају
концепцију озелењавања насеља.

основну

Зеленило
Концептом уређења јавних зелених површина
је планирано формирање линијског зеленила у свим
постојећим и новим уличним коридорима, уређење
скверова, подизање зелених површина око јавних
објеката и подизање појасева заштитног зеленила.
Појасеви заштитног зеленила су планирани по
ободу насеља: уз гробље и на површини предвиђеној за
рекултивацију и санацију, која се тренутно користи као
насељска депонија.

Слика 10. Скверови
Спорт и рекреација
Поред постојећих садржаја - спортских терена
уз школски комплекс и отворених игралишта у оквиру
централне зоне, планирано је формирање спортскорекреативног центра, који може да буде опремљен
спортским теренима за мале спортове (отвореним и
затвореним), базеном, као и површинама за активну
рекреацију.

Слика 9. Зеленило
Зелене површине ће бити заступљене и у
оквиру комплекса школских и предшколских установа,
спортско-рекреативних и радних површина, становања
и комуналних садржаја.
Око спортско–рекреативних површина ће се
формирати заштитно зеленило, као баријера у односу на
околне садржаје. У складу са просторним могућностима,
ова категорија зеленила ће се допунити клупама и
другим вртним мобилијаром.
Учешће зелених површина, према планерским
нормативима у оквиру планираних намена, утицаће на
повећање укупног нивоа озелењености насеља.
Повећање површина под зеленилом, развој
недостајућих и реконструкцијa постојећих категорија и
њихово међусобно повезивање у континуиран систем,

Слика 11. Спорт и рекреација
2.5. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
Планом је предвиђено проширење насељског
гробља и доградња недостајућих садржаја (сала за
помен-даћу, паркинг).
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Слика 12. Насељско гробље

Слика 14. Постројење за пречишћавање отпадних вода

Зелена пијаца која задовољава потребе насеља
се задржава на постојећој локацији и планира се њено
уређење.

Гасификација - Постојећа МРС (мерно-регулациона
станица) својим капацитетом задовољава потребе за
природним гасом насеља. Локација постојећe МРС се
задржава.

За потребе водоснабдевања задржавају се
постојећи бунари, распоређени унутар и изван насељског
ткива.

Слика 13. Бунари
У насељу се планира изградња канализационе
мреже за санитарне отпадне воде, а за њихово
пречишћавање планирана је површина јужно од границе
грађевинског подручја насеља на којој се планира
изградња савременог постројења за пречишћавање.
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2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА

3. РЕГУЛАЦИОНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
3.1. РЕГУЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ
ОСТАЛИХ ПОВРШИНА

ЈАВНИХ

И

Приликом примене Плана, у ситуацији где
долази до неслагања између текстуалног и графичког
дела Плана, увек се примењује графички део.
3.1.1. Јавне површине
Планом регулације су дефинисане парцеле –
површине и објекти јавне намене:
- улични коридори,
-гробље,

- заштитно зеленило,
- зеленило – сквер,
- МРС,
- Бунари,
- основна школа и предшколска установа,
- амбуланта,
- пијаца.
Парцеле – површине јавне намене се образују
од следећих целих и делова катастарских парцела:

У обрачун зелених површина није урачунато зеленило ограниченог коришћења, зеленило у склопу уличних коридора, као и зеленило у
склопу радних комплекса што износи око 124,8 ha површине под зеленилом различитих категорија.
1
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Табела 14. Списак парцела јавних површина

3.1.2. Списак координата новоодређених међних тачака
Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама, као и аналитичким
елементима.
Табела 15. Списак координата новоодређених међних тачака
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3.2. НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ
За израду нивелационог решења коришћен
је дигитални катастарски план у размери Р=1:2880 и
топографски план у размери 1:1000.
Генералним нивелационим решењем приказани
су следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовина саобраћајница;
- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница;
- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,02 – 3,64%).
За израду детаљне урбанистичке и пројектне
документације,
подужни
нагиб
саобраћајница
дефинитивно
утврдити
након
геомеханичких
испитивања земљишта и геодетског снимања терена.
Код израде и реализације пројекта обавезно је
преношење висина са постојеће Државне нивелманске
мреже.
3.3. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
Положај постојећих објеката је на већ утврђеним
грађевинским линијама.
(графички прилог бр. 7.1.-7.4.).
Уличне грађевинске линије планираних објеката
које треба градити унутар изграђеног ткива, према
положају већине објеката тј. на удаљености од 0.00 m од
регулационе линије (графички прилог бр. 7.1-7.4.).
Уличне грађевинске линије планираних објеката
које треба градити у новим уличним коридорима, су на
удаљености од 5.00 m од регулационе линије (графички
прилог бр. 7.1-7.4.).
4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене су простори одређени
Планом за уређење или изградњу објеката јавне намене
или јавних површина за које је предвиђено утврђивање
јавног интереса, у складу са посебним законом (улице,
тргови, паркови и др.).
Планиране површине јавне намене у оквиру
границе обухвата Плана су:
- комуналне површине (зелена пијаца која се налази у
центру насеља и насељско гробље),
- саобраћајне површине (улични коридори, пешачке
улице и пролази, тргови),
- зелене површине (скверови, улично зеленило, зеленило
ограниченог коришћења уз комплексе јавне намене у
јавној својини и заштитно зеленило).

Планом прописани
урбанистички услови:
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су

следећи

Услови за уређење и изградњу саобраћајних и
зелених површина, као и линијских инфраструктурних
објеката дати су у поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 5.
КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА
УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ.
4.2. ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Објекти јавне намене су објекти намењени за
јавно коришћење и могу бити:
- објекти јавне намене у јавној својини по основу
посебних
закона
(линијски
инфраструктурни
објекти, објекти за потребе државних органа, органа
територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.)2 и
- остали објекти јавне намене који могу бити у свим
облицима својине (болнице, домови здравља, домови
за старе, објекти образовања, отворени и затворени
спортски и рекреативни објекти, објекти културе,
саобраћајни терминали, поште и други објекти).
Објекти јавне намене у оквиру границе
обухвата Плана који треба да буду у јавној својини су:
бунари, МРС, амбуланта, основна школа и предшколска
установа.
Орјентациони урбанистички услови за објекте
јавне намене:
Орган управе - месна заједница
Услови за изградњу објеката су:
- индекс заузетости парцеле
макс. 50%
- спратност објекта		
макс. П+1+Пк/П+2
- озелењене површине		
мин. 30%.
Информатичке делатности - пошта
Услови за изградњу објеката су:
- индекс заузетости парцеле
макс. 50%
- спратност објекта		
макс. П+1+Пк/П+2
- озелењене површине		
мин. 30%
Објекат културе - Дом културе
Уређење и изградњу изводити у складу са
важећим правилницима који ову област уређују и у
складу са условима из Плана:
- индекс заузетости парцеле
макс. 50%
- спратност/висина објекта
макс. П+2, висина
				
сале у зависности од
				
намене
- озелењене површине 		
мин. 30%

За површине јавне намене које су предвиђене
Просторије месне заједнице у насељу Нови Сланкамен се налазе у склопу пословног објекта – остали објекти јавне намене

2

орјентациони
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Објекат васпитања и образовања
Предшколска установа:
- индекс заузетости парцеле		
макс. 50%
- озелењене површине			
мин. 30%
- обухват деце узраста од 5-7 година
100%
- обухват деце узраста од 3-5 година
70%
- обухват деце узраста од 0,5-3 године
30%
- изграђена површина		
5,5 m2/по детету
- слободна површина		
10-15 m 2/по детету
- максимална спратност објекта		
П+1
- 1 паркинг место на 70 m2 корисног простора (изван
ограде комплекса)
Основна школа:
- индекс заузетости парцеле		
макс. 50%
- озелењене површине		
мин. 30%
- старосна група од 7-14 година		
100%
- изграђена површина		
7,5 m2/по ученику
- слободна површина		
15-25 m2/по ученику
- максимална спратност објекта 		
П+2+Пк
- комплекс опремљен отвореним спортским теренима и
фискултурном салом
- 1 паркинг место на 70 m2 корисног простора (изван
ограде комплекса)
Објекат здравствене заштите - амбуланта, апотека
Амбуланта, апотека - изградњу и реконструкцију
објеката изводити у односу на конкретне потребе, а у
складу са Правилником о ближим условима за обављање
здравствене делатности у здравственим установама
и другим облицима здравствене службе („Службени
гласник РС“, број 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12-др.
пропис, 119/12-др. пропис, 22/13 и 16/18).
- индекс заузетости парцеле		
макс. 50%
- озелењене површине			
мин. 30%
- индекс заузетости парцеле		
макс. 50%
- спратност објекта			
макс. П+3
- озелењене површине			
мин. 30%
Изградња ових садржаја дозвољена је и на
грађевинском земљишту за остале намене, у оквиру
приватног сектора, на основу важећих правилника који
ову област регулишу и у складу са условима из овог
Плана.
Објекат социјалне заштите - дом за старе
- површина комплекса		
50-60 m2 по кориснику
- грађевинска површина		
25 m2 по кориснику,
- максимална спратност објекта		
П+2+Пк
- 1 паркинг место на 2 запослена.
- индекс заузетости парцеле		
макс. 50%
- озелењене површине			
мин. 30%
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5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Насељска путна мрежа
У оквиру простора обухваћеног Планом
генералне регулације насеља Нови Сланкамен у наредном
временском периоду, саобраћај ће бити заступљен преко
капацитета искључиво путног-друмског саобраћаја.
Основна концепција саобраћаја у насељу Нови
Сланкамен се заснива на задржавању свих физички
дефинисаних уличних коридора, њихово потпуно
урбанистичко – просторно дефинисање (утврђивање
парцела свих уличних коридора), дефинисање свих
потребних елемената попречних профила саобраћајница,
уз њихову изградњу и реконструкцију где је то потребно
и неопходно. У насељским блоковима (стамбеним и
радним, спортско-рекреативним), планира се пробијање
нових коридора, у циљу повезивања и употпуњавања
сегмената саобраћајне мреже. Ширина и положај свих
садржаја у попречном профилу, узимајући у обзир
специфичности у оквиру насеља, као и све набројане
условљености, ће бити посебно разрађивани кроз овај
План, одговарајуће ПДР-е и техничку документацију.
Основу саобраћајног система насеља чиниће
путни - друмски саобраћај, а његови најважнији
сегменти ће бити постојеће трасе:
- ДП IIa реда бр.126/Р-1093, Рума – Путинци – Инђија Стари Сланкамен,
- као и општинских путева:
- ОП бр.17 (Крчедин – Нови Сланкамен),
- ОП бр.18 (Нови Сланкамен - Сурдук).
Функционално дефинисаних као главне
насељске саобраћајнице (ГНС). Трасе ових категорисаних
путева, као главних насељских саобраћајница у оквиру
утврђених коридора чиниће основу путног саобраћајног
система насеља.
У експлоатационом смислу планира се
изградња недостајућих елемената саобраћајне мреже
као и рехабилитација, реконструкција и одговарајуће
опремање свих постојећих саобраћајница у оквиру
утврђених уличних коридора. Посебан акценат приликом
даље реализације (кроз пројектовање и техничку
документацију) у уличним коридорима потребно је дати
одводњавању са коловозних и осталих саобраћајних
површина.
Утврђивање нових регулационих ширина,
приликом формирања - пробијања нових или
реконструкције
унутар
постојећих
коридора,
захтеваће одређена прилагођавања, узимајући у обзир

Донета је Уредба о категоризацији државних путева у складу са њом је направљена паралела са постојећим ДП: некадашњи Р-109 је ДП IIа
реда бр. 126.
3
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хијерархијски ниво саобраћајнице, њен положај у мрежи
као и могућности – простор, који ће бити условљен
постојећом изграђеношћу и конфигурацијом терена.
Реконструкцијом трасе државног и општинских
путева (главна насељска саобраћајница – ГНС),
побошљаће се функционисање насељског саобраћаја,
повезаност са општинским центром, суседном
општином Стара Пазова и насељима. Такође, неопходна
је изградња, као и мере реконструкције / рехабилитације
ниже хијерархијске насељске уличне мреже у циљу
повећања безбедности насељског саобраћаја.
Узимајући у обзир геоморфолошке особине
терена, у целом насељу су евидентне изванредне
просторне могућности за остварење свих видова
немоторног саобраћаја.
Изградњом,
модернизацијом
постојећих
капацитета (пешачке стазе), као и изградњом нових
(пешачке и бициклистичке стазе), безбедност
кретања би се подигла на одговарајући ниво. Ови
видови немоторних кретања били би основни начини
савладавања унутарнасељских растојања. У оквиру
коридора
(постојећих/планираних)
саобраћајница
посебно ће се обратити пажња на реализацију ових
капацитета.
Просторнo диференцирање насељских садржаја
(централни садржаји: школа, предшколска установа,
месна заједница, здравствена станица и др.), уз трасу
државног пута кроз Нови Сланкамен, умногоме je
утицалo на интензитет негативних утицаја саобраћајних
дешавања на насељске функције. У наредном периоду,
с обзиром на трасу ДП бр.126 кроз центар, може се
очекивати одређени повећани утицај на безбедност и
проточност у овом делу насеља. Величина овог утицаја
ће искључиво зависити од повећања обима саобраћаја
на предметном путном правцу. Саобраћајне прогнозе
предвиђају да тај сценарио није реалан у наредном
прогнозном периоду од 5 год. У случају било каквих
промена у обиму саобраћајних дешавања у насељу,
потребно је предузети одређене захвате у циљу
побољшања проточности и безбедности функционисања
насељског саобраћаја (мере успоравања саобраћаја у

Главна насељска саобраћајница (ГНС) ће по
функцији и изграђености бити најважнији насељски
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централној зони, одговарајућа сигнализација и опрема и
др.).
Унутрашњи саобраћај у оквиру насељског
простора Новог Сланкамена кумулисаће, усмеравати
и водити главна насељска саобраћајница до свих
одредишта у окружењу. Због величине насеља и
постојећег/перспективног транзитног и интерног
саобраћаја планира се проширење коловоза у оквиру
главне насељске саобраћајнице (са садашњих 6,0 m на
планираних (6,5) 7,04 m).
Систем сабирних и приступних саобраћајница
треба да опслужи насеље и омогући смештај свих
саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине
уличног коридора. За повезивање насеља са
пољопривредним и другим сировинским залеђем у
наредном периоду искористиће се мрежа постојећих и
планираних атарских и приступних путева.
Дакле, у наредном планском периоду постојаће
три хијерахијска нивоа насељских саобраћајница:
- главна насељска саобраћајница – ГНС,
- сабирна насељска саобраћајница – СНС и
- приступна насељска саобраћајница – ПНС.
За насеље Нови Сланкамен важе следећи
параметри саобраћајница:
Табела 16. Параметри саобраћајница у насељу Нови
Сланкамен
Врста
саобраћајнице
Главна нас.
саобраћајница
Сабирна нас.
саобраћајница
Приступна нас.
саобраћајница

Мин. ширина
коридора
18,0 m
10,0 m
8,0 m

Ширина
коловоза
7,0 m (мин. 6,5
m)
6,0 m (мин. 5,5
m)
5,5 m (мин. 5,0
m)

У наредној табели дати су хијерархијски
дефинисани типови насељских саобраћајница, са
утврђеним просторним нивоима функционалности у
насељској мрежи.

саобраћајни капацитет (ширина коловоза 7,0 - мин.
6,5 m) и она ће кумулисати сав интерни саобраћај на

Ширина коловоза зависи од изабране варијанте оивичења коловозне конструкције. Ако се планирају ивичњаци ширина коловоза се може
редуковати на вредност у загради.
4

Број 6, страна број 350

Службени лист општине Инђија

Уторак 05. март 2019.

нивоу насеља и водиће га ка жељеним одредиштима у главне насељске саобраћајнице кретаће се средства
окружењу.
јавног превоза и омогућити даљинска (транзитна) и
У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице интерна кретања. ГНС мора поседовати одговарајућу
су имплементирани и капацитети за одвијање изграђеност, као и простор за независно вођење
пешачког саобраћаја (са обе стране уличног коридора немоторних кретања (пешачке и бициклистичке стазе),
уз регулациону линију) што ће омогућити највиши како би се обезбедио највиши ниво саобраћајне услуге.
ниво основном насељском комуницирању. Дуж трасе
Табела профила функције и нивоа функције главне насељске саобраћајнице (ГНС) у насељу Нови
Сланкамен:
Табела 18. Нивои функције главне насељске саобраћајнице (ГНС)

ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА

П/О

X

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ (МОТ.
ВОЗИЛА)

П/О

X

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)

О/П

X

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ

О/П

X

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ (ПОДУЖНИ)

О/П

ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ (ПОПРЕЧНИ)

О
О/П

АКТИВНОСТИ БОРАВКА У УЛИЧНОМ
ПРОФИЛУ

О

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

Врло низак

Б - боравак

О- опслуживање

ГЛАВНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(ГНС)

П - повезивање

НИВО ФУНКЦИЈЕ

X
X

КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ
ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО)

X
X
X
X

Слика 15. Геометријски попречни профил ГНС

Сабирне насељске саобраћајнице (СНС) у насељу Нови Сланкамен ће по изграђености омогућити кретање
интерног теретног сабраћаја, везе са важнијим насељским садржајима, као и повезивати значајне зоне и
целине са главном насељском саобраћајницом. Заједно са ГНС, сабирне насељске саобраћајнице чиниће
затворени функционални систем са потребном проточношћу при свим условима одвијања саобраћаја.
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Табела профила функције и нивоа функције сабирне насељске саобраћајнице (СНС) у насељу Нови
Сланкамен

ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
(МОТ. ВОЗИЛА)
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)
БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОДУЖНИ)
ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОПРЕЧНИ)
АКТИВНОСТИ БОРАВКА У
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ
КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ

О/П

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

Врло низак

Б - боравак

О - опслуживање

САБИРНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(СНС)
СУ

П - повезивање

НИВО ФУНКЦИЈЕ

X

О/П

X

О

X

П/О

X

О

X

О
О/П

X

О/Б

X

О/Б

X

ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО)

X

X

Слика 16. Геометријски попречни профил СНС

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС), као хијерархијски најниже у мрежи, ће омогућити доступност до
свих садржаја и објеката, уз примену одговарајућих режимских захвата где се за то укаже потреба.
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Табела профила функције и нивоа функције приступне насељске саобраћајнице (ПНС) у насељу Нови
Сланкамен

ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
(МОТ. ВОЗИЛА)
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)
БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ

О

О

X

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОДУЖНИ)
ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОПРЕЧНИ)
АКТИВНОСТИ БОРАВКА У
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ
КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ
ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО)

Б

X

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

Врло низак

Б - боравак

О - опслуживање

ПРИСТУПНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(ПНС)
ПУ

П - повезивање

НИВО ФУНКЦИЈЕ

X

О

X

О

X

О
Б
Б
Б

Слика 17. Геометријски попречни профил ПНС
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Саобраћајни чворови – раскрснице
Планирана концепција решавања проблематике
саобраћајних чворова - раскрсница унутар насеља
подразумева решавање чворних тачака кроз класичне
површинске раскрснице - са пресецањем саобраћајних
струја (трокраке и четворокраке).
У наредном периоду потребно је реализовати
саобраћајно – техничку анализу безбедности и
проходности саобраћајних чворова са одговарајућим
режимско -регулаторним мерама.
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гласник РС“, бр. 50/11), тако да се задовоље сви
критеријуми пријема и отпреме путника, уз повећање
нивоа услуге и безбедности.
Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма)
Од самог настанка потребе за снабдевањем
горивима транспортних средстава, постоје евидентни
проблеми у уклапању постојећих, али и нових станица у
урбане просторе, који се временом у функционалном и
обликовном смислу мењају.

Узимајући у обзир геоморфолошке особине
терена, насеље Нови Сланкамен има просторне
могућности за остварење свих видова немоторног
саобраћаја.

Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма) се
могу сврстати у пратеће садржаје саобраћајница, али
и у трговинске, привредне па и комуналне садржаје.
У складу са наведеним, развој делатности ове врсте
могуће је планирати у оквиру свих намена које су под
одређеним условима компатибилне са делатношћу која
се обавља на станицама за снабдевање горивом.

Изградњом и модернизацијом постојећих
капацитета (бициклистичке и пешачке стазе) безбедност
кретања би се подигла на одговарајући ниво. Ови
видови немоторних кретања били би основни начини
савладавања унутарнасељских растојања.

Станице за снабдевање горивима се, као основни
путни садржаји и као важни саобраћајни терминали,
могу градити уз све путеве, на деоницама унутар и
ван насеља, придржавајући се основних одредби које
прозилазе из Закона о јавним путевима.

Стационарни саобраћај

У појасу уз државне и остале путеве унутар
насеља избор микролокације пре свега зависи од
постојећег броја и стања ССГ-ма, зонирања насеља,
постојећих и планираних намена простора, заштићених
природних добара, као и других релевантних података
(стање еколошких параметара, правци дувања
ветрова, положаја индустријских и других еколошки
проблематичних садржаја, положаја стамбених зона,
школа и свих других садржаја где је могуће потенцијално
угрожавање животне средине).

Немоторни саобраћај

У оквиру насеља ће се планирати и простори
за стационирање возила, код свих важнијих насељских
садржаја.
Паркинзи за путничка возила у оквиру коридора
ГНС и СНС се могу планирати у оквиру уличног коридора слободних површина у регулационом профилу, а у
коридорима приступних саобраћајница морају бити у
оквиру парцеле. Могуће је планирати нове паркинге за
путничка возила у оквиру централне зоне насеља.
На ободу насеља у оквиру радних садржаја
(уз државни и општинске путеве), такође је могуће
планирати изградњу простора за стационирање теретних
возила.
Јавни превоз
За функционисање јавног аутобуског саобраћаја
неопходно је обезбедити квалитетно опслуживање
путника на терминалима-стајалиштима.
Реконструкцију постојећих, као и евентуалну
изградњу нових аутобуских стајалишта, извршити у
складу са условима из овог Плана, као и правилницима
који ближе регулишу ову проблематику - Правилник
о ближим саобраћајно-техничким и другим условима
за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских
станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник
РС“, бр. 7/17) и Правилник о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута („Службени

Реализација потенцијалних ССГ-ма (бензинске
и гасне станице) у обухвату Плана ће се вршити на
основу претходно урађеног Плана детаљне регулације
(ПДР-е) / урбанистичког пројекта (УП-а) уз обавезно
испуњавање
инфраструктурних,
комуналних,
еколошких и осталих услова микролокације. Уколико
није дефинисана грађевинска парцела ССГ-ма односно
ако је потребно дефинисати грађевинско земљиште и
регулацију, односно извршити разграничење површина
јавне и остале намене обавезна је израда ПДР-е, док је
за случајеве реконструкције постојећих или изградње
нових садржаја ССГ-ма, ако се не мења регулација
обавезна израда УП-а.
Опште смернице - критеријуми за избор
микролокације ССГ-ма се могу поделити у три групе:
1. саобраћајне смернице - усмерење ка циљу лаке
доступности (мање вожње због снабдевања горивом) и
ка циљу безбедности (што мања саобраћајна сметња),
дефинисаних кроз опредељења:
- повољне микролокације су улазно-излазни правци у
насељу, радне и складишне зоне, уз гараже, сервисе,
радионице и слично,
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- избегавање микролокација у близинама високо
оптерећених раскрсница и чворова, оштрих кривина,
непрегледних места, као и у близини инфраструктурних
система (гасовода, нафтовода, далековода и др.),
- избегавање микролокација на начин да не ометају,
прекидају и заузимају површине за динамички саобраћај,
посебно токове нeмоторног саобраћаја (пешаци и
бициклисти),
2. просторно-урбанистичке смернице: усмерење ка
циљу одговарајућег броја (мањи број станица мањег
капацитета) и ка циљу амбијенталног уклапања (што
квалитетније архитектонско уклапање у постојећу
изграђеност), дефинисаних кроз опредељења:
- повољне микролокације су зоне са мањим густинама
насељености, у близини централних делова насеља,
- избор ССГ-а са минималним садржајима (точење
горива) и са што мањим заузимањем површине (тзв.
„дворишне - градске“),
- ССГ својим изгледом и архитектонским решењима
треба да буде укомпонована у околину и са одговарајућим
и сврсисходним осветљењем;
3. еколошке смернице: усмерење ка циљу смањења
директних и индиректних утицаја на еколошке
параметре (на земљиште, ваздух и воду), дефинисаних
кроз опредељења:
- избор микролокације на начин да што мање
потенцијално угрожава околне становнике (удаљеност
50-100 m од стамбених објеката, физичко раздвајање од
пешачких стаза и слично),
- избегавање микролокација у близинама школа, вртића,
јавних установа и густо насељених стамбених зона, где
се потенцијално може очекивати већи број људи,
- заштиту околине (посебно воде) максимално
обезбедити затвореним системом одводњавања са
вишестепеним системом (сепаратори и таложници) уз
редовно одржавање система,
- хортикултурно оплемењивање микоролокације у циљу
заштите водотокова, загађивања ваздуха и визуелног
скривања од оних ССГ- ма које се не користе.
5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Општи услов за изградњу саобраћајне
инфраструктуре је израда Идејних и пројеката за
грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз
поштовање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, број
41/18);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-УС, 96/15, 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Службени гласник РС“,
бр. 50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију
аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени
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гласник РС“, бр. 7/17);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Државни пут II реда
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и
саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 10 m
(са обе стране, рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну);
- појас контролисане изградње, као површина са спољне
стране од границе заштитног појаса на којој се ограничава
врста и обим изградње објеката, исте је ширине као и
заштитни појас (10 m) и у којој је дозвољена изградња
на основу донетих планских докумената.
Државни пут IIа реда бр.126/(Р-109) са следећим
програмско-пројектним елементима:
- коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља
постојећа ширина коридора;
- рачунска брзина Vrac = 80 km/h, у насељу 60 km/h;
- коловоз ширине: 7,2 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х
0,35 m) са ивичним тракама / 6,5 m са ивичњацима;
- банкина ширине 1,0 m;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.
оптерећење 115 kN по осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са категорисаном путном мрежом
површинске (сигналисане) раскрснице;
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Општински пут
заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и
саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 5 m
(са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну),
- појас контролисане изградње, као површина са
спољне стране од границе заштитног појаса на којој
се ограничава врста и обим изградње објеката, исте је
ширине као и заштитни појас (5 m) и у којој је дозвољена
изградња на основу донетих планских докумената.
општински пут са следећим програмско-пројектним
елементима:
- коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља
постојећа ширина коридора,
- рачунска брзина Vrac = (50) 60 km/h,
- коловоз ширине 6,0 m тј. (2 х 2,75 m саобр.траке + 2 х
0,25 m ивичне траке),
- банкина ширине 1,0 m;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај
(оптерећење мин. 60 kN по осовини),
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом
површинске (сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
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Главна насељска саобраћајница (део траса државног
и општинских путева)
У коридору главне насељске саобраћајнице
је потребно планирати реконструкцију државног и
општинских путева и саобраћајних прикључака на исте
са следећим пројектним елементима:
- Задржава се постојећа регулација главне насељске
саобраћајнице;
- Коловоз има ширину 7,0 m тј. две саобраћајне
траке са ширином од мин. 3,25 m и ивичним тракама
(ивичњацима) од 0,25 m;
- Носивост коловозне конструкције је за средње тежак
саобраћај (мин. оптерећење 115 kN по осовини);
- Нагиб коловоза је једностран;
- Паркирање путничких возила је ван коловоза у
регулационом профилу, ивично или сепарисано;
- Главну насељску саобраћајницу искористити за вођење
интерног теретног, транзитног и јавног саобраћаја;
- Бициклистичке стазе извести од савремене конструкције
(асфалта, бетона или неког другог материјала) са
ширином од 2,5 m (мин. 2,1 m) као двосмерне или 1,5 m
(мин. 1,3 m) као једносмерне;
- Вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске
саобраћајнице вршити преко изграђених пешачких
стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону
линију.
Сабирне насељске саобраћајнице
- Задржава се постојећа регулација уличних коридора
сабирних саобраћајница, а у деловима насеља где се
уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора
је 10,0 m;
- Коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 m (2х3,0
m), а мин. 5,5 m (2х2,75 m);
- Носивост коловозне конструкције за сабирне
саобраћајнице је за средњи или лак саобраћај (мин.
оптерећење 60 kN по осовини);
- Нагиб коловоза је једностран;
- Паркирање у оквиру уличног коридора организовати
ван коловоза, ивично или сепарисано, зависно од
конкретне ситуације;
- Вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама,
ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону линију.
Приступне насељске саобраћајнице
- Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и
једносмерни саобраћај, у зависности од мобилности у
зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи
нова регулација минимална ширина уличног коридора
је 8,0 m;
- Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две
траке 2х2,75 (мин.2х2,5) m или за једносмерни саобраћај,
са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилазницама (ако
се за њима укаже потреба);
- Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за
лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини);
- Паркирање путничких возила у регулационом профилу
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није дозвољено;
- Нагиб коловоза је једностран;
- Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати
да омогућују задовољавајућу прегледност и безбедност;
- Пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине
мин. 1,2 m.
Колски прилази парцелама
У оквиру обухвата Плана планирани су осим
приступних саобраћајница (делимично изграђених) и
колски прoлази чија је функција везана за обезбеђење
приступа грађевинским парцелама. Ширине коловоза,
као и диспозиција су утврђени на основу локалних
услова. При пројектовању и реализацији ових капацитета
потребно је узети у обзир следеће просторно-пројектне
основе:
- задржавање постојећих регулационих линија уз
минималне корекције у случајевима где је то неопходно
(обезбеђење проходности);
- колске прoлазе изводити искључиво за колски приступ
грађевинским парцелама;
- у деловима насеља где се уводи нова регулација мин.
ширина коридора колског прoлаза је 3,5 m;
- примена свих осталих услова изградње као и за
све остале саобраћајнице у оквиру обухвата Плана
(коловозне конструкција, услови одводњавања);
- немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај
обављати заједно на истим површинама.
Саобраћајни терминали
Аутобуска стајалишта
Приликом реконструкције постојећих и
изградње нових аутобуских стајалишта придржавати
се одредби Закона o превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06 и 31/11), Закона о превозу путника у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18 и
44/18-др. закон) и Правилника о ближим саобраћајнотехничким и другим условима за изградњу, одржавање
и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских
стајалишта („Службени гласник РС“, бр. 7/17).
Такође, потребно је придржавати се следећих
услова:
- Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити
3,25 m (изузетно 3,0 m);
- Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити
13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 m за два или за
зглобни аутобус;
- Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора
бити пројектована и изведена за осовинско оптерећење
за средње тежак саобраћај (мин.60 kN по осовини);
- Одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од
ивице коловоза.
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Станице за снабдевање горивима (ССГ- ма)

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изградњу и реконструкцију објеката и
саобраћајних терминала (као и осталих комплементарних
садржаја) потребно је извршити у складу са условима
из законске и подзаконске регулативе, која се односи на
ову проблематику - Закон o транспорту опасног терета
(„Службени гласник РС“, бр. 104/16), Правилник о
техничким нормативима за безбедност од пожара и
експлозија станица за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова („Службени
гласник РС“, бр. 54/17).

5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне
инфраструктуре

Стационарни саобраћај
Паркинге за путничка возила треба пројектовати
у виду ламела са паркинг местима (5,0 х 2,5 m) уз ивицу
коловоза у оквиру насељских саобраћајница (ГНС и
СНС).
Евентуалне гараже за путничка возила градити
од савремених материјала са обезбеђењем простора за
гаражно место димензија 5,5 х 4,0 m.
Саобраћајно
манипулативне
површине
паркинга извести од савремене коловозне конструкције.
Бициклистичке стазе
Приликом пројектовања бициклистичких стаза
потребно је придржавати се услова за пројектовање
истих, са ширином од мин. 2,1 m за двосмерни и мин. 1,3
m за једносмерни саобраћај, са подлогом од асфалта или
бетона. Обавезно је обележавање свих бициклистичких
капацитета одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.
Бициклистичке стазе ће бити изграђене у главној
насељској саобраћајници.
Пешачке стазе
Пешачке стазе пројектовати са минималном
ширином од 1,2 m или већом, у зависности од положаја у
оквиру хијерархије мреже, обима кретања и просторних
могућности, од асфалта, бетона или префабрикованих
елемената. Нове садржаје (јавне, пословне, спортскорекреативне и др.) обавезно повезати са сепарисаном
пешачком стазом задовољавајућег капацитета.
5.1.3. Услови за
инфраструктуру

прикључење

на

саобраћајну

Грађевинским парцелама обезбедити колски
прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу,
минималне ширине у зависности од зоне основне
намене (дато у поглављу II тачка 4. Правила грађења по
зонама у којима је предвиђена директна примена Плана),
уз сагласност управљача насељским саобраћајницама,
односно државним и општинским путевима.

Хидротехничке инсталације које се планирају у
обухвату Плана обухватају:
- Водоводну мрежу,
- Канализацију отпадних вода и
- Канализацију атмосферских вода.
Као што је већ речено, изградњом повезног
цевовода 250 mm Инђија - Нови Карловци - Нови
Сланкамен - Стари Сланкамен, сва наведена насеља
су прикључена на општински систем водоснабдевања,
који ће у крајњој фази развоја прерасти у регионални
система водоснабдевања „Источни Срем“. На тај
начин ће се трајно решити питање снабдевања водом
у насељу. Постојећи извори и бунари задржавају се, уз
њихово уређење, контролу и заштиту квалитета воде за
санитарну употребу. Око постојећих бунара успоставиће
се зоне санитарне заштите у складу са Правилником
о начину одређивања и одржавања санитарне заштите
изворишта за водоснабдевање („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 92/2008).
Водоводном мрежом потребно је обезбедити
снабдевање свих улица и објеката питком водом, као и за
потребе заштите од пожара. Обзиром да постојећа мрежа
на појединим местима, ни пречником ни положајем не
задовољава садашње потребе, потребно је предвидети
полагање цевовода у свим новопланираним улицама,
као и реконструкцију и замену цевовода тамо где је то
неопходно. Новопланирану мрежу везати у прстен како
би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. стварање
уских грла у потрошњи.
Канализационим системом треба омогућити
одвођење санитарних отпадних вода из насеља до
постројења за пречишћавање отпадних вода. Мрежа
је планирана до свих објеката и корисника простора
на посматраном подручју, а траса канализационих
водова се планира дуж постoјећих и новопланираних
саобраћајница користећи расположиве просторе и
падове терена. Техничко решење канализационог
система засниваће се на гравитационом прикупљању
отпадних вода, које ће се потом усмерити ка планираном
постројењу за пречишћавање, за који је планирана
локација изван насеља.
До изградње насељске канализационе мреже
дозвољена је изградња водонепропусних септичких
јама на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле,
које ће се према потребама, празнити аутоцистернама
ангажовањем надлежног комуналног предузећа.
Што се индустријских отпадних вода тиче, оне
ће се решавати посебним системом. Зависно од врсте
и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно
пречишћавање кроз предтретман до нивоа квалитета који
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у
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Одвођење отпадних вода

5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне
инфраструктуре

- канализацију радити по сепаратном систему;
- системом фекалне канализације покрити цело насеље и
обезбедити прикључке за сва домаћинства и индустрију;
- трасе фекалне канализације полагати по осовини
уличног профила тј. саобраћајнице;
- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи
од Ф 200 mm;
- минималне падове колектора одредити у односу на
усвојени цевни материјал, према важећим прописима и
стандардима;
- дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора
омогућити прикључење потрошача са мин. нагибом
прикључка у теме цеви преко два лука од 45о и мин.
каскадом у ревизионом шахту. Мин. дубина укопавања
цеви је 1,0 m од нивелете;
- црпне станице фекалне канализације радити као
шахтне и лоцирати их у зеленој површини са прилазом
за сервисно возило;
- прикупљене отпадне воде, црпном станицом усмерити
ка постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)
и пречистити до степена који пропише надлежно
водопривредно предузеће;
- извршити предтретман отпадне воде индустрије до
нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке
услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда
их упустити у насељску канализациону мрежу;
- сви радови на пројектовању и изградњи канализационог
система морају се извести у складу са законом и уз
сагласност надлежног комуналног предузећа.

Снабдевање водом

Одвођење атмосферских вода

- довршити изградњу регионалног подсистема „Инђија“,
према усвојеном пројекту регионалног водоводног
система „Источни Срем“;
- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће
и изградњу нове водоводне мреже;
- извршити изградњу неопходних објеката на мрежи
(резервоар, црпна станица итд.), како би се комплетирао
цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети;
- дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање
слепих огранака;
- избор цевног материјала усвојити према важећим
прописима и стандардима;
- трасу водоводне мреже полагати између две
регулационе линије у уличном фронту, по могућности у
зелени појас. Трасу полагати са једне стране улице или
обострано зависно од ширине уличног фронта;
- пролазак испод саобраћајница и укрштање са
осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном
заштитном цеви;
- дубина укопавања минимално 1,0-1,2 m од нивелете
терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења;
- сви радови на пројектовању и изградњи водоводног
система морају се извести у складу са законом и уз
сагласност надлежног комуналног предузећа.

- у центру насеља изградити атмосферску канализациону
мрежу са уличним сливницима и системом ригола и
каналета;
- трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице
(претходне трасе отворених канала) или испод коловоза
по осовини коловозне траке;
реципијенти
су
отворени
канали-потоци
(Новосланкаменачки и Комаревац) по ободу насеља;
- одвођење атмосферских вода из индустријских зона и
комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља и
масти;
- у улицама по ободу насеља реконструисати отворене
канале дуж саобраћајница и вршити њихово редовно
чишћење и одржавање;
- не дозвољава се било каква градња на траси отворених
канала која може довести до њиховог рушења и
затрпавања;
- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама,
обавезно зацевити према важећим прописима и
стандардима;
- улив атмосферских вода у мелиоративне канале извести
путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и
који не залазе у протицајни профил канала;
- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде,
усоправање и дизање нивоа воде, чиме би се могао
пореметити постојећи режим вода на објектима и у

Услови предтретмана индустријских отпадних
вода треба да:
- заштите здравље особља које ради на одржавању
канализационих система,
- заштите канализациони систем и објекте на њему,
- заштите процес пречишћавања отпадних вода на
централном уређају и
- обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних
вода материје које се мало или никако не одстрањују на
централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а
које могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента.
Техничко решење канализационог система
засниваће се на гравитационом одводу отпадних вода, а
минимални пречници уличних канализационих цеви не
могу бити мањи од Ф 200 mm.
Одвођење атмосферске воде врши се отвореним
каналима. Обзиром на ширину улица и процентуалну
изграђеност насеља, овакав начин одвођења може се
оценити задовољавајућим, уз услов одржавања пропуста
испод колских улаза и путева, у проходном стању.
Пријемници површинске воде из насеља, који се данас
користе, служиће у исту сврху и у наредном периоду, а
то су Новосланкаменачки поток и Комаревац.
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земљишту.
5.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну
инфраструктуру
- прикључење главног објекта на водоводну мрежу
извести према условима надлежног комуналног
предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу
извести преко водомерног шахта смештеног на парцели
корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије.
У складу са условима противпожарне заштите, где
је потребно предвидети изградњу противпожарне
хидрантске мреже;
- прикључење главног објекта на канализациону
мрежу извести према условима надлежног комуналног
предузећа. До изградње насељске канализационе мреже
дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама
на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле;
- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката,
могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску
мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне
воде настале као резултат технолошког процеса, пре
упуштања у насељски канализациони систем обавезно
пречистити путем примарног пречишћавања унутар
самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у
атмосферску канализацију пречистити на сепаратору
уља и брзоталоживих примеса.
5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за
инфраструктуре

уређење

електроенергетске

Напајање електричном енергијом потрошача у
насељу Нови Сланкамен у наредном планском периоду
обезбедиће се из трафостанице 110/20 kV „Инђија“,
преко 20 kV извода „Нови Карловци“.
Напајање насеља ће се вршити са 20 kV
напонског нивоа, преко дистрибутивних трафостаница,
које могу бити монтажно-бетонске, зидане, компактне
или стубне.
У насељу постоји изграђена електроенергетска
мрежа, која ће се у наредном периоду развијати
према потребама развоја конзума. Изградњом
нових трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса и
реконструкцијом постојећих обезбедиће се довољно
капацитета за све потрошаче.
Постојећу нисконапонску мрежу изграђену на
дрвеним стубовима потребно је реконструисати.
Планирана електроенергетска мрежа ће
бити углавном надземна на бетонским и гвозденорешеткастим стубовима, а по потреби се може градити
и подземно. У деловима насеља где су планиране радне
зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне
површине мрежа ће се каблирати, а трасе каблова
планирају се обострано дуж улица.
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Планирана нисконапонска мрежа може бити
изграђена продужавањем постојеће мреже, у складу
са потребама и на местима где постоје потребни
технички и електроенергетски услови или изградњом
нове нисконапонске мреже (надземне или подземне) на
местима где не постоји постојећа мрежа.
Надземна нисконапонска мрежа ће бити
формирана монтирањем нисконапонских проводника
самоносивог кабловског снопа (или проводника типа
Al/Čе) на претходно постављеним типским стубовима
нисконапонске мреже или мешовитог вода. Овај тип
нисконапонске мреже градити на јавним површинама у
путним појасевима саобраћајних коридора.
Подземна нисконапонска мрежа ће бити
формирана изградњом подземних нисконапонских
водова који ће међусобно повезивати систем кабловских
прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним
трансформаторским станицама. Систем кабловских
прикључних кутија ће бити грађен комбиновано,
постављањем ових кутија на слободностојећа армиранобетонска постоља на јавним површинама у путним
појасевима саобраћајних коридора или њиховом
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих
ограда) објеката купаца, уколико се ови грађевински
елементи буду градили на регулационим линијама
парцела.
У случају да се постојећа нисконапонска мрежа
мора продужити, потребно је постојећу надземну мрежу
продужавати одговарајућом надземном мрежом, а
подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном
мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже и
подземних нисконапонских водова, мора пратити
и
изградња
одговарајућих
дистрибутивних
трансформаторских станица и пратеће средњенапонске
мреже.
Поправљање квалитета испоруке и напонских
прилика у мрежи решаваће се локално, по потреби,
изградњом нових средњенапонских и нисконапонских
објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске,
компактне, стубне, зидане и узидане трафостанице.
Највећи број трафостаница градиће се у радним зонама
и подручјима где је планирано становање.
Тип трансформаторске станице (стубна,
монтажно - бетонска, компактна, зидана или
узидана) који ће бити одабран за изградњу, зависиће
од типа средњенапонске мреже на коју ће се нова
трансформаторска станица прикључити.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати
у деловима насеља где је електроенергетска мрежа
каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска
мрежа надземна, светиљке за јавно осветљење ће се
постављати по стубовима електроенергетске мреже.
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Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница
треба реконструисати, а у делу насеља са централним
садржајем поставити расветна тела на украсне
канделабре.
Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј.
градити нову, у складу са новим технологијама развоја
расветних тела и захтевима енергетске ефикасности.
У наредном периоду потребно је део електричне
енергије произведен из конвенционалних извора
супституисати енергијом из неконвенционалних извора обновљиве енергије.
У циљу рационалне употребе квалитетних
енергената и повећања енергетске ефикасности потребно
је применити мере енергетске ефикасности, како у
производним објектима, преносној и дистрибутивној
мрежи, тако и при коришћењу електричне енергије у
секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских
услуга.
5.3.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

електроенергетске

Електроенергетска мрежа у насељу ће
бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено
решеткастим стубовима, а по потреби се може градити
и подземно, у складу са условима надлежног оператора
дистрибутивног система електричне енергије.
Правила за изградњу надземне и подземне
електроенергетске мреже:
- електроенергетску мрежу градити у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона
1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и
„Службени лист СРЈ“, бр. 18/92);
- стубове надземног вода градити као слободностојеће;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на
мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0
m;
- сигурносна удаљеност 20 kV вода од неприступачних
делова објеката треба да буде мин. 3,0 m, а сигурносна
удаљеност од приступачних делова објекта треба да буде
4,0 m;
- код подземне електроенергетске мреже дубина
полагања каблова треба да буде најмање 0,8 - 1,0 m;
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10
kV и електронских комуникационих каблова, најмање
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове
напона преко 10 kV;
- при укрштању енергетских и електронских
комуникационих каблова угао укрштања треба да буде
око 90°;
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова
изнад електронских комуникационих каблова, сем при
укрштању, при чему мин. вертикално растојање мора
бити 0,5 m;
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- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви
водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној
равни, при чему хоризонтално растојање мора бити веће
од 0,5 m;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла
изнад или испод цеви водовода или канализације;
- при укрштању електроенергетских каблова са
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,5 m.
Услови за изградњу јавног осветљењa:
- светиљке за осветљење саобраћајница у центру
насеља, у радним зонама, те на спортско-рекреативним
и парковским површинама поставити на стубове расвете
и декоративне канделабре поред саобраћајница и
пешачких стаза;
- у осталим зонама расветна тела поставити на стубове
електроенергетске мреже;
- користити расветна тела у складу са новим
технологијама развоја.
Услови за изградњу трансформаторских
станица 20/0,4 kV:
- дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4
kV напонски пренос у уличном коридору градити
као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на
осталим површинама типа стубне, монтажно-бетонске,
компактне, зидане или узидане, у складу са важећим
законским прописима и техничким условима надлежног
оператора дистрибутивног система електричне енергије;
- мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих
објеката мора бити 3,0 m;
- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске
станице ће се градити као слободностојећи објекти,
а могуће је изградити једноструке (са једним
трансформатором називне снаге до 630 kVA и
могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода)
и двоструке (са два трансформатора називне снаге до
630 kVA и могућношћу прикључења до 16
нисконапонских извода);
- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити
слободан простор правоугаоног облика минималних
димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, а
7,1х6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске
трансформаторске станице, са колским приступом са
једне дуже и једне краће стране;
- за стубне трансформаторске станице предвидети
простор правоугаоног облика минималних димензија
4,2х 2,75 m, за постављање стуба за трансформаторску
станицу;
- поред објекта трансформаторске станице на јавним
површинама обавезно предвидети слободан простор
за изградњу слободностојећег ормана мерног места за
регистровање утрошене електричне енергије јавног
осветљења;
- напајање трансформаторске станице извести двострано,
кабловски са места прикључења, по условима надлежнoг
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оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Услови
за
реконструкцију
електроенергетске
мреже
и
трансформаторскихстаница

надземне
објеката

Реконструкција надземних водова свих
напонских нивоа и објеката трансформаторских станица
вршиће се на основу овог Плана и услова надлежних
оператора преносног и дистрибутивног система
електричне енергије, а подразумева замену стубова,
проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту,
као и трансформацију напона, поштујући постојећу
трасу вода и локацију трансформаторских станица.
Услови за изградњу енергетских производних
објеката (соларне електране, електране на биогас,
биогориво и др.)
Производни објекти (биомаса, биогас, соларне
електране и др.) капацитета мањих од 10 MVA, који ће се
прикључивати на јавну електроенергетску мрежу према
условима надлежног оператора дистрибутивног система
електричне енергије, или користити за сопствене
потребе, могу се градити у радним комплексима на
основу Плана:
- могу се градити садржаји у функцији енергетског
производног објекта: објекат који производи
енергију (топлотну, електричну), соларни колектори,
трансформаторско и разводно постројење, пословни
објекат, средњенапонски подземни водови;
- комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова
врста енергетског објекта;
- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове
или на тло преко носача;
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну
инфраструктуру у функцији производног енергетског
објекта каблирати.
Зона заштите електроенергетских објеката
У заштитном појасу, испод, изнад или поред
електроенергетског објекта, супротно закону, техничким
и другим прописима не могу се градити објекти,
изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго
растиње.
Оператор преносног, односно дистрибутивног
система надлежан за енергетски објекат, дужан је да о
свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго
растиње које угрожава рад енергетског објекта.
Власници и носиоци права на непокретностима
које се налазе у заштитном појасу, испод или поред
енергетског објекта не могу предузимати радове или
друге радње којима се онемогућава или угрожава
рад енергетског објекта без претходне сагласности
енергетског субјекта који је власник, односно корисник
енергетског објекта.
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Заштитни појас за надземне електроенергетске
водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник
РС“, бр. 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1 m.
Заштитни појас за подземне водове (каблове),
од ивице армирано–бетонског канала износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35
kV, 1 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице
на отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.
Услови за прикључење на електроенергетску
инфраструктуру:
- за прикључење објеката на дистрибутивни
електроенергетски систем потребно је изградити
подземни или надземни прикључак, који ће се састојати
од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ);
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији
парцеле на којој се гради објекат, према улици, или у
зиданој огради, такође на регулационој линији улице;
- за кориснике са предвиђеном максималном
једновременом снагом до 100 кW прикључење ће се
вршити нисконапонским подземним водом директно из
трансформаторске станице;
- за кориснике са предвиђеном једновременом
снагом већом од 200 кW прикључење ће се вршити
из трансформаторске станице 20/0,4 кV планиране у
оквиру парцеле;
- уколико је захтевана максимална једновремена снага
до 150 кW, за више локацијски блиских или суседних
објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих
купаца електричне енергије обезбедиће се изградњом
дистрибутивних трансформаторских станица на јавној
површини. Потребан број трансформаторских станица
ће зависити од броја купаца и захтеване максималне
једновремене снаге.
5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.4.1.
Услови
инфраструктуре

за

уређење

термоенергетске

У насељу Нови Сланкамен постоји изграђена
гасоводна инфраструктура, која својим положајем
и капацитетом пружа могућност даљег проширења
и прикључења нових корисника природног гаса на
постојећу дистрибутивну мрежу у насељу. Нови
потрошачи природног гаса прикључиће се на постојећу
дистрибутивну гасоводну мрежу, према условима
и сагласности од надлежног дистрибутера за гас.
У новопланираним улицама, планира се изградња
дистрибутивне гасоводне мреже у уличним коридорима.
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Приликом одржавања, заштите, уређења и
изградње термоенергетске инфраструктуре потребно
je придржавати се следећих правила и услова за
уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре,
испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник
РС“, број 86/15), као и техничких услова добијених од
надлежних институција, органа, организација, јавних
и енергетских система и привредних субјеката са
чијим инфраструктурним објектима се гасовод укршта,
паралелно води или пролази у близини, Правилник о
техничким нормативима за безбедност од пожара и
експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве
течности и о ускладиштељу и претакању запаљивих и
горивих течности („Службени гласник РС“, бр. 114/17).
При пројектовању и изградњи гасне котларнице
придржавати се Правилника о техничким нормативима
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних
котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90).
5.4.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

термоенергетске

Правила уређења и грађења за гасоводе притиска до
16 бара
Приликом

пројектовања,

изградње,
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експлоатације, одржавања и заштите дистрибутивне
гасоводне мреже испоштовати услове који су дати
у Правилнику о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до
16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15).
У насељеним местима гасовод се по правилу
гради у регулационом појасу саобраћајница, у
инфраструктурним коридорима.
Табела 21. Минимална дозвољена хоризонтална
растојања подземних гасовода од стамбених објеката,
објеката у којима стално или повремено борави већи
број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта)
MOP ≤ 4
bar (m)
Гасовод од
челичних
цеви
Гасовод од
полиетиленских цеви

4 bar <
MOP ≤ 10
bar (m)

10 bar <
MOP ≤ 16
bar (m)

1

2

3

1

3

-

Растојања дата у табели се могу изузетно
смањити на минимално 1,0 m, уз примену додатних
мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност
објеката.
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Растојања дата у табели могу се изузетно
смањити на кратким деоницама гасовода дужине до
2,0 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења
приликом каснијих интервенција на гасоводу и
предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном
вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и
објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
и запаљивих гасова.
Табела 24. Минимална хоризонтална растојања
подземних гасовода од надземне електромреже и
стубова далековода
Минимално растојање
при
при
Називни напон
укрштању
паралелном
(m)
вођењу (m)
1 kV ≥ U
1
1
1 kV < U ≤ 20 kV
2
2
20 kV < U ≤ 35 kV
5
10
35 kV < U
10
15
Минимално хоризонтално растојање се рачуна
од темеља стуба далековода, при чему се не сме угрозити
стабилност стуба.
Приликом укрштања, гасовод се по правилу
поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити

На укрштању гасовода са путевима, пругама,
водотоковима, каналима, далеководима називног напона
преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима
мора да износи између 60° и 90°.
Угао укрштања на местима где је то технички
оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°.
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним
објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити
одговарајућу сагласност управљача, односно оператора
над тим објектима.
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испод, неопходно је применити додатне мере ради
спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.
Локација МРС, МС И РС
Табела 25. Минимална хоризонтална растојања МРС,
МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима
стално или повремено борави већи број људи
MOP на улазу
4 bar <
Капацитет
MOP ≤ 4
MOP ≤ 10
m3/h
bar
bar
уз објекат
3,0 m или
(отвори
уз објекат
на објекту
до 160
(на зид или
морају бити
према зиду
ван зона
без отвора)
опасности)
3,0 m или
5,0 m или
уз објекат
уз објекат
од 161 до
(на зид или (на зид или
1500
према зиду према зиду
без отвора) без отвора)
од 1501 до
5,0 m
8,0 m
6000
Подземне
1,0 m
2,0 m
станице

10 bar <
MOP ≤ 16
bar
5,0 m или
уз објекат
(на зид или
према зиду
без отвора)

8,0 m

10,0 m
3,0 m

Минимална дубина укопавања гасовода је 80
cm мерено од горње ивице гасовода.
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Табела 27.
Минимална
дубина
укопавања
чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви,
код укрштања са другим објектима
Објекат
до дна одводних канала путева
и пруга
до дна регулисаних корита
водених токова
до горње коте коловозне
конструкције пута
до дна нерегулисаних корита
водених токова

Минимална дубина
укопавања (cm)
100
100
135
150

Од минималне дубине укопавања цеви може
се одступити уз навођење оправданих разлога за тај
поступак при чему се морају предвидети повећане мере
безбедности, али тако да минимална дубина укопавања
не може бити мања од 50 cm.
У зависности од притиска, заштитни појас
гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar-по 1 m од осе
гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 2 m од
осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 3 m од осе
гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar-по 3 m од
осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју
се изводити радови и друге активности изузев
пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог
одобрења оператора дистрибутивног система. У
заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће
и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1
m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује
дубље од 0,5 m.
Приликом изградње гасовода укрштање
гасовода и јавних путева врши се у складу са захтевима
Правилника о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до
16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима
управљача јавног пута.
5.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску
инфраструктуру
Прикључење на гасоводну инфраструктуру
извести у складу са условима и сагласностима
добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу
са одредбама Правилника о условима за несметану
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15).
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5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК)
ИНФРАСТРУКТУРА
5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
У наредном периоду планира се економичан
развој и даље осавремењавање ЕК чворишта у циљу
пружања нових сервиса корисницима, повећање броја
телефонских претплатника кроз даљу децентрализацију
ЕК мреже.
Спојни путеви ка крајњим комутационим
тачкама оствариваће се оптичким каблом. Оптички
кабл, као будући основни вид преноса у међумесним
мрежама, потребно је увести и у локалне везе, тј. у све
нивое преноса.
Месна електронска комуникациона мрежа
ће бити каблирана, а по потреби се може градити и
надземно.
У циљу ефикаснијег решавања нереализованих
захтева за телефонским прикључцима, децентрализације
претплатничке приступне мреже и обезбеђења нових
услуга претплатницима приступну мрежу градити
применом приступних претплатничких концентрација
типа МСАН (вишесервисни приступни чвор) или
ДСЛАМ
(дигитални
претплатнички
приступни
мултиплексер).
Такође, планира се увођење оптичких каблова
и у домен приступне мреже, у почетку повезивањем
правних лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу,
а касније и осталих претплатника у циљу потпуне
дигитализације система и могућности пружања
најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих
сервиса (говор, подаци, мултимедијални сервиси и сл.).
Полагање оптичких каблова планирати и до
базних станица мобилне телефоније.
Сви потребни будући оптички каблови полагаће
се у већ постојеће и планиране резервне цеви ø40 mm
које се полажу приликом изградње приступних мрежа и
у постојећу кабловску канализацију.
Тамо где је то економски и временски исплативо
користити бежичну, радио технологију. Посебну пажњу
усмерити на могућност коришћења WiMAX технологије.
У наредном планском периоду развој мобилних
комуникација, засниваће се на примени најсавременијих
ЕК технологија у циљу пружања најсавременијих услуга
и сервиса, у складу са Европским стандардима.
До краја планског периода постојећи и будући
оператери мобилних комуникација ће инсталирати
комутационо-управљачке центре на локацијама које
омогућавају оптимално повезивање за фиксном ЕК
мрежом на подручју Плана. На истом подручју базне
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станице мобилних комуникација ће се градити у складу
са плановима развоја оператера мобилних комуникација.
За међусобно повезивање комутационоуправљачких центара и контролора радио базних
станица, користиће се фиксна ЕК мрежа или радио
релејне станице. Ове радио релејне станице ће бити
на локацијама базних радио станица. Уређаји РБС и
радио релејних станица биће инсталирани у постојећим
објектима уз минималне адаптације, на крововима
постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта, или
на земљи (контејнерска варијанта)). Антене базних радио
станица и радио релејних станица ће бити монтиране
на типским носачима који се фиксирају за постојеће
грађевинске објекте, или на посебним слободностојећим
антенским стубовима.
Постојећа поштанска јединица у Новом
Сланкамену ће задовољавати потребе квалитетног
одвијања поштанског саобраћаја и у наредном планском
периоду.
5.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
- електронска комуникациона мрежа обухвата све
врсте каблова који се користе за потребе комуникација
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);
- електронску комуникациону мрежу градити подземно
и надземно у уличним коридорима;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на
мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0
m;
- EK мрежа се може поставити и на стубове нисконапонске
електроенергетске мреже у складу са сагласношћу и
условима надлежног оператора дистрибутивног система
електричне енергије;
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,6-1,2 m
код полагања каблова у ров, односно 0,3, 0,4 до 0,8 m код
полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу,
тротоару и сл.;
- у коридорима државних путева каблови који се граде
паралелно са државним путем, морају бити постављени
минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила
пута - ножице насипа трупа пута или спољне ивице
путног канала за одводњавање;
- укрштање са путем извести искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни
пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини
између крајњих тачака попречног профила пута, увећана
за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина постављања каблова и заштитних
цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,351,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње
коте заштитне цеви;
- минимална дубина предметних инсталација и
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње
коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m;
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- укрштање планираних инсталација са путем удаљити
од постојећих укрштања инсталација са путем на мин.
10,0 m;
- ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове
полагати у исте;
- минимално вертикално растојање (приликом укрштања
инсталација) и хоризонтално растојање (паралелан
ход инсталација) између трасе свих наведених ЕК
инсталација, и траса свих других будућих подземних
инсталација (водовода, атмосферске канализације,
фекалне канализације, електроенергетских каблова за
напоне до 1 kV, инсталација КДС-а, гасовода средњег и
ниског притиска), мора бити 0,5 m;
- минимална хоризонтална удаљеност средњенапонских
20 kV (за напоне преко 1 kV) електроенергетских
каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на
трасе постојећих EK инсталација мора бити: 1,0 m;
- уколико се прописана удаљеност у односу на EK
инсталације не може постићи, на тим местима неопходно
је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене
цеви, 20 kV електроенергетски кабл треба уземљити
и то на свакој спојници деонице приближавања, с тим
да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација
најмање 2,0 m;
минимална
вертикална
удаљеност
(при
укрштању инсталација) високонапонских ВН 20
kV електроенергетских каблова у односу на трасе
постојећих EK инсталација мора бити: 0, 5 m;
- уколико се прописано одстојање не може одржати
каблове на месту укрштања треба поставити у
заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална
удаљеност не сме бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви
за електроенергетски кабл треба да буду од добро
проводљивог материјала, а за EK каблове од лоше
проводљивог материјала;
- на местима укрштања све будуће подземне инсталације,
обавезно положити испод наведених постојећих EK
инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе
90 степени, али не сме бити мањи од 45 степени;
- уколико се у непосредној близини траса свих наведених
подземних EK каблова, и празних ПЕ цеви пречника 40
mm, планирају колски прилази, коловози, индустријски
путеви, паркинг простори, или неке друге површине са
тврдим застором, ивица истих мора бити на минималном
хоризонталном растојању у односу на трасе EK каблова
од 1,0 m;
- ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводноразводних ормана), електронских комуникационих
уређаја: МСАН, миниДСЛАМ, миниИПАН, ДСЛАМ
и изводних EK стубова који су постављени у
зеленом појасу улицe, морају бити на минималном
хоризонталном растојању у односу на трасу будућих
подземних инсталација, ивице коловоза, приступних
путева, паркинг простора и свих других тврдих застора
од 1,0 m;
- уколико планирани индустријски путеви, коловози,
колски прелази, паркинг простори или неке друге
површине са тврдим застором прекривају трасу
наведених постојећих EK каблова, исти морају бити
израђени од решеткстих „МЕ-БА“ елемената да би се
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омогућио стални приступ EK кабловима, или се на целој
дужини EK кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз,
паркинг простор и сл., мора планирати полагање празне
заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе
постојећег кабла на дубини од око 0,8–1,0 m);
- за потребе удаљених корисника, може се градити
бежична (РР) електронска комуникациона мрежа.
Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и
припадајућих објеката
- објекти за смештај електронских комуникационих
уређаја мобилне комуникационе мреже и опреме за
РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица,
радио релејних станица, као и антене и антенски носачи
могу се поставити у оквиру објекта или на слободном
простору у оквиру парцела у јавној својини, пре свега
у власништву локалне самоуправе (или, евентуално,
у или на објекту или у оквиру парцеле појединачних
корисника), по могућности на ободу насеља;
- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена
по могућности градити у радним зонама и на периферији
насеља;
- слободностојећи антенски стубови, као носачи антена,
не могу се градити у комплексима школа, вртића, домова
здравља, старачких домова и слично;
- у централним деловима насеља, као носаче антена
користити постојеће антенске стубове и објекте;
- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ
опреме може бити зидани или монтажни;
- комплекс са електронском комуникационом опремом и
антенски стуб морају бити ограђени;
- напајање електричном енергијом вршиће се из
нисконапонске мреже 0,4 кV;
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе
опреме и антенских стубова са антенама обезбедити
приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне
саобраћајнице;
- слободне површине комплекса озеленити.
Услови за изградњу објеката за постављање
електронске комуникационе опреме и уређаја
(ИПАН)
ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји
се могу градити у оквиру уличних коридора (улични
кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним
директним приступом уређају преко јавних површина,
обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем
на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне
парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са
обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором
за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру.
Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
- Прикључење корисника на електронску комуникациону
мрежу извести подземним или надземним прикључком
по условима надлежног предузећа.
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима
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и преласка на нову технологију развоја у области ЕК
потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК
окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме,
унутар парцеле корисника или до објекта на јавној
површини.
5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

ЗЕЛЕНИХ

И

5.6.1. Зелене површине јавног коришћења
Скверови
Постојеће скверове у централном делу насеља
треба допунити лишћарима средње висине и партерним
формама зеленила.
Основне елементе сквера треба да чине платои,
стазе и различите категорије засада. Стазе и платои треба
да чине до 35% територије сквера, зелене површине 6065% (од тога цветњаци 2-4%), а објекти 0-5% од укупне
површине. Значајни садржаји сквера су различити
урбано-архитектонски елементи: справе за игру деце,
урбани мобилијар, елементи спољног осветљења и др.
Улично зеленило
Основни задатак ових зелених површина је
да изолују пешачке токове и ободне објекте становања
од колског саобраћаја и створе повољне санитарнохигијенске и микроклиматске услове и повећају естетске
квалитете насељског пејсажа.
Од укупне површине уличног коридора око
30% треба да је под зеленилом. У свим улицама у
којима постоји довољна ширина уличног профила
треба формирати једностране или двостране дрвореде
или засаде шибља. У ширим уличним профилима могу
се формирати групе садница лишћара и четинара са
спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса
између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5 m. Ради
безбедности саобраћаја дрвеће садити на мин. 2,0 m
од ивице коловоза, а шибље на мин. 2,0 m од ивице
зелене траке. Растојање стабала од тротоара треба да
буде минимум 1,0 m, а у зависности од избора врста.
Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0 m,
а у зависности од врсте креће се од 5,0-15,0 m.
Композициони принципи озелењавања улица
треба да стварају максималне погодности за кретање
возила и пешака, као и заштиту станова од буке и
атмосферских гасова.
За сваку улицу, у којој не постоје дрвореди,
препорука је да се изабере по једна врста дрвећа (липа,
дивљи кестен, јавор, млеч и др.), што ће обезбедити
индивидуалност улице. При избору врста за улично
зеленило треба водити рачуна да сем декоративних
својстава (фенолошке особине), треба да буду
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прилагођене условима раста у уличним профилима
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта,
прашина, гасови).
Постојеће дрвореде у појединим улицама треба
допунити декоративним врстама, неговати и заштитити.
При формирању заштитног и линијског зеленила уз
саобраћајнице руководити се одредбама Закона о јавним
путевима.
5.6.2. Зелене површине ограниченог коришћења
Спортско-рекреативне површине
Спортско-рекреативне површине подразумевају
организовање пасивног и активног одмора и рекреације.
Зеленило спортско-рекреативних површина треба да
чини око 40% од укупне површине комплекса и треба
да буде обрађено у пејзажном стилу. Зеленило спортскорекреативних површина треба да буде распоређено
тако да створи сенку на јужним експозицијама.
Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна,
санитарно-хигијенска и друштвено-социјална.
Зелене површине комплекса школа и предшколских
установа
При решавању слободног простора школског
комплекса, треба задовољити две основне функције:
санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. За
наше нормативе величина школског дворишта треба да
буде од 15-25 m2 по ученику.
Најчешћи облик у решавању уређења школског
дворишта је комбинација геометријског и пејзажног
стила. Основне површине које школско двориште треба
да обухвата сем објеката су: отворене површине за
физичку културу, економско двориште, школски врт и
слободне зелене површине.
Зелене површине треба да чине 40-50% школског
комплекса и најчешће се постављају ободно, где ће
имати функцију изолације самог комплекса од околних
саобраћајница и суседа. Овај зелени тампон треба да
буде довољно густ и широк, састављен од четинарског и
листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне
микроклиматске услове, смањио буку и задржао
издувне гасове и прашину са околних саобраћајница.
Зелене површине испред саме зграде школе треба да су
потчињене архитектури и декоративно обрађене са више
цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа. При
избору биљних врста водити рачуна да нису отровне,
да немају бодље и што је веома важно, да одговарају
условима станишта. Избор врста треба да буде
довољно разноврстан да би ученике упознао са биљним
богатством. У исте сврхе треба формирати школски врт,
који треба да се састоји из повртњака, цветњака, дендроврта, воћњака, по могућности и тераријума.
Предшколска установа треба да пружи услове
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за безбедан боравак деце и да задовољи здравственохигијенске услове. Потребно је предвидети величину
отвореног простора од 10-15 m2 по детету. У оквиру ових
површина потребно је предвидети терене за игру деце
(лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчање,
трим стазу), простор у који се постављају справе са
пешчаником, а по могућности и „градилиште“ за децу и
башту за гајење цвећа и поврћа. Зелене површине треба
да буду уређене на исти начин као и зелене површине
школског комплекса.
Постојеће комплексе уредити према овом
концепту, у складу са просторним могућностима.
Зелене површине радних комплекса
Зеленило радних комплекса представља
саставни део насељског система зеленила. Главне
функције ових зелених површина су стварање повољног
микроклимата, заштита од прашине и гасова, као и
стварање слободних простора за краћи одмор радника.
Зеленило треба формирати унутар радних
садржаја, тако да заузима мин. 30% површине парцеле/
комплекса. У оквиру овог процента треба формирати
заштитно зеленило ободом комплекса.
Избор биљних врста одређује се према
карактеристикама
производње,
карактеру
и
концентрацији штетних материја, а такође њиховим
еколошким, функционалним и декоративним својствима.
Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на
гасове, дим и прашину.
У зони радних садржаја, зеленило треба да
омогући изолацију главних административних и јавних
објеката, као и главних пешачких праваца и да створи
одређену просторну композицију у комплексу, да одвоји
платое за миран одмор и сл.
Зелене површине у оквиру породичног становања
У укупном билансу површина под зеленилом,
ова категорија зеленила има великог удела, јер је
претежна намена у насељу управо породично становање.
Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове
становања без буке и прашине и ствара могућност
активног одмора. У врту могу да постоје следеће
функционалне целине: предврт, простор намењен
мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и
економски део.
Композицију врта треба да чине различите
категорије биљних врста, грађевински и вртноархитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних
врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу
са околним пејзажом и општим условима средине.
Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован
травњак. Проценат озелењености грађевинских парцела
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треба да буде најмање 30%.

5.6.4. Услови за уређење зелених површина

Зелене површине у оквиру породичног становања са
делатностима

Да би озелењавање насеља дало очекиване
резултате у планском периоду потребно је:
- поштовати просторне диспозиције разних категорија
зеленила дефинисаних овим Планом;
- поштовати проценат заступљености разних категорија
зеленила у зонама и целинама основних намена у
насељу;
- за делове насеља у којима је предвиђена даља
урбанистичка разрада применити опште поставке дате
овим Планом;
- у деловима насеља који се даље не разрађују
урбанистичком документацијом, озелењавање ће се
спроводити према условима издатим у складу са овим
Планом и осталом техничком документацијом у складу
са Законом. За озелењавање је неопходна геодетска
подлога са снимљеном хоризонталном и вертикалном
представом терена и комплетном инфраструктуром.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном
инфраструктуром и техничким нормативима за
пројектовање зелених површина. Дрвеће садити на
минималној удаљености од:
- водовода
1,5 m
- канализације 		
1,5 m
- електрокабла 		
2,0 m
- ЕК и кабловске мреже 1,5 m
- гасовода
1,5 m
- однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, саднице I
класе минимум 4-5 година старости, а учешће аутохтоних
врста мин. 20% (оптимум 50%);
- избегавати примену инвазивних врста током уређења
зелених површина и подизања заштитног зеленила.
При формирању заштитног и линијског
зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама
Закона о путевима.

Зелене површине у оквиру породичног
становања са радом треба да чине мин. 30%. У контексту
унапређења санитарно-хигијенских услове становања и
рада, препоручује се формирање заштитног зеленила око
радних садржаја, које би било у функцији баријере, уз
примену аутохтоних лишћарских врста. У делу парцеле
где су смештени пословни објекти и око објеката
намењених становању, требало би у озелењавању
користити декоративне дендролошке врсте, лишћарског
и четинарског типа.
5.6.3. Зелене површине специјалне намене
Заштитно зеленило
Главна функција ових зелених површина је
смањење неповољних услова микросредине - ублажавање
доминантних ветрова, смањење аерозагађења и
неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта и
заштита од ерозије.
Заштитно зеленило ће се формирати у ободним
деловима насеља, на слободним површинама око
спортско-рекреативних садржаја и поред гробља.
Спортско-рекреативне површине треба да буду
заштићене од ветра и добро повезане са осталим
деловима насеља. Заштитно зеленило око спортских
терена би требало формирати у пејзажном стилу, са
вишеспратним избором врста, остављајући слободне
оазе, допуњене садржајима за рекреацију деце и одмор
старијих корисника.
Избор врста је одређен биљногеографским,
фитоценолошким и станишним условима. Потребно је
изабрати дендролошки материјал отпоран на природне
и станишне услове.
За ову намену предлажу се лишћарске врсте
(јасен, јавор, граб, багрем, црвена зова).
Зелене површине гробља
Зелене површине гробља треба уредити у
парковском стилу, а ободом комплекса формирати појас
заштитног зеленила (ширине 10-15,0 m). Код изразито
архитектонске концепције гробља однос површина за
сахрањивање према осталим садржајима је 60:40%, док
је код пејзажне 40:60%.
Избор садног материјала треба да је такав да
се избегава претерано засенчење, околина треба да буде
достојанствена и мирна, са превагом зелене боје разних
нијанси. У појасу зеленила формирају се места за одмор,
пре свега у близини улаза и прилаза гробљу. Треба
тежити постизању јединственог обележавања гробова.

6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
6.1. ПРИРОДНА И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА
ДОБРА
6.1.1. Природна добра
Заштиту биодиверзитета урбаних подручја
остварити кроз формирање система јавних зелених
површина, повећање процента зелених површина и
њихово уређење.
За озелењавање применити аутохтоне дрвенасте
врсте минимум 20% (оптимум 50%) и 20% четинарских
врста. Избегавати примену инвазивних врта. Ha нашим
подручјима инвазивне су следеће биљне врсте: циганско
пepje (Asclepias syriaca), јасенолисни jaвop (Acer negundo),
кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha
fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина
(Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави jасен
(Fraxinus pennsylvanica) трновац (Gledichia thachantos),
жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina),
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јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica),
багрем (Robinia pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus
pumila).
Пронађена
геолошка
и
палеонтолошка
документа (фосили, минерали, кристали и др.) за које се
претпоставља да имају заштићену природну вредност,
налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у
року од осам дана од дана проналаска и предузме мере
заштите од уништења, оштећења или крађе.
6.1.2. Културна добра
У обухвату Плана налазе се следећа добра под
претходном заштитом:
1. Просторно културно- историјска целина „Трг др
Ђорђа Натошевића“ која обухвата следећа добра под
претходном заштитом: Српска правослвна црква Светог
Преображења на парцели 1324 КО Нови Сланкамен на
адреси Светосатвска 1, Стара српска школа на парцели
502 КО Нови Сланкамен на адреси Карађорђева 1/Ђ,
Кућа породице Поповић на парцели 1478 КО Нови
Сланкамен на адреси Цара Душана 109, Бронзана
биста др Ђорђа Натошевића на парцели 1011 КО Нови
Сланкамен и Заветни крст из 1880. године на парцели
1011 КО Нови Сланкамен, парцеле: 1324, 502, 1478,
1011 наспрам парцела 502, 581, 662 и 661 и парцеле
1012 и 1013 наспрам парцела 1477, 1478 и 1324 КО Нови
Сланкамен и заштићену околину коју чине парцеле:
1477, 1326, 1323, 1322 и 498 КО Нови Сланкамен, као и
2. Објекат жупног уреда на парцели 263 К.О. Нови
Сланкамен на адреси Цара Душана 140A са заштићеном
околином коју чини парцела 263 и 260 КО Нови
Сланкамен,
3. Објекат основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ на
парцели 1538 КО Нови Сланкамен на адреси Вука
Карађића 1 са заштићеном околином коју чине парцеле
1538, 1537, 1356, 1535, 1539 и 1633 наспрам парцела
1537, 1538 и 1539 КО Нови Сланкамен,
4. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког
терора (у дворишту основне школе „Др Ђорђе
Натошевић“, угао улица Цара Душана и Вука
Стефановића Караџића) на парцели 1537 КО Нови
Сланкамен,а изван границе грађевинског подручја
насеља се налази:
5. Археолошки локалитет „Унка“ на потесу Комаревац
(археолошки картон 81/B/4) на парцелама 2094/1, 2094/2,
2093, 2092, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099 и 2100
КО Нови Сланкамен.
НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО ДОБРО ОД ВЕЛИКОГ
ЗНАЧАЈА
За непокретно културно добро од великог
значаја: „Римокатоличка црква Светог Михајла у Новом
Сланкамену“ применити следеће услове и мере заштите:
- дозвољава се санација, конзервација и рестаурација,
која неће угрозити споменичка својства ентеријера и
екстеријера, a према појединачним условима службе
заштите;
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- обавезно очувати постојеће карактеристичне елементе
архитектуре, хоризонатлни и вертикални габарит,
конструктивне и декоративе елементе екстеријера и
ентеријера;
- забрањује се извођење свих радова који могу угрозити
статичку стабилност објекта;
- забрањује се доградња и надградња предметне
непокретности;
- забрањује се изградња објеката на припадајућој
парцели непокретног културног добра, осим објеката у
функцији заштите и презентације истог.
У зони непосредне близине непокретног
културног добра од великог значаја применити следеће
мере заштите:
- дозвољава се урбанистичко, комунално и хортикултурно
опремање, уређење и одржавање;
- обавезно очување постојеће уличне матрице и
карактеристика просторне организације;
- забрана извођења радова који могу угрозити статичку
стабилност објеката;
- забрана подизања објеката који архитектуром,
габаритом или наменом могу угрозити споменичка
својства културног добра у непосредној близини.
ДОБРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ
1. У просторно културно-историјској целини Трга Др
Ђорђа Натошевића применити следеће услове и мере
заштите:
- обавезно очување амбијенталних и просторних
карактеристика, спратности објеката, уличне матрице,
регулације и нивелације улица и парцела, као и
наведених добара као реперних објеката;
- дозвољено je урбанистичко, комунално и хортикултурно
опремање, уређење и одржавање;
- забрањује се извођење радова који могу угрозити
статичку стабилност објекта у статусу добара;
- забрањује се изградња објеката који архитектуром,
габаритом или наменом могу угрозити споменичка
својства добра у непосредној близини;
- за објекте у саставу целине, a који нису у статусу
добара под претходном заштитом, дозвољава се замена,
реконструкција, санација, адаптација, доградња и
промена намене без промене спратности објеката;
- у зони просторне културно-историјске целине Трг
Др Ђорђа Натошевића није дозвољено организовање
производних делатности и депоновање штетних и
запаљивих материја.
2. „Заветни крст из 1880. године“- није дозвољена
дислокација, споменик je везан за локацију, дозвољена
je замена и реконструкција самог обележја, за све
интервенције je обавезно прибављање појединачних
услова службе заштите;
3. „Спомен биста Др Ђорђа Натошевића,“ - дислокација
je дозвољена пo појединачним условима службе заштите
на одговарајућу локацију доступну посетиоцима која je
обавезно у функцију јавног простора;
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4. За све објекте у статусу добара под претходном
заштитом, у саставу Просторно културно историјске
целине Трг Др Ђорђа Натошевића и изван ње, применити
следеће мере заштите:
- дозвољава се реконструкција, санација, адаптација
и промена намене, која неће угрозити споменичка
својства ентеријера и екстеријера, a према појединачним
условима службе заштите;
- обавезно очување постојећих каракатеристичних
елемената архитектуре, хоризонатлног и вертикалног
габарита, конструктивних и декоративних елемената
екстеријера и ентеријера;
- забрањују се радови који могу угрозити статичку
стабилност објекта;
- забрањује се доградња и надградња предметне
непокретности;
- дозвољава се изградња објеката на припадајућим
парцелама предметне непокретности добра на
минималној удаљености од 10 m од најистуреније тачке
постојећег објекта.
5. У простору заштићене околине добара под претходном
заштитом и Просторно културно историјске целине Трг
Др Ђорђа Натошевића применити следеће услове и мере
заштите:
- дозвољава се урбанистичко, комунално и хортикултурно
опремање, уређење и одржавање;
- обавезно очување постојеће уличне матрице и
карактеристика просторне организације;
- забрана извођења радова који могу угрозити статичку
стабилност објеката;
- забрањено је депоновање штетних и запаљивих
материја у зони заштићене околине;
- на свим објектима у овој зони дозвољава се
реконструкција, санација, адаптација и промена намене,
замена и доградња уз очување постојеће висинске
регулације (задржати постојеће висине подкровног
венца и слемена на објектима) уз примену принципа
интерполације у обликовању уличних фасада;
- у зони заштићене околине дозвољава се изградња нових
објекта који архитектуром, габаритом или наменом
могу угрозити споменичка својства културног добра у
непосредној близини, уз очување постојеће висинске
регулације (задржати постојеће висине подкровног
венца и слемена на објектима).
6. „Споменик палим борцима и жртвама фашистичког
терора“ на парцели 1537 КО Нови Сланкамен применити
следеће услове и мере заштите:
- дозвољава се обнова, санација, конзервација и
рестаурација, која неће угрозити споменичка својства и
постојеће карактеристичне конструктивне и декоративне
елементе објеката или обележја под заштитом; сви
радови морају бити обављени пo појединачним условима
службе заштите;
- дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање,
уређење и одржавање припадајуће парцеле које неће
угрозити споменичка својства објекта или обележја под
заштитом;
- забрањују се радови који могу угрозити статичку
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стабилност објеката или обележја под заштитом;
- забрањује се додавање нових елемената (плоча,
украса) на објекте или обележја под заштитом, као и
било каква друга измена истих без добијања одобрења и
појединачних услова надлежне службе заштите;
- забрањује се складиштење отпадних и штетних
материја у непосредној околини објеката или обележја
под заштитом;
- забрањује се подизање објеката у непосредној околини
објеката или обележја под заштитом који архитектуром,
габаритом или наменом могу угрозити њихова
споменичка својства;
- за предметно добро под претходном заштитом
дислокација je дозвољена пo појединачним условима
службе заштите на одговарајућу локацију доступну
посетиоцима, која je обавезно у функцији јавног
простора.
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ
Услови и мере заштите археолошког наслеђа су:
- Посебни услови заштите важе за зону археолошког
локалитета Унка који се налази уз границу грађевинског
подручја насеља (катастарске парцеле 2094/1, 2094/2,
2093, 2092, 2095, 2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2099,
2100 KO Нови Сланкамен) и његову непосредну
близину (катастарске парцеле 2047/25 и 2035 КО Нови
Сланкамен: дозвољена je изградња инфраструктуре и
извођење грађевинских радова уз претходно прибављање
појединачних мера заштите и обезбеђивање заштитних
археолошких ископавања, праћење радова и адекватну
презентацију налаза;
- Ha преосталом делу обухвата Плана приликом изградњи
инфрастуктурних прикључака (гасовод, топловод,
вововод, канализација, електромрежа, антенски
предајници, путеви и сл.) обавезно je рекогносцирање
целокупне трасе и археолошки надзор над извођењем
ових радова које врши стручна служба овог Завода;
- Археолошки надзор приликом извођења грађевинских
и других радова врши стручна служба Завода за заштиту
споменика културе у Сремској Митровици;
- AKO се у току извођења грађевинских и других радова
наиђе на археолошка налазишта или археолошке налазе
извођач радова je дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на
месту и у положају у коме je откривен, a све у складу са
чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;
- Инвеститор je у обавези да обустави радове уколико
наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете од изузетног значаја, ради истраживања
локације;
- Инвеститор je дужан да обезбеди средства за праћење,
истраживање, заштиту и чување пронађених остатака
који уживају претходну заштиту.

Број 6, страна број 370
6.2.
МЕРЕ
ИЗГРАДЊЕ

ЕНЕРГЕТСКЕ

Службени лист општине Инђија
ЕФИКАСНОСТИ

Неопходно је радити на развоју и коришћењу
нових и обновљивих облика енергије и на подстицању
градитеља и власника објеката да примене енергетски
ефикасна решења и технологије у својим објектима,
ради смањења текућих трошкова.
Енергетска ефикасност изградње на простору у
обухвату Плана постиже се:
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за
потребе обезбеђења интерног комуницирања и смањења
коришћења моторних возила;
- подизањем зеленила у коридорима саобраћајница
(смањује се загревање тла и ствара се амбијент сличан
природном);
- пројектовањем и позиционирањем објеката према
климатским аспектима, изложености сунцу и утицају
суседних објеката, подизањем зелених кровова, као
компензација окупираном земљишту;
- сопственом производњом енергије и другим факторима;
- изградњом објеката за производњу енергије на
бази алтернативних и обновљивих извора енергије
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије)
и изградњом даљинских или централизованих система
грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност изградње објеката
обухвата следеће мере:
- реализација пасивних соларних мера, као што су:
максимално коришћење сунчеве енергије за загревање
објекта (оријентација објекта према јужној, односно
западној страни света), заштита од сунца, природна
вентилација и сл;
- примену адекватног омотача објекта (топлотна
изолација зидова, кровова и подних површина); примена
прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна
заптивност, непропустљивост и друге мере);
- примену адекватног система грејања и припреме
санитарне топле воде (примена савремених котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас
или даљинско грејање, примена савремених топлотних
подстаница,
регулација
температуре,
уградња
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и
друге мере;
- стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске
потребе, тј. систем за климатизацију, (комбинација свих
компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се
температура регулише или се може снизити, могућно у
комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности
и чистоће ваздуха);
- примену адекватног унутрашњег осветљења (примена
савремених сијалица и светиљки ради обезбеђења
потребног квалитета осветљености).
Мере за даље побољшавање енергетских
карактеристика објекта не смеју да буду у супротности
са другим суштинским захтевима, као што су
приступачност, рационалност и намеравано коришћење
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објекта.
6.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
С обзиром да је анализом постојећег стања
животне средине у насељу уочен мањи степен
деградације природних ресурса, Планом су предвиђене
мере и активности у циљу санације постојећег стања и
даљег одрживог развоја насеља.
Заштита вода од загађења ће се обезбедити
изградњом
сепаратне
канализационе
мреже,
пречишћавањем отпадних вода, односно забраном
испуштања загађених вода и свих штетних материја
у реципијенте и предузимањем других одговарајућих
мера.
У погледу одвођења атмосферских вода,
неопходно је извршити реконструкцију постојећих
главних канала да би се створили бољи услови за
прихватање атмосферских вода и снижавање подземних
вода.
Израдом локалног регистра извора загађивања
на територији општине Инђија, са мониторингом стања
животне средине на територији насеља Нови Сланкамен,
биће омогућена интегрална заштита природних ресурса.
Остварењем планских мера и активности у
контексту формирања зелених површина, у великој
мери ће бити побољшани саниратно хигијенски услови
у насељу.
Изградња објеката, извођење радова, односно
обављање производне, складишне или услужне
делатности, може се вршити под условом да се не
изазову трајна оштећења, загађивање или на други
начин деградирање животне средине. Заштита животне
средине обухвата мере којима ће се заштитити вода,
ваздух и земљиште од деградације.
У контексту заштите предметног подручја које
је опредељено за радну зону, неопходно је предузети
одређене мере заштите ваздуха, воде и земљишта и мере
заштите од буке, због потенцијално негативних утицаја
радних садржаја на животну средину.
У циљу заштите ваздуха, потребно је у
новоизграђеним производним објектима инсталирати
опрему и извести одговарајућа техничка и технолошка
решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих
материја у ваздуху задовољава прописане граничне
вредности.
Планирана радна зона, односно нови
индустријски и производни објекти, који испуштањем
штетних материја могу угрозити воду, морају вршити
претходно пречишћавање отпадних вода кроз
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предтретман, а затим вршити њихову евакуацију на
заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском
отпадном водом, пре упуштања у реципијент.
У планираној радној зони, у контексту заштите
земљишта, токсичне растворе и различите неразградиве
материјале, који се користе у току производње или се
јављају као отпад у процесу произвoдње потребно
је одлагати у одговарајуће контејнере, а потом
транспортовати од стране надлежних комуналних
организација или на основу потписаних уговора.
Привредна друштва, друга правна лица и
предузетници који у обављању делатности утичу
или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да
обезбеде техничке мере за спречавање испуштања
загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште,
прате утицај своје делатности на квалитет земљишта,
обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о
заштити земљишта („Службени гласник РС“, број
112/15) и другим законима.
Власник или корисник земљишта или
постројења чија делатност, односно активност може да
буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да
пре почетка обављања активности изврши испитивање
квалитета земљишта.
На подручју обухвата Плана нема евиденције
о постројењима која подлежу Закону о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине.
За постројења и активности која могу имати негативне
утицаје на здравље људи, животну средину или
материјална добра, наведеним Законом су дефинисане
врсте активности и постројења, надзор и друга питања
од значаја за спречавање и контролу загађивања животне
средине, као и услови и поступак издавања интегрисане
дозволе.
Постројење у којем се обављају активности
у којима је присутна или може бити присутна опасна
материја у једнаким или већим количинама од
прописаних (у даљем тексту: севесо постројење),
регулисана су Законом о заштити животне средине и
другим подзаконским актима, као техничка јединица
унутар комплекса где се опасне материје производе,
користе, складиште или се њима рукује.
У насељу ће се успоставити савремени систем
елиминације комуналног отпада, у складу са Планом
управљања комуналним отпадом. Због близине
регионалне депоније (Инђија), на предметном простору
није предвиђена изградња трансфер станице. Постојећа
дивља депонија у насељу ће се санирати и рекултивисати.
Мере заштите у поступку регулисања начина
прикупљања комуналног отпада који се не рециклира
имају за циљ заштиту здравља становништва и животне
средине. Прикупљање комуналног отпада вршиће се
постављањем контејнера за сакупљање комуналног
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отпада, који ће се односити на општинску депонију, до
изградње регионалне депоније.
Управљање животињским отпадом се мора
вршити у складу са Законом о ветеринарству и
подзаконским актима.
Да би се избегао негативан утицај на живот
и здравље људи, при изградњи инфраструктурних
објеката је неопходно водити рачуна о поштовању
прописа о техничким нормативима и стандардима,
мерама и условима које надлежни органи издају при
постављању и извођењу, односно изградњи објеката,
као и неопходним удаљеностима инфраструктурних
објеката од одређених садржаја.
За објекте који могу имати негативне утицаје
на животну средину, надлежни орган прописује потребу
израде студије процене утицаја на животну средину, у
складу са Законом о заштити животне средине, Законом
о процени утицаја на животну средину, Правилником
о садржини студије о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05) и Уредбом
о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, бр. 114/08). У оквиру Процене утицаја
дефинишу се мере активне заштите простора у контексту
заштите животне средине, у току редовне експлоатације
и у случају акцидента.
6.4. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
6.4.1. Елементарне непогоде
Заштита од елементарних непогода подразумева
планирање простора у односу на могуће природне и
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи
или да проузрокују штету већег обима на простору за
који се План ради, као и прописивање мера заштите за
спречавање елементарних непогода или ублажавање
њиховог дејства.
Законом о ванредним ситуацијама установљене
су обавезе, мере и начини деловања, проглашавања
и управљања у ванредним ситуацијама. Општи
принципи управљања ризиком од елементарних
непогода и технолошких удеса односе се на: планирање
и имплементацију превентивних мера заштите;
приправност и правовремено реаговање и санирање
последица.
Подручје обухваћено Планом може бити
угрожено од земљотреса, пожара, метеоролошких појава:
атмосферско пражњење, ветрови, атмосферске падавине
(киша, град, снег), као и техничко-технолошких несрећа/
акцидената и ратних разарања.
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Према подацима Републичког сеизмолошког
завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни период
од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VII-VIII
степен сеизмичког интензитета. Мере заштите од
земљотреса подразумевају правилан избор локације за
градњу објеката, примену одговарајућег грађевинског
материјала, начин изградње, спратност објеката и
др., као и строго поштовање и примену важећих
грађевинско-техничких прописа за изградњу објеката на
сеизмичком подручју. При пројектовању и утврђивању
врсте материјала за изградњу или реконструкцију
објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведене
степене сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би
се максимално предупредила могућа оштећења објеката
под сеизмичким дејством.
Настајање пожара, који могу попримити
карактер елементарне непогоде, не може се искључити,
без обзира на све мере безбедности које се предузимају
на плану заштите. Опасност од избијања пожара у
насељу могућа је на простору постојећих и планираних
радних зона као и на пољопривредним добрима, који је
у већини случајева проузрокован људском непажњом.
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и
грађевинско-техничке мере заштите. Урбанистичке
мере заштите се односе на планирање простора
у насељу кроз урбанистичке показатеље (намена
површина, индекс заузетости парцеле) и правила
изградње (регулациона линија, грађевинска линија,
висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина
саобраћајница, паркиралишта и др.). Грађевинскотехничке мере заштите се односе на стриктну примену
прописа о изградњи објеката, електроенергетских и
гасних постројења, саобраћајне инфраструктуре, мреже
противпожарних хидраната и др.
Заштита објеката од атмосферског пражњења
обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у
складу са одговарајућом законском регулативом.
На посматраном подручју доминирају ветрови
из различитих праваца: источни (односно југоисточни)
тј. кошавски ветар са једне стране и западни (односно
северозападни) ветар са друге стране. Основне мере
заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају
формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева уз
саобраћајнице и канале.
Одвођење атмосферских вода се врши
отвореним каналима са уливима у канале и потоке
који припадају систему за одводњавање Патка (потоци
Комаревац и Новосланкаменачки). Такође, заштита
од сувишних атмосферских вода обезбеђује се и
поштовањем важећих прописа приликом пројектовања
и изградње, односно реконструкције хидротехничких
објеката.
Заштита од града се обезбеђује лансирним
(противградним) станицама са којих се током сезоне
одбране од града испаљују противградне ракете. Према
условима РХМЗС изградња нових објеката на одстојању
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мањем од 500 m од лансирних станица Сектора одбране
од града, могућа је само по обезбеђењу посебне
сагласности и мишљења ове институције.
6.4.2. Акцидентне ситуације
Ha основу доступних података, утврђено je
да се у обухвату предметног Плана не налазе севесо
постројења/комплекси.
У случају изградње нових севесо постројења/
комплекса, a у складу са Правилником о садржини
политике превенције удеса и садржини и методологији
израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од
удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), као полазни
основ за идентификацију повредивих објеката разматра
се удаљеност од минимум 1000 m од граница севесо
постројења, односно комплекса, док се коначна процена
ширине повредиве зоне - зоне опасности, одређује на
основу резултата моделирања ефеката удеса. Такође,
идентификација севесо постројења/комплекса врши
се на основу Правилника о листи опасних материја и
њиховим количинама и критеријумима за одређивање
врсте докумената које израђује оператер севесо
постројења, односно комплекса („Службени гласник
PC“, бр. 41/10 и 51/15).
Обавезе оператера и надлежних органа
прописане су Законом о заштити животне средине,
а у случају изградње постројења/комплекса вишег
реда, уколико оператер не испуни услове из наведеног
Закона, Министар решењем забрањује рад, тј. пуштање
у рад односног постројења/комплекса. Због претходно
наведеног je потребно пажљиво планирати лоцирање
и изградњу нових севесо постројења/комплекса и
њихових максималних могућих капацитета севесо
опасних материја, како би се избегле лоше инвестиције
за оператере, али и обезбедило адекватно управљање
безбедношћу од хемијског удеса.
6.4.3. Ратна дејстава (одбрана)
За простор који је предмет израде Плана
генералне регулације, нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље коју прописују
надлежни органи.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), чл. 60. и чл.
62., ради заштите од елементарних непогода и других
несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у
оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде
да се запослени склоне у склоништа, заклоне или друге
објекте погодне за заштиту. Као други заштитни објекти
користе се просторије прилагођене за склањање људи и
материјалних добара.
Као вид заклона, приликом изградње објеката
у којима ће боравити запослени, у оквиру радне зоне,
препорука је да се изнад подрумске просторије (или
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једне приземне просторије, или целог приземља уколико објекат нема подрум), изгради ојачана плоча
која може да издржи урушавање дела објекта или целог
објекта.
6.5.
ПОСЕБНИ
УСЛОВИ
КОЈИМА
СЕ
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА
СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
При
пројектовању
јавних
простора,
саобраћајних и пешачких површина, прилаза објектима и
самих објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење
и др.) потребно је обезбедити несметано кретање
деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са
инвалидитетом у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несматано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Службени гласник РС“, број 22/15). Објекти
за јавно коришћење су: објекти јавних служби, хотели,
угоститељски објекти, пословни објекти, саобраћајни
терминали и други објекти.
7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Да би надлежни орган издао локацијске услове
за парцеле у обухвату Плана које су предвиђене за
изградњу, неопходно је да имају директан приступ јавној
саобраћајној површини, као и могућност прикључења
на водоводну и електроенергетску инфраструктуру.
Планом су дефинисани услови за прикључење
грађевинске парцеле на насељску комуналну
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и
канализациону мрежу, електроенергетску мрежу,
гасоводну мрежу и електронску комуникациону
мрежу. Поред тога, прикључци на јавну комуналну
мрежу се обавезно изводе према техничким условима
и уз прибављену сагласност предузећа надлежног за
одређену комуналну инфраструктуру.
Степен комуналне опремљености грађевинског
земљишта, који је потребан за издавање локацијских
услова, дат је по наменама у обухвату Плана, за које
се локацијски услови издају директном применом овог
Плана:
1. Насељски центар - саобраћајна, водоводна,
канализациона (или могућност евакуације отпадних
вода у водонепропусне септичке јаме до изградње
канализационе мреже), електроенергетска и електронска
комуникациона инфраструктура;
2. Становање - саобраћајна, водоводна, канализациона
(или могућност евакуације отпадних вода у
водонепропусне септичке јаме до изградње канализационе
мреже) електроенергетска инфраструктура;
3. Спорт и рекреација - саобраћајна, водоводна,
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канализациона (или могућност евакуације отпадних
вода у водонепропусне септичке јаме до изградње
канализационе
мреже)
и
електроенергетска
инфраструктура;
4. Радне површине - саобраћајна, водоводна,
канализациона
(или
могућност
евакуације
отпадних вода у водонепропусне септичке јаме до
изградње канализационе мреже), електроенергетска
инфраструктура
и
електронска
комуникациона
инфраструктура;
5. Комуналне површине - саобраћајна, водоводна,
канализациона (или могућност евакуације отпадних
вода у водонепропусне септичке јаме до изградње
канализационе
мреже)
и
електроенергетска
инфраструктура.
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације Плана
неопходно је одредити урбанистичке критеријуме и
услове за изградњу и реконструкцију свих планираних
садржаја Плана.
Општа правила грађења су:
- конструкција објеката мора бити прилагођена
осцилацијама изазваним земљотресом јачине VIIVIII степен сеизмичког интензитета према Европској
макросеизмичкој скали;
- при пројектовању и изградњи неопходно је придржавати
се одредби Закона о заштити од пожара („Службени
гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
- Спроводити мере и услове заштите природних и
радом створених вредности животне средине у складу
са Законом о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 др.закон, 43/11-УС и 14/16);
- у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15), приликом планирања и
пројектовања јавних саобраћајних и пешачких површина
(тротоара, пешачких стаза и прелаза, паркинга,
стајалишта јавног превоза, прилаза објектима и сл.)
неопходно је обезбедити услове за неометано кретање
деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица;
- пројектовање јавних саобраћајних и пешачких
површина неопходно је вршити у складу са важећим
законским и подзаконским актима, нормативима и
стандардима из ове области;
- за потребе парцелације и препарцелације израђује се
пројекат парцелације и препарцелације;
- уколико се у току радова наиђе на природно добро
које је геолошко-палеонтолошког или минеролошкопетрографског порекла (за које се може претпоставити
да има својство природног споменика), извођач радова је
дужан да о томе обавести Покрајински завод за заштиту
природе и да предузме све мере како се природно добро

Број 6, страна број 374

Службени лист општине Инђија

не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- За све евентуалне радове на обухваћеним објектима и
локалитетима који подлежу мерама заштите на основу
Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) обавеза је
власника-носиоца права коришћења да прибави дозволу
надлежног Завода за заштиту природе;
- За све што није дефинисано овим Планом примењиваће
се Правилник о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број
22/15).
2.
ЦЕЛИНЕ
ЗА
КОЈЕ
СЕ
ОБАВЕЗНО
ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА
СМЕРНИЦАМА ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ
2.1. ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО
ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом нису предвиђене просторне целине
за које се обавезно доноси план детаљне регулације.
Планови детаљне регулације могу да се израђују за
просторне целине или инфрастрултурне коридоре и
објекте у складу са Законом о планирању и изградњи.
2.2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
С обзиром на то да овим Планом нису
предвиђене просторне целине за које се обавезно доноси
план детаљне регулације нису дефинисане смернице за
израду планова детаљне регулације.
2.3. ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
С обзиром на то да овим Планом нису
предвиђене просторне целине за које се обавезно доноси
план детаљне регулације нису дефинисане рокови за
израду планова детаљне регулације.
2.4. ЗАБРАНА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА У
ЦЕЛИНАМА ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Чланом 27. став 6. Закона о планирању и
изградњи дефинисано је да се одлуком о изради планског
документа (Плана детаљне регулације) може утврдити
период забране изградње, а најдуже 12 месеци од дана
доношења те одлуке.
2.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ,
ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ДО
ДОНОШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
С обзиром на то да овим Планом нису
предвиђене просторне целине за које се обавезно доноси
план детаљне регулације нису дефинисана правила
за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и
санацију до доношења плана детаљне регулације.
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3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА,
ОДНОСНО
У Р БА Н И С Т И Ч КО - А РХ И Т Е К ТО Н С КО Г
КОНКУРСА,
ПРОЈЕКТА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Планом генералне регулације је прописана
израда урбанистичког пројекта за уређење и изградњу:
- Локација 1 - Спортско-рекреативног комплекса у
источном делу насеља;
- Локација 2 - Уређење парцеле у центру насеља
(постојећи прилаз према главној улици и пијаци), а
простор пијаце укључити у разраду урбанистичким
пројектом уколико се планирају нови садржаји и врши
проширење.
Поред наведеног, урбанистички пројекат ће се
радити и за делове насеља у којима не долази до промене
регулације, али је потребно дефинисати уређење
комплекса и то:
- Постојеће и планиране радне комплексе на којима
се мења основна техничко-технолошка концепција
и у случајевима сложене технологије, те који се баве
делатношћу за које је неопходно утврдити прецизне
мере заштите животне средине.
- Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма), у
случајевима изградње и реконструкција уколико се не
мења регулација.
Урбанистичко-архитектонски конкурс
У обухвату Плана нису дефинисане локације
за које се обавезно расписује јавни архитектонски или
урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију,
али се могу радити, ако се утврди интерес. Конкурси се
расписују за јавне, репрезентативне објекте и садржаје
од значаја за локалну или ширу заједницу.
Пројекат парцелације/препарцелације
На већем броју катастарских парцела може
се образовати једна или више грађевинских парцела
на основу пројекта препарцелације, на начин и под
условима утврђеним у планском документу.
На једној катастарској парцели може се
образовати већи број грађевинских парцела, које се могу
делити парцелацијом до минимума утврђеног применом
правила о парцелацији или укрупнити препарцелацијом,
а према планираној или постојећој изграђености,
односно, планираној или постојећој намени грађевинске
парцеле.
Саставни део пројекта препарцелације, односно
парцелације је и пројекат геодетског обележавања.
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА У КОЈИМА
ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ДИРЕКТНА ПРИМЕНА ПЛАНА
Ова правила се односе на извођење радова на
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постојећим и планираним објектима у обухвату Плана
за које је прописана директна примена Плана (у мери да
буду основ за издавање локацијских услова).
Ова правила се односе и на изградњу
објеката компатибилних намена основној намени
(нпр: пословање, трговина, угоститељство, занатство
и услуге, здравство, дечија заштита, образовање
култура, верски објекти, бензинске станице) у случају
када је објекат компатибилне намене заступљен на
појединачној парцели 100% и на њих се примењују
правила за изградњу која су дефинисана за претежну
намену земљишта у зони.
4.1. ЗОНА I – СТАНОВАЊЕ И ЦЕНТАР НАСЕЉА
4.1.1. Правила за реконструкцију и адаптацију
постојећих објеката
Ова правила се односе на постојеће објекте
који се налазе унутар зоне I – која обухвата становање и
центар насеља.
Адаптација и реконструкција постојећих
објеката који се налазе на списку културних добара
може се дозволити под условима који су дефинисани
у тачки 6. Општа правила уређења простора; подтачка
6.1.2. Културна добра.
Адаптација и реконструкција постојећих
објеката може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом (истих
хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене)
може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом
и ако се новим објектом неће угрозити објекти, засади
или други садржаји на суседној парцели;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити
ако се извођењем радова на објекту неће нарушити
услови дати овим Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не
задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се не
може дозволити доградња постојећег објекта;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у
оквиру намена датих овим Планом.
4.1.2. Правила за изградњу објеката
Ова правила се односе на изградњу објеката
унутар зоне I.
4.1.2.1. Насељски центар
Врста и намена објеката који се могу градити
Основна намена објеката је пословање, јавне
службе, становање.
Делатности које се могу планирати су из области
основне и компатибилних намена, а то су: пословање,
трговина на мало, угоститељство и туризам, занатство
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и услуге (пекаре, цвећаре, израда колача и торти и сл.),
образовање, здравство, социјална заштита, култура,
спорт и рекреација, комуналне услуге (нпр. пијаца и др.),
верски објекти и други, уз услов да се ни на који начин
не угрожава функционисање зоне и да су компатибилни
са наведеном наменом.
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу
бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској
парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила
за изградњу дефинисана за претежну намену земљишта
у зони.
1. Главни објекат:
Намена: објекат намењен основној и/ или компатибилној
намени. Дозвољене су све врсте комбинација.
Врста: главни објекат може да се гради као
слободностојећи, као објекат у прекинутом или
непрекинутом низу.
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру
дозвољеног процента изграђености парцеле дозвољена
је изградња других објеката, као и помоћних објеката,
односно објеката који су у функцији коришћења главног
објекта, а чија намена не угрожава главни објекат и
суседне парцеле.
2. Други објекат:
Намена: пословни, стамбени и сл. Дозвољене су све
врсте комбинација.
Врста: други објекат може да се гради као
слободностојећи, као објекат у прекинутом или
непрекинутом низу.
3. Помоћни објекат:
Намена: гараже и оставе, водонепропусна бетонска
септичка јама (прелазно решење до прикључења
на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда,
цистерна за воду, трафо станица.
4. Економски објекат:
Намена: објекат за смештај стоке (величине прописане
Општинском Одлуком о држању стоке), магацин за
храну, кош, амбар, гаража за смештај пољопривредне
механизације и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као
објекат у прекинутом низу.
У зони насељског центра је дозвољена изградња
објеката за држање домаћих животиња, а све у сладу са
Општинском одлуком којом се уређује држање домаћих
животиња.
Врста и намена објеката чија је изградња ограничена
или забрањена
Забрањена је изградња производних објеката и
других објеката који буком, гасовима, отпадом било које
врсте, те великим обимом транспорта и слично, могу
угрозити непосредно окружење.
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Изградња економских објеката за држање
домаћих животиња није дозвољена у непосредној
близини јавних објеката (дечје установе, школе, објеката
здравствене заштите итд.), односно у кругу од 50 m.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Минимална ширина фронта грађевинске
парцеле за слободностојеће објекте је 12,0 m, за
објекте у прекинутом низу је 10,0 m, док је за објекте
у непрекинутом низу 6,0 m. Минимална површина
парцеле за слободностојеће објекте је 300 m2, за објекте
у прекинутом низу је 250 m2 , а за објекте у непрекинутом
низу је 200 m2.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу
на границе грађевинске парцеле
Главни објекат се предњом фасадом поставља
на грађевинску линију, која се поклапа са регулационом
линијом. (графички прикази бр. 7.1.;7.2.;7.3.; 7.4.)
Положај
главног
објекта
намењеног
пословању може бити померен на макс. 10,0 m у
односу на регулациону линију, а у складу са начином
функционисања објекта у целини.
Удаљеност слободностојећих објеката од
границе парцеле претежно северне, односно западне
оријентације је минимум 1,5 m, а од од границе парцеле
претежно јужне, односно источне оријентације је
минимум 3,0 m.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле
Највећи
дозвољени
индекс
заузетости
грађевинске парцеле је 60%, док озелењене површине
заузимају мин. 30%.
Уколико се на грађевинској парцели планирају
економски објекти за потребе домаћинства, њихово
учешће у укупној заузетости је макс. 10%.
На једној парцели под објектима и површинама
са чврстом подлогом (манипулативним површинама,
платоима, пешачким стазама, салетлама…) заузетост
може бити највише 70% површине, док је обавезно да
30% површине парцеле буде под зеленилом.
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За све врсте објеката дозвољена је изградња
подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу
на коту нивелете јавног или приступног пута, односно
према коти заштитног тротоара објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног
пута,
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте
заштитног тротоара,
- високо приземље подразумева део објекта над
сутереном, кота пода је макс. 2,2 m од планиране коте
уличног тротоара,
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену
(пословање и делатности) кота приземља може бити
максимално 0,2 m виша од коте тротоара (денивелација
до 1,2 m савладава се унутар објекта).
Висина надзитка поткровне етаже износи
највише 1,6 m рачунајући од коте готовог пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине.
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Удаљеност слободностојећег објекта од других
објеката је минимално 4,0 m (основни габарит са
испадом).
На истој грађевинској парцели могућа је
изградња и другог објекта и помоћног објекта уколико
то дозвољава величина парцеле (под условом да се могу
задовољити овим Планом прописани урбанистички
параметри).
Други и помоћни објекат на парцели могу да се
граде на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови,
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m,
ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег
објекта.
Помоћни објекти се граде у истој линији као и
главни објекат.

Дозвољена спратност помоћног објекта макс. П.

Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава,
уз поштовање свих осталих услова датих овим Планом,
могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као
засебног објекта, на истој удаљености од регулационе
линије (на грађевинској линији) као и припадајући
главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају
пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају
око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже,
уколико је гаража постављена на регулациону линију.

Дозвољена спратност економских објеката за сопствене
потребе је П.

Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе) главног

Највећа дозвољена спратност објеката
Дозвољена спратност главног објекта: макс. П+2.
Дозвољена спратност другог објекта: макс. П+1.
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објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи
на 5,0 m од регулационе линије.
Ограђивање парцела у блоковима насељског
центра се може вршити на следећи начин:
- При одређивању типа ограде водити рачуна о
уобичајеном начину грађења ограда у улици;
- Тежити визуелној уједначености;
- Ограде на регулационој линији могу бити, по правилу,
транспарентне или комбинација зидане и транспарентне,
с тим да укупна висина ограде од коте тротоара износи од
1,4 m до 1,8 m. Конкретна висина и начин зидања ограде
утврдиће се у односу на постојеће ограде у окружењу
парцеле, односно на већину у улици;
- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине
максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде
може ићи до висине од 0,9 m. Висина ограде на углу
не може бити виша од 0,9 m од коте тротоара због
прегледности раскрснице;
- Капије на регулационој линији се не могу отварати ван
регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије
морају бити на грађевинској парцели која се ограђује;
- Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу
се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном
оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8
m.
Дозвољено је преграђивање функционалних
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
- Водонепропусна септичка јама за прихват фекалних и
отпадних вода се гради на парцели власника, удаљена
минимум изградња водонепропусних септичких јама на
мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле.
Међусобна удаљеност објеката
- Међусобна удаљеност између слободностојећих и
објеката у прекинутом низу је минимално 4,0 m, односно
половина висине вишег објекта,
- за изграђене објекте који су међусобно удаљени
мање од 3,0 m при издавању услова за реконструкцију
не могу се на суседним странама предвиђати отвори
(осим вентилационих отвора или осветљења који се
морају поставити на висини већој од 1,8 m). изградња
водонепропусних септичких јама на мин. 3,0 m од свих
објеката и границе парцеле;
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора да има приступ
на јавни пут – улицу, по правилу директно, а изузетно,
ако се то не може остварити - преко приватног пролаза.
Уколико се објекат гради целом ширином парцеле у
склопу непрекинутог низа, мора се обезбедити колскопешачки пролаз на унутрашњи део парцеле. При
обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање
уличних канала. Обавезно оставити пропуст за
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атмосферску воду.
За парцеле намењене објектима пословања мора
се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 3,5
m и пешачка стаза ширине мин. 1,5 m.
За приступ стамбеном објекту неопходно је
обезбедити колско-пешачки прилаз ширине 3,0 m.
За паркирање возила за сопствене потребе,
власници породичних стамбених објеката обезбеђују
простор на сопственој грађевинској парцели, изван
јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или
гаражно место на један стан.
Уколико се на парцели обавља пословна/
јавна делатност намењена ширем кругу корисника,
са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила,
које се не може у потпуности решити на припадајућој
парцели, може се у уличном коридору, у ширини парцеле,
одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме
не ремети коришћење јавне површине, функционисање
саобраћаја и услови окружења.
Заштита суседних објеката
Ако се објекти постављају на заједничку
међу (границу) не може се објектом или делом објекта
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење
може бити калкански зид, двоводни или четвороводни
кров са атиком и лежећим олуком или једноводни
кров са падом у сопствено двориште). Одводњавање
атмосферских падавина са кровних површина мора се
решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради
објекат.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m, односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0
m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда
се она поставља у односу на грађевинску, односно
регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља
могу прећи грађевинску односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина
тротоара износи најмање 3,0 m, а испод те ширине
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала
у приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
- један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина
тротоара већа од 1,8 m,
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- код традиционалног постављања прозора „кибиц
фенстер“ у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара
већа од 1,8 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу
првог спрата могу да пређу грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације (ако је растојање
објекта до међе најмање 1,5 m) до 0,6 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30%
бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
јужне (односно источне) оријентације (ако је растојање
објекта до међе најмање 3,0 m) до 0,9 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30%
бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) до 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице не смеју прелазити
регулациону линију, односно могу се постављати на
предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена
у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које
савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит
објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме
се ометати пролаз и друге функције дворишта.
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Архитектонско, односно естетско
појединих елемената објекта

обликовање

Објекти својим архитектонским изразом
морају бити усклађени са просторним и временским
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку.
Фасаде објеката могу бити облагане свим
врстама традиционалних и савремених материјала или
малтерисане и бојене у пастелним тоновима.
Нагиб и тип кровне конструкције ускладити
са архитектуром објекта и изабраном врстом кровног
покривача. Дозвољава се нагиб кровних равни у распону
од 10 до 45о.
4.1.2.2. Породично становање
Врста и намена објеката који се могу градити
Основна намена објеката је становање.
Делатности које се могу планирати су из
области основне и компатибилних намена, а то су:
пословање, трговина на мало, угоститељство и туризам,
занатство и услуге (пекаре, цвећаре, израда колача и
торти и сл.), образовање, здравство, социјална заштита,
култура, спорт и рекреација, комуналне услуге, верски
објекти и други, а уз услов да се ни на који начин не
угрожава функционисање зоне и да су компатибилни са
наведеном наменом.

Изградња објеката у прекинутом низу може се
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до
које се гради објекат.

Компатибилне намене у оквиру зоне, могу
бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској
парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила
за изградњу дефинисана за претежну намену земљишта
у зони.

На зиду који је лоциран на заједничкој међи
не могу се постављати отвори према суседној парцели,
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који
су искључиво у функцији вентилационог отвора или
осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине
до макс. 0,8 m2.

1. Главни објекат:
Намена: објекат намењен основној и/ или компатибилној
намени. Дозвољене су све врсте комбинација.
Врста: главни објекат може да се гради као
слободностојећи, као објекат у прекинутом или
непрекинутом низу.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру
дозвољеног процента изграђености парцеле дозвољена
је изградња других објеката, као и помоћних објеката,
односно објеката који су у функцији коришћења главног
објекта, а чија намена не угрожава главни објекат и
суседне парцеле.

Површинске воде са грађевинске парцеле не
могу се усмеравати према другој парцели. Површинске
воде са парцеле одводити слободним падом, према
риголама, односно према улици са најмањим падом од
1,5%.

2. Други објекат:
Намена: пословни, стамбени и сл. Дозвољене су све
врсте комбинација.
Врста: други објекат може да се гради као
слободностојећи, као објекат у прекинутом или
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непрекинутом низу.
3. Помоћни објекат:
Намена: гараже и оставе, водонепропусна бетонска
септичка јама (прелазно решење до прикључења
на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда,
цистерна за воду, трафо станица,
Врста: објекат се гради као слободностојећи, као објекат
у низу или прекинутом низу.
4. Економски објекат:
Намена: објекат за смештај стоке (величине прописане
Општинском Одлуком о држању стоке), магацин за
храну, кош, амбар, гаража за смештај пољопривредне
механизације и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као
објекат у прекинутом низу.
Положај објекта и распоред објеката на парцели,
као и нагиб кровних равни одредити према положају и
карактеристикама већине суседних објеката у околини.
На грађевинској парцели, у изузетним
случајевима, може се дозволити градња два стамбена
објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички
критеријуми и да је за други објекат могуће обезбедити
службеност пролаза преко парцеле.
Производне делатности мањег обима и изградња
складишта мањег капацитета у зони становања (када
се у процесу производње или рада повремено користе
само доставна возила) се могу дозволити уз обезбеђење
услова заштите животне средине.
У овој зони је дозвољена изградња објеката за
држање домаћих животиња, а у сладу са Општиснком
одлуком којом се уређује држање домаћих животиња.
Врста и намена објеката чија је изградња ограничена
или забрањена
Није дозвољена изградња производних и
складишних објеката већих капацитета, нити бављење
делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем,
повећаним обимом саобраћаја или на други начин може
угрозити квалитет становања (као што су: ливнице,
отпади, млинови, мешаоне сточне хране, силоси и
слично).
Изградња економских објеката за држање
домаћих животиња није дозвољена у непосредној
близини јавних објеката (дечје установе, школе, објекти
здравствене заштите итд.), односно у кругу од 50 m.
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- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле
је 12,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m2.
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 18,0
m (2х9,0 m), минимална површина је 450,0 m2 (2х225,0
m2).
- за објекат у прекинутом низу минимална ширина
парцеле је 10,0 m, минимална величина парцеле је 250,0
m2.
- за објекат у непрекинутом низу минимална ширина
парцеле је 6,0 m, минимална величина парцеле је 200,0
m2.
- за објекте породичног становања са изградњом
економских објеката површина парцеле мора бити
минимум 600,0 m2.
Положај објекта у односу на регулацију и у односу на
границе грађевинске парцеле
Главни објекат се поставља предњом фасадом
на грађевинску линију која се поклапа са регулационом
линијом. Изузетак су блокови, односно делови блокова
који су орјентисани на улице чија укупна, регулациона
ширина, не прелази 10,0 m, где грађевинска линија треба
да буде удаљена од регулационе за 3,0 m.
Гаража се може поставити на регулациону
линију уколико је регулациона ширина улице већа од
12 m и уз услов да кровне равни гараже имају пад у
сопствено двориште, као и да се врата гараже отварају
око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже.
Главни објекат се на парцели гради уз
границу парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације.
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада)
може да се дозволи на мин. 1,0 m од границе парцеле
претежно северне (односно западне) оријентације,
односно, основни габарит са испадима не може прећи
границу парцеле;
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада)
може да се дозволи на мин. 3,0 m од границе парцеле
претежно јужне (односно источне) оријентације;
- основни габарит двојног објекта (без испада) може да
се дозволи на мин. 4,0 m од бочне границе парцеле;
- основни габарит објекта у прекинутом низу од
границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно
јужне (односно источне) оријентације је 4,0 m (растојање
основног габарита без испада).

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле, минимална и максимална
површина грађевинске парцеле

Код објеката чије је растојање до границе
грађевинске парцеле мање од 3,0 m не могу се на суседним
странама предвидети отвори стамбених, пословних и
других просторија. Дозвољава се постављање отвора
који су искључиво у функцији вентилационог отвора
или осветљења, где је минимална висина парапета h=1,8
m.

Услови за формирање грађевинске парцеле
намењене породичном становању су следећи:

Сви објекти на парцели се морају поставити
тако да ни на који начин не угрожавају ваздушни простор
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суседа преко међе, нити могу заклањати директно
осунчање на суседној парцели више од половине трајања
директног осунчања.
Одводњавање атмосферских падавина са
кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат.
За породичне стамбене објекте који имају
индиректну везу са јавним путем преко приватног
пролаза, растојање од регулационе линије утврђује
се локацијским условима, уз поштовање свих
урбанистичких параметара у складу са овим условима.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле
- индекс заузетости парцеле (под објектима)
- озелењене површине		

макс.40%
мин. 30%

На једној парцели под објектима и површинама
са чврстом подлогом (манипулативним површинама,
платоима, пешачким стазама, салетлама, базенима и сл.)
може бити највише 70% површине, док је обавезно да
30% површине парцеле буде под зеленилом.
Уколико се на грађевинској парцели планирају
економски објекти, њихово учешће у укупној заузетости
је макс. 20%.
Највећа дозвољена спратност објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени
објекат, стамбено-пословни објекат и пословностамбени објекат) је од П (приземље) до максимално
П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље). Дозвољена је
изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Спратност пословног објекта је максимално
П+1 (приземље + спрат). Дозвољена је изградња
подрумске етаже ако постоје услови за то.
Дозвољена
максимално П+Пк.

спратност

другог

објекта

је

Дозвољена спратност економског објекта је
макс. П+Пк, с тим да се поткровна етажа користи као
остава, тј. складишни простор.
макс. П.

Дозвољена спратност помоћног објекта је

Висина надзитка поткровне етаже износи
највише 1,6 m рачунајући од коте готовог пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се
према конкретном случају.
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Међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност планираних стамбених
или стамбено-пословних објеката породичног типа је:
- међусобна удаљеност између слободностојећих,
двојних објеката и објеката у прекинутом низу је
минимално 4,0 m, односно половина висине вишег
објекта,
- удаљеност стамбеног или стамбено-пословног објекта
од објекта нестамбене намене је минимално 4,0 m,
односно, може се смањити удаљеност на четвртину
висине вишег објекта ако објекат на наспрамним
бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за
становање,
- за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање
од 3,0 m при издавању услова за реконструкцију не могу
се на суседним странама предвиђати отвори стамбених
просторија.
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
На истој грађевинској парцели могућа је
изградња и другог стамбеног објекта, односно стамбенопословног, пословно-стамбеног или пословног, уколико
то дозвољава величина парцеле (под условом да се могу
задовољити овим Планом прописани урбанистички
параметри).
Други, економски и помоћни објекат могу да се
граде на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови,
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m,
ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег
објекта.
Помоћни и економски објекат се граде у истој
линији као и главни објекат (удаљеност од суседне
парцеле). Ако се економски делови суседних парцела
непосредно граниче, растојање нових економских
објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0
m. Економски објекат на парцели где је двојни објекат се
гради на 0,0 m од заједничке границе парцеле.
Уколико то ширина фронта стамбене парцеле
дозвољава, уз поштовање свих осталих услова датих
овим Планом, могућа је изградња помоћног објекта –
гараже, као засебног објекта, на истој удаљености од
регулационе линије (на грађевинској линији) као и
припадајући главни објекат, уз услов да кровне равни
гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата
гараже отварају око хоризонталне осовине или у
унутрашњост гараже, уколико се гаража поставља на
регулациону линију.
Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе) главног
објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи
на 5,0 m од регулационе линије.
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Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом, зиданом оградом или транспарентном
оградом висине у складу са уобичајеним месним
приликама (очување традиционално урбане матрице).
Ограда се поставља према катастарском плану и операту
тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује.
Начин градње ограда у погледу висине и избора
материјала ускладити са претежним постојећим стањем
у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда,
стубови ограде и капије постављају се на регулациону
линију тако да елементи ограде буду на парцели која се
ограђује. Капије на уличној огради се не могу отварати
ван регулационе линије.
Дозвољено је преграђивање функционалних
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Водонепропусна септичка јама за прихват
фекалних и отпадних вода се гради на парцели власника,
удаљена минимум мин. 3,0 m од свих објеката и границе
парцеле.
Удаљеност економског објекта - сточне стаје од
било ког стамбеног, пословног и производног објекта
не може бити мања од 15,0 m (у складу са санитарнохигијенским условима и условима заштите животне
средине), односно не може бити мања од 50,0 m у односу
на здравствену установу, школу, дечији вртић или други
објекат јавне намене у окружењу.
Удаљеност економског објекта - ђубриште и
пољски клозет од стамбеног, пословног, производног
и неких економских објекта (у складу са санитарнохигијенским условима и условима заштите животне
средине) и бунара је мин. 25,0 m, односно 50,0 m у
односу на било који објекат јавне намене. Ђубриште се
гради на мин. 1,0 m од границе економског дела суседне
парцеле уз услов да се гради ободни зид висине 1,0 m (да
не би дошло до разасипања) и да је материјал од којег се
гради ђубриште водонепропусан.

уличних канала. Обавезно
атмосферску воду.
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оставити

пропуст

за

За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне
обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m.
За грађевинску парцелу намењену породичном
становању пољопривредног типа колско -пешачки
прилаз је мин. ширине 4,0 m.
За грађевинску парцелу на којој се планира
изградња пословног објекта мора се обезбедити колскопешачки прилаз мин. ширине 3,5m и пешачка стаза мин.
ширине 1,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг
место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно
паркинг или гаражно место на један стан, односно једно
паркинг место на 70 m2 корисне површине простора
намењеног пословању.
Уколико се на парцели обавља пословна/
јавна делатност намењена ширем кругу корисника,
са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила,
које се не може у потпуности решити на припадајућој
парцели, може се у уличном коридору, у ширини парцеле,
одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме
не ремети коришћење јавне површине, функционисање
саобраћаја и услови окружења.
Заштита суседних објеката
Ако се објекти постављају на заједничку
међу (границу) не може се објектом или делом објекта
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење
може бити калкански зид, двоводни или четвороводни
кров са атиком и лежећим олуком или једноводни
кров са падом у сопствено двориште). Одводњавање
атмосферских падавина са кровних површина мора се
решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради
објекат.

Удаљеност економских објеката у којима се
складишти запаљиви материјал од других објеката
је мин. 6,0 m. Међусобни размак између економских
објеката (на истој парцели) може бити 0,0 m (ако су
задовољени услови противпожарне заштите) односно
мин. половина вишег објекта.

Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m, односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0
m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда
се она поставља у односу на грађевинску, односно
регулациону линију.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила

Грађевински елементи на нивоу приземља
могу прећи регулациону односно грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина
тротоара износи најмање 3,0 m, а испод те ширине
тротоара није дозвољена изградња испада излога локала
у приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини

Свака грађевинска парцела мора да има приступ
на јавни пут – улицу, по правилу директно, а изузетно,
ако се то не може остварити - преко приватног пролаза.
Уколико се објекат гради целом ширином парцеле у
склопу непрекинутог низа, мора се обезбедити колскопешачки пролаз на унутрашњи део парцеле. При
обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање
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објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
- један степеник у мах. ширини 0,З m, када је ширина
тротоара већа од 1,8 m,
- код традиционалног постављања прозора „кибиц
фенстер“ у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара
већа од 1,8 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу
првог спрата могу да пређу грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације (ако је растојање
објекта до међе најмање 1,5 m) до 0,6 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30%
бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
јужне (односно источне) оријентације (ако је растојање
објекта до међе најмање 3,0 m) до 0,9 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30%
бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) до 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице не смеју прелазити
регулациону линију, односно могу се постављати на
предњи део објекта, ако је грађевинска линија увучена
у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које
савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит
објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме
се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Изградња објеката у прекинутом низу може се
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до
које се гради објекат.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи
не могу се постављати отвори према суседној парцели,
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који
су искључиво у функцији вентилационог отвора или
осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине
до макс. 0,8 m².
За изграђене објекте чије је међусобно растојање
мање од 3,0 m, не могу се у случају реконструкције
на бочним странама предвиђати отвори стамбених
просторија.
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Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Површинске воде са грађевинске парцеле не
могу се усмеравати према другој парцели. Површинске
воде са парцеле одводити слободним падом, према
риголама, односно према улици са најмањим падом од
1,5%. Површинске и друге отпадне воде из економског
дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.
Архитектонско, односно естетско
појединих елемената објекта

обликовање

Објекти својим архитектонским изразом
морају бити усклађени са просторним и временским
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку.
Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама
традиционалних и савремених материјала или
малтерисане и бојене у пастелним тоновима.
Обавезна је израда косог крова, с тим да се нагиб
и тип кровне конструкције усклади са архитектуром
објекта и изабраном врстом кровног покривача.
Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 20 до
45о.
4.1.2.3. Породично становање са делатностима
Основна намена објеката је становање и
делатности.
Делатности које се могу планирати су из
области основне и компатибилних намена, а то су:
пословање, трговина на мало и велико, угоститељство
и туризам, занатство и услуге (пекаре, цвећаре, израда
колача и торти и сл.), спорт и рекреација, комуналне
услуге и друго, уз услов да се ни на који начин не
угрожава функционисање зоне и да су компатибилни са
наведеном наменом.
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу
бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској
парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила
за изградњу дефинисана за претежну намену земљишта
у зони.
На овим парцелама је могуће градити:
економске објекте, објекте производне и прерађивачке
делатности, трговинске објекте, објекте услужних и
занатских делатности које имају веће просторне захтеве
и које су бучније (металостругарске, дрвопрерађивачке,
каменорезачке и сл.), с обзиром да су планиране уз
главне насељске саобраћајнице и налазе се у рубним
деловима насеља.
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Врста и намена објеката
На грађевинској парцели намењеној породичном
становању са радом могу се градити: главни објекат,
други објекат и помоћни објекат.
Други објекат се може градити уколико
величина и положај парцеле то омогућавају.
Намена главног објекта: породични стамбени
објекат,
стамбено-пословни
објекат,
пословни,
пословно-стамбени објекат који не угрожава становање.
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем
део намењен за пословање износи до 50% површине
објекта.
Пословно-стамбени објекат је објекат у којем
део намењен за пословање (који не угрожава становање)
износи од 50 до 70%.
Пословни објекат (који не угрожава становање:
лекарске ординације, трговине и сл.) је објекат у којем
део намењен за пословање износи преко 70% (у склопу
чисто пословног објекта може се планирати простор за
становање-боравак апартманског типа).
Врста главног објекта: слободностојећи, у
непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски.
Намена другог објекта: пословни (производноскладишни) објекат, стамбени објекат, летња кухиња,
економски објекат.
Намена помоћних објеката: гаража, остава,
ограде, бунари и септичка јама (прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу).
Просторије као што су оставе за огрев, гаража,
летња кухиња могу се планирати и у саставу основног
објекта или другог објекта на парцели.
На грађевинској парцели намењеној породичном
становању са радом у изузетним случајевима може се
дозволити градња два стамбена објекта, под условима
да су испуњени урбанистички критеријуми који су
утврђени по зонама:
- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним
и помоћним објектима може бити до 40%;
- растојање између два суседна стамбена објекта на истој
грађевинској парцели износи мин. 4,0 m за приземне и
4,5 m за спратне објекте;
- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе
парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен
директан или индиректан приступ на јавни пут;
- породични стамбени објекат може да има максимално
до четири стамбене јединице;
- у зони намењеној породичном становању где постоје
просторни и технички услови, а пре свега у зони
резиденцијалног становања, могу се градити базени,
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вењаци, перголе итд., према осунчаним просторима,
истакнутим природним садржајима, видиковцима (те
површине уколико нису застакљене не улазе у састав
дозвољене површине објекта).
У оквиру пословног дела парцеле даје се
могућност изградње следећих објеката:
- производног односно пословног објекта (који
задовољава услове заштите животне средине, тј.
који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним
материјама - неће негативно утицати на примарну
функцију - становање). Објекат се може градити као
слободностојећи.
У овој зони је дозвољена изградња објеката за
држање домаћих животиња (фарми), а све у сладу са
Општинском одлуком којом се уређује држање домаћих
животиња.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за формирање грађевинске парцеле у
оквиру зоне становања са делатностима:
- за парцеле намењене становању у оквиру ове зоне:
површина грађевинске парцеле износи минимално 300,0
m2, са ширином уличног фронта од минимално 12,0 m;
- за парцеле намењене становању са радом: површина
грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m2, са
ширином уличног фронта од минимално 15,0 m.
Дозвољени индекс заузетости
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле
- индекс заузетости парцеле (под објектима)
- озелењене површине		

макс.40%
мин. 30%

На једној парцели под објектима и површинама
са чврстом подлогом (манипулативним површинама,
платоима, пешачким стазама, салетлама, базенима и сл.)
може бити највише 70% површине, док је обавезно да
30% површине парцеле буде под зеленилом.
Дозвољена спратност објекта
Спратност
главног
објекта
породичног
становања: од П (приземље) до максимално П+1+Пк
или П+М (приземље + једна етажа + поткровље или
приземље + мансарда).
Дозвољена је изградња подрумске, односно
сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.
Спратност пословног/производног објекта
уз главни стамбени објекат је максимално П+1
(приземље+једна етажа). Дозвољена је изградња
подрумске етаже, ако постоје услови за то.

Број 6, страна број 384

Службени лист општине Инђија

Помоћни објекти на парцели (остава, летња
кухиња и гаража) је максималне спратности П
(приземље).
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
У зони породичног становања са радом, у
стамбеном делу парцеле пословне делатности које
се могу дозволити су из области: трговине на мало,
угоститељства, услужних и занатских делатности.
1. На грађевинској парцели намењеној породичном
становању са објектима услужне, занатске и производне
делатности (стамбени и производни део парцеле) могу
се градити:
У оквиру производног/пословног дела парцеле
даје се могућност изградње следећих објеката:
- производног, односно занатског објекта (који
задовољава услове заштите животне средине, тј.
који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним
материјама - неће негативно утицати на примарну
функцију - становање). Објекат се може градити као
слободностојећи;
- помоћни објекти: складишта, гараже, зграде за
енергетске блокове и сл. (у функцији главног пословног
објекта).
Ако се грађевинска парцела у оквиру парцела
намењених становању са делатностима намењује за
чисто пословање, односно производњу, обавезна ја
израда Урбанистичког пројекта уз услов да објекат
својом делатношћу не угрожава животну средину.
Грађевинска парцела може да се огради оградом
до висине максимално 2,2 m, уз услов да је ограда
транспарентна.
2. На грађевинској парцели намењеној породичном
становању за пољопривредна домаћинства (стамбени и
економски део парцеле) могу се градити:
- У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се
изградња следећих објеката:
- основни објекат: породични стамбени објекат,
стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат;
- објекат породичног становања може бити
слободностојећи;
- на истој грађевинској парцели може се планирати
изградња и другог објекта: пословни објекат, стамбени,
гаража, летња кухиња и оставе;
- помоћни објекти: летња кухиња, гаража и остава,
ограде, бунари и септичка јама, (прелазно решење
до прикључења на насељску канализациону мрежу),
просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу
се планирати и у саставу основног објекта или другог
објекта на парцели;
- У оквиру економског дела парцеле даје се могућност
изградње следећих објеката:
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- сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, пољски
клозети;
- пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за
машине и возила, магацин хране и објекти намењени
исхрани стоке и др.;
- На грађевинској парцели са нагибом терена од јавног
пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено
двориште се поставља на највишој коти уз јавни
пут. Економско двориште се поставља иза стамбеног
дворишта (наниже);
- На парцели са нагибом терена према јавном путу
(навише), у случају нове изградње, стамбено двориште
се поставља на највишој коти тј. економско двориште
може бити уз јавни пут, а економски објекти на
грађевинској линији.
На овим парцелама, у оквиру економског дела
парцеле пословна делатност која се може дозволити
поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да
се обављањем те делатности не сме нарушити претежна
намена становања.
Објекти за смештај стоке се граде под следећим
условима:
- да су изграђени од тврдог материјала;
- да су удаљени од стамбених објеката најмање 15,0 m
(мин 5,0 m од улице када је у питању парцела са нагибом
терена према јавном путу - навише);
- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде,
осоке и других нечистоћа;
- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште
која мора бити удаљено од стамбених објеката и
водозахватних бунара мин 20,0 m;
- да су смештени у економском делу грађевинске
парцеле;
- објекти морају бити снабдевени водом из насељског
водовода.
Постављање објеката (стамбених, пословних,
помоћних, пољопривредних, осим кошева за кукуруз),
дуж границе са суседом врши се под следећим условима:
- ако се постављају на заједничку међу (границу)
не може се објектом, или делом објекта угрозити
ваздушни простор суседа преко међе (решење може
бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров
са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров са
падом у сопствено двориште). На зиду који је лоциран
на заједничкој међи не могу се постављати отвори према
суседној парцели, изузев отвора који су искључиво
у функцији вентилације или осветљења растојања
минималне висине парапета h=1,80 m, површине до 0,8
m2;
- ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова
удаљеност од исте мора бити мин. 0,5 m, изузев у
зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено
стање парцелације са уским фронтовима парцеле) где је
минимална удаљеност 0,00 m;
- изградња кошева за кукуруз може се изводити на
удаљености мин. 1 m од свих заједничких међа.
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У непосредној близини јавних објеката (дечје
установе, школе, цркве, амбуланте итд.) у кругу од
50 m не могу се градити објекти за сточарску робну
производњу, ни за сопствене потребе.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне
породичног становања мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин 2,5 m. За грађевинску
парцелу намењену породичном становању са радом и
породичном становању за пољопривредна домаћинства,
колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг
место тј. простор за паркирање возила по правилу један
стан једно паркинг место.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутом низу може се
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до
које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити
границу суседне парцеле.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од
3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од
1,2 m онда се она поставља на грађевинску односно
регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу
прећи грађевинску линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и
то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини
објекта с висином изнад 3,0 m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара
на висину изнад 3,0 m;
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту (најмање
растојања од 0,5 m) - 0,5 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту (најмањег
растојања од 2,5 m) - 0,9 m, али укупна површина
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грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) - 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме
се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно
регулациону линију) рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до
дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те
дубине мање од 0,5 m;
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара
мање од 1,0 m.
За објекте у прекинутом низу, без обзира на
намену и ако је међусобни размак између објеката једнак
и већи од 4,0 m дозвољава се отварање отвора висине
парапета 1,80m или постављање отвора застакљеним
непрозирним стаклом без могућности отварања
(светларници).
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Архитектонско, односно естетско
појединих елемената објекта

обликовање

Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене
у боји по избору пројектанта, или обложене фасадном
опеком, природним или вештачким каменом итд.
Обавезна је израда косог крова. Кровни
покривач се бира у зависности од нагиба кровне
конструкције. Макс. нагиб кровне конструкције до 450.
Висина надзитка стамбене поткровне етаже
износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се
према конкретном случају.
Могућа је изградња мансардног крова са
одговарајућим нагибима конструкције.
Архитектонским облицима, употребљеним
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетски визуелне целине у оквиру
грађевинске парцеле.
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Услови заштите животне средине, техничке,
хигијенске, заштите од пожара, безбедносне и друге
услове
Изградња објеката, односно извођење радова може се
вршити под условом да се не изазову трајна оштећења,
загађивање или на други начин деградирање животне
средине. Заштита животне средине обухвата мере којима
ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
Одвођење фекалних вода решити затвореним
канализационим системом који ће се прикључити на
насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење,
до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена
је изградња бетонских водонепропусних септичких
јама, које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m
од свих објеката и граница парцеле.
На свакој грађевинској парцели мора се
обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви
објекти
морају
бити
изграђени
(реконструисани) у складу са важећим Законима и
Правилницима који регулишу конкретну област. При
пројектовању и извођењу радова на објектима имати
у виду специфичност функционалне намене објекта
(простора) са становишта коришћења, одржавања,
односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој
отпорности са аспекта техничке и противпожарне
заштите.
4.2. ЗОНА II – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА И
НАСЕЉСКО ГРОБЉЕ
4.2.1. Спорт и рекреација
Ова правила се примењују на постојећи
комплекс намењен спорту и рекреацији, који има
туристички потенцијал - стрелиште, као и на планирани
комплекс базена.
За спортско-рекреативни комплекс у источном
делу насеља (Локација 1) у ком је планирана изградња
отвореног базена и пратећих садржаја обавезна је израда
Урбанистичког пројекта.
При изради Урбанистичког пројекта потребно
је придржавати се правила која су прописана овим
Планом за уређење спортско-рекреативних површина,
као и прописа који конкретну област дефинишу.
За изградњу ових објеката потребно је
придржавати се услова прописаних Правилником
о условима за обављање спортских делатности
(„Службени гласник РС“, број 63/13) и Правилником о
ближим условима за обављање спортских активности
и спортских делатности („Службени гласник РС“, број
42/17).
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Величина парцеле мора бити довољна да прими
све планиране садржаје основне намене, као и пратеће
садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости,
при чему комплекс намењен спорту и рекреацији може
бити на једној или више парцела.
Постојећи комплекс је могуће реконструисати
и изградити нове комплексе, са могућношћу изградње
отворених, уређених простора, погодних за различите
врсте спортских активности, са уређеним санитарним
просторијама, потребним пратећим просторијама,
уређеним површинама и садржајима за најмлађе и сл.
Услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле макс. 30% (не урачунавају
се отворени спортски терени);
- озелењене површине мин. 40%.
На једној парцели под објектима и површинама
са чврстом подлогом (манипулативним површинама,
платоима, пешачким стазама, спортским теренима,
салетлама…) може бити највише 60% површине, док је
обавезно да 40% површине парцеле буде под зеленилом.
Спратност објекта је од П (приземље) до
максимално П+1+Пк (приземље+ спрат+поткровље).
Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске
етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке
природе.
У оквиру комплекса обезбедити довољан број
паркинг места за очекиван број посетилаца и запослено
особље, потребне сервисне саобраћајнице, као и прилазе
возилима специјалне намене. Осим објеката и терена
намењених спорту и рекреацији дозвољена је изградња
и угоститељско-туристичких и пословних објеката.
У оквиру постојећих и планираних спортскорекреативних површина зелене површине ће чинити
значајан проценат комплекса. Комплекс озеленити
парковским зеленилом у складу са просторним
могућностима, с тим да учешће зеленила буде минимално
40%. Зелене површине у спортско-рекреативном
комплексу треба да буду распоређене тако да створе
сенку на јужним експозицијама. На местима окупљања
посетилаца, применити парковска решења применом
декоративних врста.
Сви комплекси намењени спорту и рекреацији
морају бити одговарајуће комунално опремљени.
4.2.2. Насељско гробље
За комуналне површине: зелену пијацу и гробље
уређење комплекса, реконструкција постојећих и/или
изградња нових објеката вршиће се применом услова
из Плана, као и применом важеће законске регулативе,
односно важећих правилника, који конкретне области
уређују, а на начин како је дефинисано у Правилима
грађења тачке 3 и 4.

Број 6, страна број 387

Службени лист општине Инђија

Уторак 05. март 2019.

Гробље - услови за уређење и изградњу су:
- 60% површине гробља треба да буде намењено гробним
местима;
- 20% чини заштитни зелени појас и парковски обликован
простор;
- 16% су површине за саобраћајнице;
- 3% трг за испраћај;
- 1% остали садржаји (код улаза у гробље - капела,
продавница свећа, цвећа и др, максималне спратности
П - приземље);
- комплекс гробља треба оградити заштитном оградом,
висине до 2,0m;
- уз комплекс гробља треба уредити адекватну
просторију за даће и паркинг простор, а гробље
опремити неопходном инфраструктуром (прикључак на
водовод, канализацију и електромрежу).

ограда и сл.

4.2.3. Заштитно зеленило

Објекти се могу градити као слободностојећи
или објекти у низу, а све у зависности од техничкотехнолошког процеса производње и задовољавања
прописаних услова заштите.

Уређење површина намењених заштитном
зеленилу вршити у складу са правилима прописаним
у тачки 5.6. Услови за уређење зелених и слободних
површина подтачка 5.6.3. Зелене површине специјалне
намене. С обзиром на то да површине заштитног
зеленила у склопу ЗОНЕ II – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
И НАСЕЉСКО ГРОБЉЕ чине интегрални део са
површинама намењеним спорту и рекреацији и
површинама намењеним насељском гробљу, неопходно
је при планирању водити рачуна о целини простора
(комуникације, озелењеност и друго).
4.3. ЗОНА III – РАД И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
зони III.

Ова правила се односе на садржаје и објекте у

4.3.1. Рад
Ова правила се односе на садржаје и објекте на
површинама намењеним раду и појединачним радним
комплексима који се налазе у насељу.
Врста и намена објеката који се могу градити
У оквиру грађевинске парцеле дозвољена
је изградња: пословних, производних и складишних
објеката, силоса, производних енергетских објеката
обновљивих извора енергије, као и изградња у
комбинацијама:
пословно-производни
објекат,
пословно-складишни објекат, производно-складишни
објекат или пословно-производно-складишни објекат и
друга комбинација.
Уз главне објекте на грађевинској парцели,
дозвољена је изградња и: помоћних објеката,
портирница, чуварских и вагарских кућица, гаража,
остава, надстрешница за возила или робу, типских
трансформаторских станица, МРС, објеката за смештај
телекомуникационе и РТВ опреме, водонепропусних
бетонских септичких јама (као прелазно решење),

Пословне делатности које се могу дозволити
у овој зони су све производне, пословне и радне
активности мањег или већег обима, односно капацитета,
уз обезбеђење услова заштите животне средине. То
су делатности везане за прераду пољопривредних
производа, производњу грађевинског материјала,
прераду и обраду пластичних маса, метала и дрвета, за
електронску, текстилну или неку сличну производњу,
односно делатности из области трговине на велико и
мало, складишта, стоваришта, логистички центри и сл.
У овој зони се може дозволити изградња једне
стамбене јединице у функцији пословања (стан за чувара
или власника) у склопу пословног објекта.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле, минимална и максимална
површина грађевинске парцеле
Величина парцеле мора бити довољна да
прими све садржаје који су условљени конкретним
технолошким процесом, као и пратеће садржаје, уз
поштовање дозвољеног индекса заузетости парцеле.
Површина грађевинске парцеле износи
минимално 800 m2, а ширина уличног фронта
минимално 16,0 m. Максимална величина парцеле у
зони радних садржаја није ограничена.
Постојећи радни комплекси у насељу се
задржавају.
Положај објекта у односу на регулацију и у односу на
границе грађевинске парцеле
Грађевинска линија треба да буде одмакнута од
регулационе линије за 5,0 m. У зони постојећих радних
комплекса грађевинске линије треба ускладити са
изграђеним објектима.
Организацију неизграђене површине радног
комплекса треба усмерити ка северној, односно
западној страни. Минимална дозвољена удаљеност
бочне грађевинске линије од суседне парцеле је 1,0 m,
под условом да су задовољени услови противпожарне
заштите.
Планиране пословне и радне комплексе
формирати тако да се репрезентативни објекти лоцирају
до улице, а мање атрактивни, производни или помоћни
објекти, у дубину комплекса.
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Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске
парцеле
- индекс заузетости парцеле
- озелењене површине		

максимум 60%;
минимум 30%.

На једној парцели под објектима и површинама
са чврстом подлогом (манипулативним површинама,
платоима, пешачким стазама…) може бити највише 70%
површине, док је обавезно да 30% површине парцеле
буде под зеленилом.
Највећа дозвољена спратност објекта
У зависности од намене објекта дозвољена
спратност објеката је:
- пословни објекат је од П (приземље) до максимално
П+2 (приземље + две етаже);
- производни и складишни објекат је од П (приземље) до
максимално П+1 (приземље+један спрат);
- помоћни објекат је максимум П (приземље).
Дозвољена је изградња подрумских просторија,
ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке
природе.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Међусобни размак слободностојећих објеката
у комплексу и на две суседне парцеле не може бити
мањи од половине висине вишег објекта, а минимално
растојање је 4,0 m. Код производних и складишних
објекта мора се обезбедити пролаз ватрогасног возила
између објеката.
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.
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
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
дилетације) може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите. Међусобни размак
слободностојећих објеката је минимално половина
висине вишег објекта с тим да међусобни размак не
може бити мањи од 4,0 m. Помоћни објекти се граде у
истој линији као и главни објекат (удаљеност од суседне
парцеле).
Висина ограде којом се ограђује комплекс не
може бити виша од h=2,2 m. Ограда на регулационој
линији и ограда на углу мора бити транспарентна
односно комбинација зидане и транспарентне ограде.
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Транспарентна ограда се поставља на подзид висине
максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не
може бити виши од 0,9 m. Капије на регулационој линији
се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда,
стубови ограде и капије морају бити на грађевинској
парцели која се ограђује. Бочни и задњи део ограде може
да се ограђује транспарентном оградом, комбинација
зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до
висине максимално 1,8 m. Дозвољено је преграђивање
функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз
услов да висина те ограде не може бити већа од висине
спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Радни комплекси се могу ограђивати
транспарентом оградом или комбиновано – зидана и
транспарентна, максималне висине до 2,2 m. Улична
ограда и ограда на углу морају бити транспарентне,
или комбинација зидане и транспарентне ограде, ради
прегледности саобраћаја. Транспарентна ограда се
поставља на подзид висине максимално 0,5 m, а код
комбинације, зидани део ограде не може бити виши од
0,9 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и
да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити
на грађевинској парцели која се ограђује. Капије на
регулационој линији се не могу отварати ван регулационе
линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити
колски и пешачки прилаз. Интерне саобраћајнице и
саобраћајно-манипулативне површине унутар радних
комплекса извести са различитим ширинама (у
зависности од делатности, технолошког процеса, врсте
очекиваних возила и расположивог простора) и свим
потребним елементима за комфорно кретање.
Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине
градити под следећим условима:
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m, са
унутрашњим радијусом кривине од минимално 5,0
m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност
саобраћаја због противпожарних услова или 12,0 m где
то захтевају габарити меродавног (теретног) возила;
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру
грађевинске парцеле обезбедити паркинг простор (за
путничко возило мин. 2,5х5,0 m, за теретно возило мин.
3,0 х 6,0 m, односно у зависности од величине теретног
возила).
- оквирно се рачуна једно паркинг место на 70 m2
пословног/производног простора, али се за конкретне
локације и радне садржаје паркинзи димензионишу у
зависности од изабраног система паркирања, врсте и
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величине очекиваних возила, претпостављеног броја
корисника и расположивог простора, као и у складу са
важећим прописима који одређену делатност уређују.
- манипулативне платое пројектовати са једностраним
нагибом и носивошћу за средњe тешки саобраћај (мин.
60 kN по осовини),
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне
површине минимално
0,6-0,7 m2 по бициклу;
- пешачке стазе у комплексу радити од бетона, бетонских
плоча или бехатона минималне ширине од 1,2 m.
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу
у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина,
нити на било који начин угрозити објекти на суседним
парцелама и њихово функционисање.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта
вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада
већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску
линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља
према регулационој линији, могу прећи грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских
падавина са кровних и саобраћајних површина мора се
решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради
објекат.
Површинске воде са једне грађевинске
парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Површинске воде са парцеле одводити слободним
падом, према риголама, односно према улици.
Од укупне површине грађевинске парцеле
зеленило мора да заузима мин. 30%. Избор биљних
врста одређује се према карактеристикама производње,
карактеру и концентрацији штетних материја, а такође
и према њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Зеленилом обезбеди изолацију
административних, односно стамбених објеката
од производних (складишних) објеката, изолацију
пешачких од моторних токова, као и заштиту паркинг
простора од утицаја сунца. Уз западну (односно северну)
границу парцеле формирати по могућности ободне
зелене површине које ће имати функцију изолације
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самог комплекса од околних суседних парцела. Овај
зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће
или шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и
прашину.
Архитектонско, односно естетско
појединих елемената објекта

обликовање

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог
материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани
објекти) или савремнији начин (од префабрикованих
елемената, укључујући и готове монтажне хале).
При обликовању објеката тежити ка савременом
архитектонском изразу, који задовољава критеријуме
функционалности и естетског изгледа.
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу
бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних
равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика
или армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом
кровног покривача.
Фасаде објеката могу бити малтерисане, од
фасадне опеке или других савремених материјала.
Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје
и материјале) свих објеката у оквиру радног комплекса,
а слободне површине парковски озеленити.
Испред главне фасаде објеката (према јавној
површини) могуће је постављати јарболе и рекламне
тотеме у оквиру зелене или поплочане површине,
тако да не ометају саобраћај, а висине макс. 10,0 m.
За постављање истих на јавној површини потребна је
посебна дозвола надлежних служби Општине.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са
важећом законском регулативом, која уређује конкретну
област/делатност, а избор материјала вршити имајући
у виду специфичну намену објекта/простора и са
становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања
санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој
отпорности са аспекта техничке и противпожарне
заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају
се испројектовати и извести приступни пут, окретница
и плато за кретање ватрогасног возила и извођење
интервенција.
При пројектовању и изградњи радних комплекса
поштовати важеће прописе за громобран, електричну
мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако
запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може
се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0
m од објекта или дела објекта у ком бораве или се дуже
задржавају људи, уколико то техничким прописима није
другачије одређено.
У објектима и просторијама у којима се
складишти и држи запаљиви и други материјал
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(сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају
се обезбедити слободни пролази и прилази справама и
уређајима за гашење пожара. Код објеката и просторија
угрожених
експлозивом
предвидети
довољно
прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак
кровни покривач.
4.3.2. Спорт и рекреација
Ова правила се примењују на постојећи
комплекс намењен спорту и рекреацији - фудбалско
игралиште.
Величина парцеле мора бити довољна да прими
све планиране садржаје основне намене, као и пратеће
садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости,
при чему комплекс намењен спорту и рекреацији може
бити на једној или више парцела.
Постојећи комплекс је могуће реконструисати
и изградити нове објекте који недостају, а уколико
то величина парцеле омогућава могућа је изградња
отворених, уређених простора, погодних за различите
врсте спортских активности, са уређеним санитарним
просторијама, потребним пратећим просторијама,
уређеним површинама и садржајима за најмлађе и сл.
Услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле макс. 30% (не урачунавају
се отворени спортски терени);
- озелењене површине мин. 40%.
На једној парцели под објектима и површинама
са чврстом подлогом (манипулативним површинама,
платоима, пешачким стазама, спортским теренима,
салетлама…) може бити највише 60% површине, док је
обавезно да 40% површине парцеле буде под зеленилом.
Спратност објекта је од П (приземље) до
максимално П+1+Пк (приземље+ спрат+поткровље).
Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске
етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке
природе.
У оквиру комплекса обезбедити довољан број
паркинг места за очекиван број посетилаца и запослено
особље, потребне сервисне саобраћајнице, као и прилазе
возилима специјалне намене. Осим објеката и терена
намењених спорту и рекреацији дозвољена је изградња
и угоститељско-туристичких и пословних објеката.
У оквиру постојећих и планираних спортскорекреативних површина зелене површине ће чинити
значајан проценат комплекса. Комплекс озеленити
парковским зеленилом у складу са просторним
могућностима, с тим да учешће зеленила буде минимално
40%. Зелене површине у спортско-рекреативном
комплексу треба да буду распоређене тако да створе
сенку на јужним експозицијама. На местима окупљања
посетилаца, применити парковска решења применом
декоративних врста.
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Сви комплекси намењени спорту и рекреацији
морају бити одговарајуће комунално опремљени.
За изградњу објеката спорта и рекреације
потребно је придржавати се услова прописаних
Правилником о условима за обављање спортских
активности и спортских делатности („Службени гласник
РС“, брoj 42/17).
4.3.3. Заштитно зеленило
Уређење површина намењених заштитном
зеленилу вршити у складу са правилима прописаним
у тачки 5.6. Услови за уређење зелених и слободних
површина подтачка 5.6.3. Зелене површине специјалне
намене. С обзиром на то да површине заштитног зеленила
у склопу ЗОНЕ III – РАД И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА чине
интегрални део са спортско-рекреативним површинама
неопходно је при планирању водити рачуна о целини
простора у смислу планирања начина озелењавања,
пешачких, бициклистичких и других комуникација и сл.
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА
Урбанистички параметри и капацитети уређења
и грађења основних и компатибилних садржаја на
појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама
основне намене дефинисани су у правилима уређења и
правилима грађења за сваку намену понаособ.
Наведени
урбанистички
параметри
и
капацитети који су прописани Планом су усаглашени
са урбанистичким параметрима и капацитетима
Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број
22/15).
ОСТВАРЕНИ
УРБАНИСТИЧКИ
ПАРАМЕТРИ
У СКЛАДУ СА НАМЕНАМА (ПРЕТЕЖНИМ)
ПОВРШИНА ИСКАЗАНИ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ
ПЛАНА
Нумерички
показатељи
заступљености
појединих наменa површина дати су и процентуално
су приказани у табели са билансом површина из чега
произилази следеће:
Планом је предвиђено повећање радних
површина, за око 11,5 ha (оквирна површина радне зоне),
тако да у укупном билансу површина радне површине
заузимају 4,09 % укупне површине грађевинског
подручја.
Површина намењена зеленилу и спорту
и рекреацији према Плану, износи 7,10 % укупне
површине грађевинског подручја.
Становање које је најзаступљенија намена у
насељу, у постојећој структури насеља заузима 65,45

Број 6, страна број 391

Службени лист општине Инђија

%, док ће у будућој организацији насеља оно заузимати
70,28 %.
ОСТВАРЕНИ
УРБАНИСТИЧКИ
ПАРАМЕТРИ
КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ОБАВЕЗЕ ПРИМЕНЕ
МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И
МОГУЋНОСТИ ИЗГРАДЊЕ КОМПАТИБИЛНИХ
ОБЈЕКАТА ИСКАЗАНИ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ
ПЛАНА
С обзиром на то да је биланс површина урађен
на основу графичких прилога Плана на којима нису
диференциране зелене површине уличних коридора, као
ни зелене површине ограниченог коришћења, може се
закључити да је учешће зеленила у укупном билансу
површина значајно веће од приказаног.
Исто се односи и на радне површине чије је
учешће у укупном билансу веће из разлога могућности
изградње пословних, производних и занатских објеката
на парцелама намењеним становању.
6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношењем овог Плана престаје да важи
Регулациони план насеља Нови Сланкамен. („Службени
лист општине Инђија“, број 7/2000 и 23/2003).
Даље спровођење овог Плана вршиће се
непосредним спровођењем Плана кроз поступак израде
локацијских услова, а на основу услова дефинисаних
овим Планом и израдом урбанистичких пројеката.
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-62/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Уторак 05. март 2019.

122
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18)
и члана 37. став 1. тачка 5. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13 - пречишћен
текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 04. марта 2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
ЈАРКОВЦИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
насеља Јарковци (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница
обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се
дефинисати Нацртом Плана.
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата
Плана генералне регулације насеља Јарковци се налази
на тромеђи путева, катастарске парцеле 60 и 697/4 и
катастарске парцеле 1031.
Од тромеђе граница у правцу истока прати
северну међу пута, катастарска парцела 60 до тромеђе
путева, катастарске парцеле 60, 158/24 и 161/1, пресеца
пут, катастарска парцела 161/1, мења правац ка југу и
пратећи источну међу пута, катастарска парцела долази
до тромеђе путева, катастарске парцеле 696/1 и 161/1 и
катастарске парцеле 161/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа,
пресеца пут, катастарска парцела 696/1 и дужином од
око 60 м прати источну међу катастарске парцеле 163/34,
мења правац ка западу, пресеца катастарску парцелу
163/34, прати јужну међу катастарских парцела 163/36 и
163/35 и пресецајући катастарске парцеле 163/29, 163/4
и 163/2 долази до тромеђе катастарских парцела 163/10,
163/11 и 163/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа
и прати западну међу катастарске парцеле 163/2 до
тромеђе пута, катастарска парцела 164 и катастарских
парцела 163/2 и 163/19, у правцу запада дужином од
око 30 м прати северну међу пута, катастарска парцела
164, пресеца га и даље ка југу прати источну међу
пута, катастарска парцела 167/22 и долази до тромеђе
путева, катастарске парцеле 167/22 и 168/2 и катастарске
парцеле 167/2.
Од тромеђе граница пресеца пут, катастарска
парцела 168/2, у правцу истока дужином од око 36 м
прати јужну међу пута, мења правац ка југу и прати
западну међу катастарске парцеле 170/19, пресеца пут,
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катастарска парцела 174/1 и пратећи јужну међу пута
у правцу запада долази до тромеђе пута, катастарска
парцела 174/1 и катастарских парцела 174/59 и 174/52.

опремање грађевинског земљишта утврђивањем траса,
коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску и
комуналну инфраструктуру.

Од тромеђе граница у правцу југа прати
западну међу катастарске парцеле 174/52, пресеца пут,
катастарска парцела 175/1, у правцу истока прати јужну
међу пута, катастарска парцела 175/1 до тромеђе пута и
катастарских парцела 175/49 и 175/32, мења правац ка
југу и прати западну међу катастарске парцеле 175/32 до
тромеђе пута, катастарска парцела 179 и катастарских
парцела 175/60 и 175/32.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја,
редефинисање планираних намена, заштита подручја и
усклађивање са потребама корисника простора.

Од тромеђе граница пресеца пут и у правцу
запада дужином од око 22 м прати јужну међу пута,
мења правац ка југу и пратећи западну међу катастарске
парцеле 180/2 долази до тромеђе катастарских парцела
695/2, 180/2 и 180/34.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца
катастарске парцеле 695/2 и 228/30, мења правац ка
западу и дужином од око 400 м прати јужну међу
катастарске парцеле 228/30, скреће ка северу и
пресецајући катастарске парцеле 228/30 и 671 долази до
тромеђе катастарских парцела 1030, 121/1 и 671.
Од тромеђе граница у правцу севера прати
источну међу акумулације, катастарска парцела 1030
до тромеђе акумулације, катастарска парцела 1030 и
путева, катастарске парцеле 60 и 146 и пресецајући пут,
катастарска парцела 60 долази до почетне тачке описа
оквирне границе обухвата Плана.
Предметна локација Плана
катастарској општини Љуково.

се

налази

у

Укупна површина подручја обухваћеног
оквирном границом обухвата Плана износи око 68,7 hа.
Графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана
дати су планским документом вишег реда – Просторним
планом општине Инђија („Слижбени лист општине
Инђија“, бр. 7/12 и 27/18).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора у обухвату Плана засниваће се
на принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
Члан 5.
Циљ израде Плана је преиспитивање важећег
планског решења и дефинисање границе грађевинског
подручја, површина јавне намене, услова уређења и
правила грађења за планиране намене, инфраструктурно

Структуру
основних
намена
простора
и коришћења земљишта у обухвату Плана чине
грађевинско подручје насеља Јарковци, намењено
за: централне садржаје, становање, радне површине,
спортско-рекреативне садржаје и зелене површине,
уличне коридоре, инфраструктурне и комуналне
садржаје, као и грађевинско земљиште ван грађевинског
подручја насеља, намењено за зону кућа за одмор.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је
4 (четири) месеца, од дана достављања Обрађивачу
Извештаја о обављеном раном јавном увиду и
достављања услова за уређење простора од органа,
организација и предузећа који су Законом овлашћени да
их утврђују.

Инђија.

Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује општина

Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка
број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
Плана - орган надлежан за послове урбанизма општине
Инђија организоваће упознавање јавности са општим
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима
за развој просторне целине, као и ефектима планирања,
у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни
увид почиње даном оглашавања.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово
доношење, План подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у
дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана
оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и
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месту излагања Плана на јавни увид, о начину на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе на План, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.

Плана у аналогном облику и по један примерак плана
у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач
и Инвеститор, а преостали примерци ће се чувати у
органима Општине.

Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана генералне регулације насеља Јарковци на
животну средину, које је донело Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине Општинскe управе општине Инђија, број
35-7/2019-IV-02 од 07.02.2019. године.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

Члан 13.
План ће бити сачињен у 4 (четири) примерака
у аналогном и 4 (четири) примерака у дигиталном
облику, од чега ће по један примерак потписаног

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-63/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-7/2019-IV-02
Датум: 07.02.2019. године
ИНЂИЈА
На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука
УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана
18. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Инђија („Службени лист Општине Инђија“ број 23/17),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 07.02.2019. године, доноси:
РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ
1. За План генералне регулације насеља Јарковци неће
се приступити изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
2. План генералне регулације насеља Јарковци јесте врста
урбанистичког плана којим ће се детаљније разрадити
уређење и градња простора, на начин и у складу како
је дефинисано Просторним планом општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18),
односно намена површина Плана генералне регулације
насеља Јарковци биће усклађена са наменом површина
која је дефинисана овим плановима.
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прописаних Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04
и 88/10), одлучило да се за предметни план не приступа
изради Извештаја о стратешкој процени.
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана
генералне регулације насеља Јарковци и објављује се у
„Службеном листу општине Инђија“.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана генералне регулације
насеља Јарковци.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, имајући у виду да
се стратешка процена врши за планове, програме, основе
и стратегије у области просторног и урбанистичког
планирања или коришћења земљишта, пољопривреде,
шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије,
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама,
телекомуникација, туризма, очувања природних
станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката
одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, а узимајући у обзир да се
предметним планом не успоставља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката одређених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдило је да не постоји потреба израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010).
На предметном простору могу се примењивати
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18)
без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана генералне регулације насеља
Јарковци.

3. Како Планом генералне регулације насеља Јарковци
не долази до битнијих измена планских решења,
приликом израде истог, могу се примењивати одредбе
постојећег Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18) без
израде новог Извештаја о стратешкој процени утицаја
на животну средину.

Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија
је надлежним предузећима и институцијама доставило
предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.

4. Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
послове и заштиту животне средине, узимајући у обзир
податке наведене у овом Решењу, утврдило је да План
генералне регулације насеља Јарковци не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката
предвиђених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, те је применом критеријума

У прописаном року, а у складу са чланом
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“ број
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштите
животне средине Општинске управе општине Инђија,
послови заштите животне средине, број 501-01/2019-IV-
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02 од 24.01.2019. године, ЈП „Ингас“ Инђија, број 92-1
од 21.01.2019. године, ЕПС дистрибуцаија, огранак ЕД
Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.-17767-19 од 28.01.2019.
године, ЈП „Инђија пут“ Инђија, број 350-1/2019-1 од
24.01.2019. године, ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин,
број 424 од 31.01.2019. године и Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Нови Сад, број 140-501-198/2019-05 од 04.02.2019.
године, којима се даје сагласност на предлог Решења о
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
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На основу наведеног, као и узимајући у
обзир достављена мишљења надлежних предузећа
и институција, Одељење за урбанизам, комунално –
стамбене послове и заштиту животне средине донело је
решење као у диспозитиву.
Начелница,
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р.
-------------------------

Број 6, страна број 396

Службени лист општине Инђија

124
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник РС“,
број 113/17 и 50/18) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђијa („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13 - пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 04. марта 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици
са децом („Службени лист општине Инђија“, број
7/18) у члану 4. став 1. речи: „40.000,00 динара
(четрдесетхиљададинара)“ замењују се речима: „50.000
динара“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 56-85/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------125
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),
члана 37. став 1. тачка 6. и 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13 –
пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 04. марта 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА
Члан 1.
Покреће се поступак избора директора Јавног
предузеће за дистрибуцију гаса „ИНГАС“, ЈП Инђија, са
седиштем у Инђији, Блок 63, објекат 14/II.
Члан 2.
Јавни конкурс за избор директора јавног
предузећа из члана 1. ове oдлуке, у складу са Законом
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16),
спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор
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директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, именована Решењем Скупштине општине
Инђија, („Службени лист општине Инђија“, број 14/16).
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове
oдлуке, објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије“, „Службеном листу општине Инђија“, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије и на интернет страници
општине Инђија.
Оглас о јавном конкурсу из става 1. овог члана,
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
у року од осам дана од дана доношења ове oдлуке.
Члан 4.
Пријавa на јавни конкурс за избор директора
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, a рок почиње да тече наредног дана
од дана објављивања конкурса.
Члан 5.
О реализацији ове одлуке стараће се Општинска
управа општине Инђија.
Члан 6.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-22/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
На основу члана 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 3. Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија, број:
02-22/2019-I од 04. марта 2019. године,
Скупштина општине Инђија, објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА
Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће за
дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија,
Матични број: 08190135,
ПИБ: 100527313,
Седиште Јавног предузећа: Инђија, Блок 63, објекат 14/
II,
Претежна
делатност
Јавног
предузећа:
3522
Дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
Радно место: директор Јавног предузећа за дистрибуцију
гаса „Ингас“ ЈП Инђија. Директора Јавног предузећа
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именује Скупштина општине, на период од четири
године, на основу јавног конкурса. Директор предузећа
заснива радни однос на одређено време.
Послови директора: представља и заступа јавно
предузеће, организује и руководи процесом рада, води
пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада
јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје,
извршава одлуке надзорног одбора, предлаже годишњи,
односно трогодишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење, бира извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у скупштини друштва
капитала чији је једини власник јавно предузеће,
закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи,
доноси акт о систематизацији, врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног
предузећа.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
економске, правне или техничке струке, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
услова дефинисаних у тачки 2.;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Инђија, Блок 63, објекат 14/II.
Стручна оспособљеност, знање и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у податке из
пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, који у складу
са Законом o јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник РС“,
број 65/16), спроводи Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Инђија, именована Решењем Скупштине
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општине Инђија, („Службени лист општине Инђија“,
број 14/16).
Рок за подношење пријава: пријавa на јавни
конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се
у року од 30 дана од дана објављивања овог конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“, a рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства с кратким описом послова на којим је
кандидат радио до подношења пријава на јавни конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству;
3. доказ о пословној способности (потврда Центра за
социјални рад);
4. диплома о стеченом високом образовању;
5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде
или други акти из којих се доказује да лице има најмање
пет година радног искуства на пословима за које се
захтева условом дефинисано високо образовање);
6. исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа (потврде или други акти из којих се доказује
да лице има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа);
7. исправе којима с доказује да лице има радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или
други акти из којих се доказује да лице има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова);
8. изјава лица дата под материјалном и кривичном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке, оверена у складу са законом;
9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
10. уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у складу са законом.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, у затвореној коверти на адресу:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Инђија, улица
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Цара Душана 1, 22320 Инђија,
са назнаком: Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија
за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, одбациће
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења
о јавном конкурсу: Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу је Никола Малић тел. бр. 064/6828965
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“, у „Службеном листу општине Инђија“, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије и на интернет страници
Оптшине Инђија www.indjija.net
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На основу члана 93. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр.
9/13 – пречишћен текст и 7/18), члана 9. став 2. Уредбе о
адресном регистру („Службени гласник РС“, број 63/17),
члана 4. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на
територији општине Инђија („Службени лист општина
Срема“, број 11/04 и 2/05) и сагласности Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу Нови Сад број: 141-0151/2019-03-4 од 12.02.2019. године,
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 04. марта 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ДОДЕЉИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦАМА ИЗ
ЕЛАБОРАТА УЛИЧНОГ СИСТЕМА ПО
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У Одлуци о додељивању назива улицама из
Елабората уличног система по насељеним местима
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
брoj 15/18 и 27/18) у тачки II испод, назива „НАСЕЉЕНО
МЕСТО ИНЂИЈА“, после тачке 11. додају се тачкe 12,
13, 14, 15, и 16. које гласе:
„12. Досадашњем краку улице Петра Драпшина,
који је Допуном Елабората уличног система за насељено
место Инђија описан: „Улица бр. 1.-Улица почиње од
улице Бранка Радичевића, између кп 2994/1 и 2995/59,
прати део кп 2995/65 и завршава се између кп 2995/51 и
2997/12 КО Инђија“ додељује се назив „ Космајска.“
„13. Досадашњем краку улице Петра Драпшина,
који је Допуном Елабората уличног система за насељено
место Инђија описан:“Улица бр.2.-Улица почиње од
предложене Улице бр.1 између кп 2995/6 и 2995/7, прати
део кп 2995/65 и завршава се између кп 2995/66 и 2996/2
КО Инђија“ додељује се назив „Авалска“.
„14. Досадашњем краку улице Сретењска, који
је Допуном Елабората уличног система за насељено
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место Инђија описан: „Улица бр.3- Улица пошиње
на кп 6491/1, сече кп 6495/5, 6496/8, 6460/2, 6459/18,
6459/16,6458/13, 6458/12 и завршава се на кп 6458/10 КО
Инђија“ додељује се назив „Солунска“.
„15. Досадашњем краку улице Сретењска, који
је Допуном Елабората уличног система за насељено
место Инђија описан: „Улица бр.4- Улица пошиње од
кп 6470/21, сече кп 6470/26, 6470/30, 6471/12, 6482/6 и
завршава се на кп 6482/7 КО Инђија“ додељује се назив
„Мишарска“.
„16. Заселак број 1: Заселку број 1 , који чине
парцеле 4237/2, 4237/3 и 4237/4 КО Инђија, додељује се
назив „Контић салаш“.
Испод назива „НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ
КАРЛОВЦИ“ , после тачке 1. додају се нове тачке 1а, 1б,
1в, и 1г. које гласе:
„1а. Делу Дунавске улице који је Допуном
Елабората уличног система за насељено место Нови
Карловци описан: „Улица бр.1- Улица почиње између
кп 1272/1 и 1257, прати кп 1267, 2007 и део кп 2165,
и завршава се између кп 2166/77 и 2164/86 КО Нови
Карловци“ додељује се назив „Дунавска“.
„1б. Делу Дунавске улице који је Допуном
Елабората уличног система за насељено место Нови
Карловци описан: „Улица бр.2- Улица почиње између
кп 1208/1 и 1200, прати кп 1204 и завршава се између
кп 1898 и 1120 КО Нови Карловци“ додељује се назив
„Будоварска“.
„1в. Делу Дунавске улице који је Допуном
Елабората уличног система за насељено место Нови
Карловци описан: „Улица бр.3- Улица почиње између кп
1209/3 и 1941/1, прати кп 1972, сече кп 1267,прати целом
дужином кп 2059 и завршава се код кп 2104/8 КО Нови
Карловци“ додељује се назив „Милутина Миланковића“.
„1г. Делу Дунавске улице који је Допуном
Елабората уличног система за насељено место Нови
Карловци описан: „Улица бр.4- Улица почиње између
кп 1941/1 и 1890, прати кп 1893 и завршава се између
кп 1906 и 1892/2 КО Нови Карловци“ додељује се назив
„Заград“.
Испод
назива
„НАСЕЉЕНО
МЕСТО
ЧОРТАНОВЦИ“ после тачке 84. додаје се назив
„НАСЕЉЕНО
МЕСТО
СЛАНКАМЕНАЧКИ
ВИНОГРАДИ“ и додају се тачке 1, 2 и 3. које гласе:
„1. За улицу Јанка Чмелика, Допуном Елабората
уличног система за насељено место Сланкаменачки
Виногради, утврђен је следећи опис:Улица бр.1- Улица
почиње од улице Владимира Хурбана, између кп 4360
и 4559, прати кп 4494 КО Нови Сланкамен, 4024, део
кп 3973, део кп 3972 и завршава се између кп 3189/26 и
3971/2 КО Крчедин.“
„2. За улицу Јаношикова, Допуном Елабората
уличног система за насељено место Сланкаменачки
Виногради, утврђен је следећи опис:Улица бр.2- Улица
почиње од кп 3189/26 и 3974, прати део кп 3973, 2543/1,
2543/2 КО Крчедин, скреће на кп 4451, сече кп 4443/1,
4443/3, прати кп 3149 и завршава се између кп 4424 и
3150/12 КО Нови Сланкамен, код улице Масарикова.“
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„3. Улици број 3. која је Допуном Елабората
уличног система за насељено место Сланкаменачки
Виногради описана : „Улица бр.3-Улица почиње између
кп 4277/5 и 4299/5, прати кп 4278 и завршава се код кп
4275 КО НОви Сланкамен“ додељује се назив „ Агатова“.
Испод назива „НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ
СЛАНКАМЕН“ тачка 15. мења се и гласи:
„15. Улицама број 15 и 45 које су Елаборатом
уличног система за насељено место Нови Сланкамен
описане: „Простире се од кп 4613/1 и 5434 даље пролази
између кп 4594 и 4219 преко кп 5098 све до насељног
места Сланкаменачки Виногради где у том делу иде као
улица по граници између КО све до кп 4251/1 КО Нови
Сланкамен“ и „Улица 45 је наставак званичне улице
Владимира Хурбана из насељеног места Сланкаменачки
виногради од кп 3159/1 и 3163/1 све до пута у насељу
Нови Сланкамен и кп 3191 и 3140“, додељује се назив
„Владимира Хурбана“.
После тачке 49. додаје се тачка 50. која гласи:
„50. Улици број 1. Која је Допуном Елабората
уличног система за насељено место Нови Сланкамен
описана: „Улица почиње од границе са суседним
насељеним местом Сланкаменачки Виногради између
кп 4265 и 4285/1, прати кп парцеле 4259 и завршава се
између кп 4209 и 4297/3 КО Нови Сланкамен“, додељује
се назив „Агатова“.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
Општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 015-2/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------127
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број 913-пречишћени текст и
7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 04. марта 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Ставља се ван снаге Одлука Скупштине
општине Инђија број 46-31/2018-1 од 11.10.2018. године
(„Службени лист општине Инђија“, број 22/18), којом је
дата сагласност на Елаборат број VS – 1009/2018, под
називом „Процена вредности некретнине у Инђији,
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комплекс Циглане у улици Каменова, парцеле број
2366/23 и 2366/24”, коју процену је израдио Биро-Стинг про д.о.о. Нови Сад и којом Одлуком је прихваћен
Уговор о деоби непокретности.
II
Приступа се провођењу поступка деобе
сувласништва непокретности уписаних у листу
непокретности број 10441 КО Инђија, на којима је
општина Инђија сувласник у 276/1000 идеалног дела на
земљишту, ЈП Ингас је сувласник у 276/1000 идеалног
дела на објектима а предузеће UNIVERZUM EXPORT
IMPORT доо Аранђеловац је сувласник у 724/1000
идеалног дела на земљишту и објектима.
III
У циљу реализације деобе сувласништва
непокретности из тачке II ове Одлуке извршиће се
процена тржишне вредности непокретности које су
предмет деобе.
IV
Овлашћује се Председник општине Инђија
Владимир Гак, да у име општине Инђија, са овлашћеним
представницима ЈП Ингас Инђија и UNIVERZUM
EXPORT IMPORT доо Аранђеловац, у складу са законом,
изабере овлашћеног проценитеља и да са изабраним
проценитељем потпише Уговор о ангажовању ради
процене тржишне вредности непокретности из тачке II
ове Одлуке.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 46-5/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, број 129/07,
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13 - пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана, 04. марта 2019. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О СЛУЖБЕНОЈ И РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ И ДОДАТНОЈ ОПРЕМИ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се радна места на којима запосленима у Општинској управи, припада
службена и радна одећа и обућа и додатна опрема, уређује се њихова врста и период употребе.
Члан 2.
Право на службену одећу, обућу и додатну опрему имају запослени на радним местима, и то:
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Члан 3.
Право на радну одећу, обућу и додатну опрему имају запослени на радним местима, и то:

Члан 4.
Средства за набавку службене и радне одеће и
обуће и додатне опреме обезбеђују се у буџету општине
Инђија, у оквиру финансијских средстава обезбеђених
за ту намену финансијским планом Општинске управе.
Начелник Општинске управе, сваке године
доноси посебан акт у којем одређује радна места и њима
припадајућу врсту и број службене и радне одеће и
обуће и додатне опреме из члана 2. и 3. овог правилника,
као и њихов појединачни новчани износ.
Члан 5.
Материјал, крој и боја летњих и зимских одела
и костима, кошуља, блуза, ешарпи и кравата одређиваће
се приликом њихове набавке.
Приликом набавке одела и костима, на горњем
џепу сакоа, на прикладан начин означиће се грб општине
Инђија.

Члан 6.
Период употребе одеће и обуће и додатне
опреме из члана 2. и 3. овог правилника рачуна се од
дана предаје запосленом на коришћење.
Члан 7.
Запослени распоређен на радном месту из члана
2 и 3. овог правилника, дужан је да за време рада носи
службену и радну одећу и обућу и да се стара о њеној
уредности и чистоћи.
Запослени који намерно или из крајње непажње
уништи или оштети, службену и радну одећу или обућу,
односно додатну опрему, дужан је да надокнади штету.
Члан 8.
Запослени којем радни однос престане пре
истека периода употребе одеће, обуће и додатне
опреме из члана 2. и 3 овог правилника, осим у случају
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остваривања права на пензију или смрти, дужан је да
одећу, обућу и додатну опрему раздужи код Одељења за
општу управу.
Члан 9.
Набавку службене и радне одеће, обуће и
додатне опреме, врши Одељење за општу управу које
води и евиденцију о задуживању запослених и периоду
употребе истих.
Одељење за општу управу дужно је да најмање
три месеца пре истека периода употребе одеће, обуће
и додатне опреме из члана 2. и 3. овог правилиника,
покрене поступак за набавку нове одеће, обуће и додатне
опреме.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о службеној и радној одећи запослених
у Општинској управи општине Инђија (“Службени лист
општине Инђија“, број 26/17).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 161-1/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------129
На основу члана 3. став 6. Закона о раду, а у вези
члана 1. став 2. и члана 2. став 2. тачка 1. („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14,
13/17 – Одлука УС РС, 113/17 и 95/18) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13 – пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 04. марта 2019. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О РАДУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
Члан 1.
У Правилнику о раду у Општинској управи
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 10/17 и 13/17), у члану 29. став 1. после речи:
„законски минимум“, додају се речи: „од 20 радних
дана“.
Члан 2.
У члану 33. став 1. мења се и гласи:
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„Време коришћења годишњег одмора утврђује
се планом коришћења годишњег одмора.“
Став 2. мења се и гласи:
„Начелник општинске управе доноси План
коришћења годишњих одмора најкасније до краја априла
календарске године, након претходно прибављеног
мишљења руководилаца унутрашњих организационих
јединица, при том водећи рачуна о писаном захтеву
запосленог.“
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„План коришћења годишњег одмора садржи:
име и презиме запосленог, радно место, трајање
годишњег одмора, време коришћења годишњег одмора
и име запосленог који мења запосленог за време
коришћења годишњег одмора.“
Досадашњи став 3, 4, 5 и 6. постају став 4, 5, 6 и
7.

се.

Члан 3.
У члану 35. став 1. тачка 17. реч: „радна“ бришe

Члан 4.
У члану 63. став 1. тачка 1. проценат: „75%“,
замењује се процентом: „65%“.
У тачки 2. после речи: „на раду“ ставља се запета,
реч „или“ брише се, а после речи: „професионалном
болешћу“, додају се речи: „или малигним обољењем.“
Члан 5.
У члану 71. став 1. речи: „у привреди Републике
Србије“, замењују се речима „у Републици Србији.“
Члан 6.
Члан 100. мења се и гласи:
„Члан 100.
Породица има право у случају смрти запосленог
на накнаду трошкова погребних услуга.
Право из става 1. овог члана остварује се на
основу уредне документације, у висини приложених
оригиналних рачуна.
Уколико се смртни случај десио на територији
Републике Србије ван места пребивалишта запосленог,
па је потребно извршити превоз ради сахране у место
пребивалишта, породица остварује право на накнаду
трошкова транспорта.
Породица остварује право на накнаду трошкова
транспорта из става 3. овог члана уколико се смртни
случај десио ван територије Републике Србије ван места
пребивалишта запосленог, ако је запослени боравио на
тој територији по захтеву послодавца ради обављања
послова из надлежности послодавца и ако накнада
трошкова није обезбеђена из одговарајућег осигурања.
Изузетно, ако запослени нема породицу, право на
накнаду трошкова остварује лице које поднесе доказ да
је сносило трошкове погребних услуга.
Породицом у смислу овог члана сматрају се
брачни и ванбрачни друг запосленог и деца запосленог.“
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Члан 7.
После члана 100. додаје се нови члан 100а. који

„Члан 100а.
Запослени има право на накнаду трошкова
погребних услуга из члана 100. став 1. овог правилника,
у случају смрти члана уже породице.
Право из става 1. овог члана остварује се на
основу уредне документације, у висини приложених
оригиналних рачуна.
Уз захтев за накнаду трошкова погребних
услуга прилажу се извод из матичне књиге умрлих и
доказ о постојању сродства.
Чланом уже породице у смислу овог члана
сматрају се брачни или ванбрачни друг запосленог и
деца запосленог.“
Члан 8.
Члан 104. мења се и гласи:
„Запослени има право на јубиларну новчану
награду у висини просечне месечне зараде без пореза
и доприноса по запосленом у Републици Србији
према објављеном податку органа надлежног за
послове статитстике, за последњи месец у претходној
календарској години у односу на календарску годину
у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се
висина новчане награде увећава при сваком наредном
остваривању тог права, тако да се исплаћује:
1. за 10 година рада у радном односу – у висини
1 просечне месечне зараде без пореза и доприноса;
2. за 20 година рада у радном односу - у висини
1,5 просечне месечне зараде без пореза и доприноса;
3. за 30 година рада у радном односу - у висини
2 просечне месечне зараде без пореза и доприноса;
4. за 35 година рада у радном односу у висини
2,5 просечне месечне зараде без пореза и доприноса;
5. за 40 година рада у радном односу - у висини
3 просечне месечне зараде без пореза и доприноса.
Запослени остварује право на јубиларну награду
за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених
у радном односу у државном органу, органу аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе, без
обзира на то у ком органу је запослени остваривао права
из радног односа.
Члан 9.
У члану 105. став 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. дуже или теже болести (канцер, леукемија,
мултиплекс склероза, хочкин, алцхајмерова болеста,
демeнција, дијабетис, душевна обољења, парализе,
мождани удар, инфаркт), операција виталних органа
(срце, мозак, плућа, јетра, панкреас, бубрези, очи, уши),
запосленог или брачног друга, односно ванбрачног друга,
детета, усвојеника, родитеља, усвојиоца и старатеља
запосленог, у висини од три просечне месечне зараде по
запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији,
према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике на дан исплате;“
Тачка 2. мења се и гласи:
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„2. дуже или теже болести (канцер, леукемија,
мултиплекс склероза, хочкин, алцхајмерова болеста,
демeнција, дијабетис, душевна обољења, парализе,
мождани удар, инфаркт), операција виталних органа
(срце, мозак, плућа, јетра, панкреас, бубрези, очи, уши),
рођеног брата или сестре, брата и сестре по оцу и мајци
запосленог у висини од две просечне месечне зараде по
запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији,
према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике на дан исплате;“
Члан 10.
У члану 106. став 3. речи: „зараде по запосленом
у привреди Републике Србије“ замењују се речима
„месечне зараде без пореза и доприноса у Републици
Србији“.
У ставу 5. речи: „нето зараде по запосленом
у привреди Републике Србије“, замењују се речима
„месечне зараде без пореза и доприноса у Републици
Србији“.
У ставу 8. тачка 2. алинеја прва, друга и трећа,
речи: „нето зараде по запосленом у привреди Републике
Србије“ замењују се речима: „месечне зараде без пореза
и доприноса у Републици Србији“.
Члан 11.
После члана 108. додају се нови члан 108а. и
108б. који гласе:
„Члан 108a.
Запослени има право на солидарну помоћ за
вантелесну оплодњу у висини три просечне месечне
зараде у Републици Србији према последњем објављеном
податку органа надлежног за послове статистике.
Уз захтев за остваривање права на солидарну
помоћ из става 1. овог члана подноси се доказ да
запослени и његов брачни, односно ванбрачни друг
испуњавају здравствене критеријуме прописане од
стране републичке стручне комисије Министарства
здравља за вантелесну оплодњу.
Члан 108б.
У случају да је више чланова уже породице
запослено код послодавца, право на солидарну помоћ за
члана уже породице из члана 105. став 1. тачка 1,2, 3, 4
и 6, члана 107. и 108. овог правилника остварује један
запослени.
У случају да су оба брачна, односно ванбрачна
друга запослена код послодавца, право на солидарну
помоћ из члана 108а. став 1. овог правилника остварује
један запослени.“
Члан 12.
У члану 105, 106 и 107. речи „просечна нето
зарада“ у одређеном падежу замењују се речима:
„просечна месечна зарада без пореза и доприноса“ у
одговарајућем падежу.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
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од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-23/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------130
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана
37.став 1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број: 9/13-пречишћен текст и
7/18),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 04. марта 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА У ИНЂИЈИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
Статута Културног центара Инђија, број: 82/2019, коју је
донео Управни одбор установе Културни центар Инђија
на седници одржаној дана 12.02.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 110-4/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана
37.став 1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број: 9/13–пречишћен текст и
7/18),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 04. марта 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута Предшколске установе „Бошко Буха“
Инђија, број: 06-43-3/2019-01, коју је донео Управни
одбор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија на
седници одржаној 28. јануара 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општинe Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 110-5/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------132
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 04. марта 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА
И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Измене Плана и програма
рада са финансијским планом за 2019. годину Центра
за социјални рад „Дунав“ Инђија, броj: 55100-53/2019,
који је донео Управни одбор Центра за социјални рад
„Дунав“ Инђија на седници одржаној 21. фебруара 2019.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
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општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 551-4/2019-I
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------133
На основу члана 121. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17 и 27/18-др. закони), члана 3. став 4. Правилника о
општинском савету родитеља („Службени гласник РС“,
број 72/18) и члана 37. став 1. тачка 31. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13 –
пречишћен текст и 7/18),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 04. марта 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Општинског савета родитеља
I
Именује се Општински савет родитеља општине
Инђија, за школску односно радну 2018/2019. годину,
који чине представници савета родитеља свих установа
образовања и васпитања на територији општине Инђија,
у саставу:
1. Представници Предшколске установе „Бошко Буха“
Инђија:
-Гњидић Даница, члан,
-Пуђа Јелена, заменик члана,
2. Представници Основне школе „Душан Јерковић“
Инђија:
-Лајбеншпергер Наташа, члан,
-Драмићанин Ружица, заменик члана,
3. Представници Основне школе „Петар Кочић“ Инђија:
-Кужет Александар, члан,
-Петричевић Јованка, заменик члана,
4. Представници Основне школе „Јован Поповић“
Инђија:
-Илић Борко, члан,
-Димитров Тања, заменик члана,
5. Представници Основне школе „Браћа Груловић“
Бешка:
-Равњак Дејана, члан,
-Чолић Саша, заменик члана,
6. Представници Основне школе „Слободан Бајић Паја“
Нови Карловци:
-Радовић Жељка,члан
-Миловановић Слађана, заменик члана,
7. Представници Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“
Нови
Сланкамен:
-Петковић Радмила, члан,
-Чакара Анита, заменик члана,
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8. Представници Основне школе „22. јули“ Крчедин:
-Бурда Наташа, члан,
-Петковић Нада, заменик члана,
9. Представници Основне школе „Ружа Ђурђевић Црна“
Чортановци:
-Војновић Гордана, члан,
-Јанковић Ксенија, заменик члана,
10. Представници Основне школе „Бранко Радичевић“
Марадик:
-Ипач Данијел, члан,
-Зекић Мариета, заменик члана,
11. Представници Гимназије Инђија:
-Мрђа Милка, члан,
-Дудаш Слободан, заменик члана,
12. Представници Техничке школе „Михајло Пупин“
Инђија
-Ђуровић Далиборка, члан,
-Пилиповић Биљана, заменик члана,
13. Представници Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“:
-Милошевић Мирослава, члан,
-Калинић Лазар, заменик члана.
Члановима Општинског савета родитеља
именованим у ставу 1. ове тачке, мандат траје до
именовања новог сазива истог, а најдуже до 01. октобра
2019. године.
II
Општински савет родитеља:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за
остваривање права детета, унапређивање образовања,
васпитања и безбедности деце, односно ученика у
општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и
програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког
приступа, доступности и могућности образовања
и васпитања за децу, односно ученике; спречавања
социјалне искључености деце односно ученика из
угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на
територији општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и
људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и
васпитањем на територији општине.
III
Општински
савет
родитеља
саставља
полугодишњи извештај о свом раду и доставља га
установама за које је Општински савет родитеља
именован и Скупштини општине Инђија.
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IV
Стручне послове за потребе Општинског савета
родитеља обавља Одељење за друштвене делатности
Општинске управе општине Инђија.
Административно-техничке послове потребне
за рад Општинског савета родитеља обавља Одељење
за правне и скупштинске послове Општинске управе
општине Инђија.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-24/ 2019-III
Дана: 04. марта 2019. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ
134
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Комисија за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
Број: 06-30/2019-I-2
Датум: 04.03.2019. године
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став
6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15,
80/17 и 95/18 – др. закон),
Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине ИНЂИЈА
(у даљем тексту: Комисија), утврдила је почетну цену
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине ИНЂИЈА које је обухваћено
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине
ИНЂИЈА за 2018. годину за давање у закуп донела је:
ЗАКЉУЧАК
1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине
ИНЂИЈА у другом кругу за укупно 359 јавних
надметања, која су обухваћена Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
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земљишта на територији општине ИНЂИЈА за 2018.
годину и планираних за давање у закуп по класама и
културама, и то:
Култура
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВИНОГРАД
ВИНОГРАД
ВИНОГРАД
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ТРСТИКМОЧВАРА
ТРСТИКМОЧВАРА

Класа
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1

Цена ЕУР
347,80
316,50
281,72
250,41
219,11
177,37
347,80
316,50
281,72
250,41
219,11
281,72
250,41
219,11
104,34
94,95
84,52
75,12
65,73
53,21
69,56
63,30
56,34
50,08
43,82
35,47
29,21
17,39

Цена РСД
41.062,45
37.367,53
33.260,82
29.564,96
25.869,10
20.941,61
41.062,45
37.367,53
33.260,82
29.564,96
25.869,10
33.260,82
29.564,96
25.869,10
12.319,20
11.210,35
9.978,71
8.869,86
7.761,01
6.282,86
8.212,49
7.473,88
6.652,16
5.912,61
5.174,01
4.187,94
3.449,34
2.053,35

3

14,08

1.663,27

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj
својини на територији општине ИНЂИЈА је на основу
табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно
надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног
огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау
државној својини на територији општине ИНЂИЈА у
другом кругу, односно за укупно 359 јавних надметања
обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине ИНЂИЈА за 2018. годину.
ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
Александар Младеновић, с.р .
-------------------------
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