
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 733
	 На	основу	члана	77.	став	3.	Закона	о	запосленима	
у	 аутономним	 покрајинама	 и	 јединицама	 локалне	
самоуправе	 („Службени	 гласник	РС“,	 бр.	 21/16,113/17,	
113/17-др.закон	 и	 95/18)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 4.	
Статута	 општине	 Инђија	 (	 „Службени	 лист	 општине	
Инђија	„	бр.	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници,	
одржаној	дана	29.12.2020.године,	усвојила	је

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 
2021. ГОДИНУ

Члан 1.
	 Кадровски	 план	 Општинске	 управе	 општине	
Инђија	 и	 Правобранилаштва	 општине	 Инђија	 за	
2021.	 годину,	 састоји	 се	 од	 приказа	 постојећег	 броја	
запослених	 у	 Општинској	 управи	 општине	 Инђија	 на	

дан	31.	децембра	2020.	године,	и	то:	броја	службеника	
према	 радним	 местима;	 броја	 намештеника	 према	
радним	 местима;	 броја	 службеника	 и	 намештеника	
према	 звањима;	 броја	 службеника	 и	 намештеника	 у	
Kaбинету	 Председника	 општине;	 броја	 службеника	 и	
намештеника	 у	 Правобранилаштву	 општине	 Инђија;	
броја	запослених	са	радним	односом	на	одређено	време;	
броја	 приправника,	 као	 и	 приказа	 планираног	 броја	
запослених	 за	 2021.	 годину,	 и	 то:	 броја	 службеника	
и	 намештеника,	 који	 су	 потребни	 у	 2021.	 години,	 за	
коју	 се	 доноси	 Кадровски	 план;	 броја	 службеника	 и	
намештеника	 у	 Правобранилаштву	 општине	 Инђија;	
броја	 службеника	 и	 намештеника,	 чији	 се	 пријем	 у	
радни	 однос	 на	 одређено	 време	 планира	 у	 Кабинету	
Председника	општине;	броја	запослених	чији	се	пријем	
у	радни	однос	на	одређено	време	планира	због	повећаног	
обима	посла	у	2021.	години	и	броја	приправника.

Члан 2.
	 Постојећи	 број	 запослених	 у	 Општинској	
управи	 општине	 Инђија,	 на	 дан	 31.	 децембра	 2020.	
године:

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ISSN 2334-6620

ИНЂИЈА
30. ДЕЦЕМБАР 2020. године

ГОДИНА IX
БРОЈ 31

Цена примерка:
Годишња претплата:

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16,113/17, 113/17-др.закон и 95/18) и члана 40. став 1. тачка 4. 
Статута општине Инђија ( „Службени лист општине Инђија „ бр. 5/19), 

 Скупштина општине Инђија на седници, одржаној дана 29.12.2020.године, усвојила је 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 

2021. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Кадровски план Општинске управе општине Инђија и Правобранилаштва општине Инђија за 2021. 

годину, састоји се од приказа постојећег броја запослених у Општинској управи општине Инђија на дан 31. 
децембра 2020. године, и то: броја службеника према радним местима; броја намештеника према радним 
местима; броја службеника и намештеника према звањима; броја службеника и намештеника у Kaбинету 
Председника општине; броја службеника и намештеника у Правобранилаштву општине Инђија; броја 
запослених са радним односом на одређено време; броја приправника, као и приказа планираног броја 
запослених за 2021. годину, и то: броја службеника и намештеника, који су потребни у 2021. години, за коју 
се доноси Кадровски план; броја службеника и намештеника у Правобранилаштву општине Инђија; броја 
службеника и намештеника, чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету Председника 
општине; броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећаног обима 
посла у 2021. години и броја приправника. 

 
Члан 2. 

 Постојећи број запослених у Општинској управи општине Инђија, на дан 31. децембра 2020. 
године: 
 
 
 

1. Службеници - према радним местима: 
Радна места службеника број извршилаца 
Начелник Општинске управе 1 
Заменик начелника Општинске управе 1 

Начелник Одељења за финансије 1 
Послови буџета 2 
Шеф Одсека трезора  1 
Послови трезора 2 
Послови извршења трезора 2 
Ликвидатор 1 
Рачунополагач 2 

Начелник одељења за привреду и инвестиције  1 
Послови инвестиција 1 
Послови привреде 1 
Послови праћења инвестиција 1 
Послови развоја и пољопривреде 2 
Службеник за јавне набавке  1 
Послови јавних набавки  2 
Послови одбране и цивилне заштите  1 
Послови статистике у области привреде и предузетништва  1 
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Начелник одељења за утврђивање и наплату јавних прихода  1 
 Инспектор пореске контроле 3 
Порески инспектор наплате  3 
Финансијско материјални послови  3 
Послови пореске евиденције 1 
Послови пореског извршења 1 
Канцеларијски послови  1 
Начелник одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове 
и заштиту животне средине 1 
Послови издавања грађевинске дозволе  3 
Послови у области урбанизма и грађевинарства  1 
Послови издавања урбанистичких аката  3 
Послови издавања употребних дозвола  1 
Послови заштите животне средине  1 
Комунално-стамбени послови  1 
Имовинско правни послови  2 
Послови урбанистичког планирања 1 
Послови озакоњења  1 
Админстративно-технички послови  1 

Начелник одељења за друштвене делатности  1 
Послови друштвене бриге о деци и образовању  2 
Послови борачко-инвалидске и социјалне заштите 2 
Послови здравствене заштите-Саветник за заштиту права 
пацијената , послови заштите и остваривања личних и колективних 
права националних мањина и етничких група,заштите и 
остваривања права из области родне равноправности 1 
Послови културе, информисања и спорта 1 
Админстративно – технички послови у области образовања и 
друштвене бриге о деци  1 
Послови пријема захтева за остваривање породиљских права и 
права на родитељски и дечији додатак  1 
Послови заштите и остваривања личних и колективних права, 
избеглих, прогнаних и расељених лица, лице за заштиту података о 
личности 1 

Начелник одељења за општу управу  1 
Стручно-оперативни послови за потребе председника општине  1 
Послови вођења бирачких спискова, личних стања грађана и 
послови безбедности и здравља на раду 2 
Административни послови у области личних стања грађана и 
послови безбедности и здравља на раду  1 
Матичар за матично подручје Инђија  1 
Заменик матичара за матично подручје Инђија  2 
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Послови шефа Месне канцеларије и матичара за матично подручје 
Бешка  1 
Заменик матичара за матично подручје Бешка 1 
Послови шефа Месне канцеларије и матичара за матично подручје 
Нови Сланкамен  1 
Заменик матичара за матично подручје Нови Сланкамен  1 
 Послови за пријем поднесака  1 
Послови архиве и отпремања поште  2 
Послови управљања људским ресурсима  1 
Персонални послови  1 
Послови набавке  1 
Администатор Call центра 1 

Начелник одељења за инспекцијске послове  1 
Грађевински инспектор 1 
Послови у области инспекцијског надзора  1 
Комунални инспектор  3 
Инспектор за друмски саобраћај  1 
Инспектор за заштиту животне средине  1 
Просветни инспектор  1 

Начелник одељења за правне и скупштинске послове 1   
Послови нормативе 1   
Послови пружања правне помоћи  1   
Стручни послови за Скупштину општине и Општинско веће  1   
Технички послови за Скупштину општине и Општинско веће  2   
Укупно  99   
 

2. Намештеници - према радним местима:  
Радна места намештеника број извршилаца 
Возач - достављач у Месној канцеларији Бешка 1 
Достављач у Месној канцеларији Бешка 1 
Достављач у Месној канцеларији Нови Сланкамен 1 
Послови вођења евиденције, одржавања и управљања возилом 2 
Достављач 3 
Послови умножавања материјала и достављач 1 
Спремачица 2 
Послови одржавања уређаја и инсталација - Домар 1 
Телефониста  1 

Укупно  13 
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Послови шефа Месне канцеларије и матичара за матично подручје 
Бешка  1 
Заменик матичара за матично подручје Бешка 1 
Послови шефа Месне канцеларије и матичара за матично подручје 
Нови Сланкамен  1 
Заменик матичара за матично подручје Нови Сланкамен  1 
 Послови за пријем поднесака  1 
Послови архиве и отпремања поште  2 
Послови управљања људским ресурсима  1 
Персонални послови  1 
Послови набавке  1 
Администатор Call центра 1 

Начелник одељења за инспекцијске послове  1 
Грађевински инспектор 1 
Послови у области инспекцијског надзора  1 
Комунални инспектор  3 
Инспектор за друмски саобраћај  1 
Инспектор за заштиту животне средине  1 
Просветни инспектор  1 

Начелник одељења за правне и скупштинске послове 1   
Послови нормативе 1   
Послови пружања правне помоћи  1   
Стручни послови за Скупштину општине и Општинско веће  1   
Технички послови за Скупштину општине и Општинско веће  2   
Укупно  99   
 

2. Намештеници - према радним местима:  
Радна места намештеника број извршилаца 
Возач - достављач у Месној канцеларији Бешка 1 
Достављач у Месној канцеларији Бешка 1 
Достављач у Месној канцеларији Нови Сланкамен 1 
Послови вођења евиденције, одржавања и управљања возилом 2 
Достављач 3 
Послови умножавања материјала и достављач 1 
Спремачица 2 
Послови одржавања уређаја и инсталација - Домар 1 
Телефониста  1 

Укупно  13 
 
 
 
 

3. Службеници и намештеници - према звањима: 
Звања службеника и намештеника број извршилаца 
Службеник на положају - I група  1 
Службеник на положају - II група 1 
Самостални саветник 18 
Саветник 50 
Млађи саветник 6 
Сарадник 14 
Млађи сарадник - 
Виши референт  9 
Референт   

Mлађи референт  / 
Намештеник 13 

Укупно  112 
 

4. Службеници и намештеници у Kaбинету Председника општине: 
Службеници и намештеници број извршилаца 
Самостални саветник / 
Саветник 1 
Млађи саветник / 
Сарадник / 
Млађи сарадник / 
Виши референт / 
Референт  / 
Млађи референт / 
Намештеник / 

Укупно  1  
 

5. Службеници и намештеници у Правобранилаштву општине Инђија: 
Службеници и намештеници број извршилаца 
Самостални саветник / 
Саветник / 
Млађи саветник / 
Сарадник / 
Млађи сарадник / 
Виши референт 1 
Референт  / 
Млађи референт / 
Намештеник / 

Укупно  1  
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6. Радни однос на одређено време (повећан обим посла): 
Стручна спрема Број извршилаца 
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 6 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 
средња стручна спрема 1 
намештеник 1 

 
7. Приправници: 

Приправници број извршилаца 
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) / 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 
средња стручна спрема / 

 
Члан 3.  

 Планирани број запослених за 2021. годину: 
 

1. Службеници и намештеници: 
Звања службеника и намештеника број извршилаца 
Службеник на положају - I група  1 
Службеник на положају - II група 1 
Самостални саветник 18 
Саветник 52 
Млађи саветник  5 
Сарадник 14 
Млађи сарадник / 
Виши референт  9 
Референт  / 
Mлађи референт  / 
Намештеник 12 
Укупно  112 

 
2. Службеници и намештеници у Правобранилаштву општине Инђија: 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 
Самостални саветник / 
Саветник / 
Млађи саветник / 
Сарадник / 
Млађи сарадник / 
Виши референт 1 
Референт  / 
Млађи референт / 
Намештеник / 

Укупно  1  
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6. Радни однос на одређено време (повећан обим посла): 
Стручна спрема Број извршилаца 
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 6 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 
средња стручна спрема 1 
намештеник 1 

 
7. Приправници: 

Приправници број извршилаца 
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) / 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 
средња стручна спрема / 

 
Члан 3.  

 Планирани број запослених за 2021. годину: 
 

1. Службеници и намештеници: 
Звања службеника и намештеника број извршилаца 
Службеник на положају - I група  1 
Службеник на положају - II група 1 
Самостални саветник 18 
Саветник 52 
Млађи саветник  5 
Сарадник 14 
Млађи сарадник / 
Виши референт  9 
Референт  / 
Mлађи референт  / 
Намештеник 12 
Укупно  112 

 
2. Службеници и намештеници у Правобранилаштву општине Инђија: 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 
Самостални саветник / 
Саветник / 
Млађи саветник / 
Сарадник / 
Млађи сарадник / 
Виши референт 1 
Референт  / 
Млађи референт / 
Намештеник / 

Укупно  1  

3. Радни однос на одређено време у Кабинету Председника општине: 
Звања службеника и намештеника број извршилаца 
Самостални саветник / 
Саветник 1 
Млађи саветник / 
Сарадник / 
Млађи сарадник / 
Виши референт / 
Референт  / 
Млађи референт / 
Намештеник / 

Укупно  
 

 
4. Радни однос на одређено време (повећан обим посла): 

Стручна спрема Број извршилаца 
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 12 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 4 
средња стручна спрема 4 
намештеник 3 

 
5. Приправници: 

Приправници број извршилаца 
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) / 
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 
средња стручна спрема / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 4.
	 На	 основу	 Кадровског	 плана,	 доноси	 се	
Правилник	 о	 унутрашњем	 уређењу	 и	 систематизацији	
радних	места	у	Општинској	управи	општине	Инђија	и	
Правобранилаштву	општине	Инђија.

Члан 5.
	 Овај	 Кадровски	 план	 објавити	 у	 „Службеном	
листу	општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-335/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 734
	 На	 основу	 члана	 8.	 Закона	 о	 финансирању	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
62/06,	 47/11,	 93/12,	 99/13,	 125/14,	 95/15,	 83/16,	 104/16	
–	 други	 закон	 и	 95/18	 –	 други	 закон),	 члана	 6.	 став	 4.	
и	 члана	 7а.	 став	 4.	 Закона	 о	 порезима	 на	 имовину	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 26/01,	 80/02,	 135/04,	
61/07,	 5/09,	 101/10,	 24/11,	 78/11,	 47/13,	 68/14	 –	 други	
закон,	95/18,	86/19	и	144/20),	члана	32.	став	1.	тачка	3.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	
број	129/07,	83/14	–	други	 закон,	101/16	–	други	 закон	
и	 47/18)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 3.	Статута	 општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.године,	донела	је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА 

НА ИМОВИНУ, УТВРЂИВАЊУ ЗОНА И 
УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА СВАКУ 
ЗОНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
	 У	Одлуци	о	утврђивању	висине	стопе	пореза	на	
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имовину,	утврђивању	зона	и	утврђивању	коефицијената	
за	сваку	зону	на	територији	општине	Инђија	(„Службени	
лист	општине	Инђија“,	 број	 15/13	и	21/16),	 у	 члану	3.	
став	 1.	 речи:	 „три	 зоне“	 замењује	 се	 речима:	 „четри	
зоне“.
	 После	 „ТРЕЋЕ	 ЗОНЕ,“	 додаје	 се	 „ВИКЕНД	
ЗОНА“,	која	обухвата:
	 „ВИКЕНД	ЗОНА	обухвата:
1. викенд зона Марадик 1 (потес Селиште Горње) – 
почетна	тачка	описа	зоне	Марадик	1	се	налази	на	тромеђи	
пољских	путева,	парцеле	1507	и	1510	и	парцеле	1508/2.	
Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	 југоистока	 и	
прати	 источну	 међу	 парцела	 1507,	 1500,	 1499,	 1498,	
1474/2,	 1470,	 1464/1,	 1462/1,	 1459/1,	 1458,	 1457,	 1449,	
1448/2,	1436/1,	1435/2,	1425,	1424,	1423,	1422,	1399,	1398,	
1397,	1396,	1395/1,	1395/2,	1395/3,	1371,	1370/2,	1370/1,	
1369,	1368,	1367,	1366/2,	1359/1,	1351,	1349,	1350,	1345,	
1344/3,	1344/2,	1344/1,	1334/1,	1332,	1331,	1328,	1327/1,	
1326,	1325,	1228,	1233/1,	1233/2,	1245,	1249,	1251,	1254,	
1255,	 1259,	 1264,	 1268,	 1270,	 1273,	 1274	 и	 1276	 до	
тромеђе	 потока,	 парцеле	 1495	 и	 парцела	 1276	 и	 пута,	
парцела	 1277.	Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	
северозапада	и	прати	источну	међу	пута,	парцела	1277	
до	 тромеђе	 пута	 и	 парцела	 1297	 и	 4325.	 Од	 тромеђе	
граница	наставља	у	истом	правцу	и	прати	источну	међу	
парцела	 4325,	 4326/1,	 4326/2,	 4327/1,	 4327/2,	 4327/3,	
4328,	4329/4,	4329/3,	4329/6,	4329/7,	4329/2	и	4329/3	до	
тромеђе	парцела	4329/3	и	1354/2	са	границом	катастарске	
општине	 Крушедол.	 Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	
правцу	 северозапада	 и	 прати	 границу	 катастарских	
општина	Марадик	и	Крушедол	до	међе	потока,	парцела	
1495	и	границе	са	катастарском	општином	Крушедол	где	
мења	правац	и	према	истоку	пресеца	поток	и	северном	
међом	парцеле	1511	долази	до	почетне	тачке	описа.

2. викенд зона Марадик 2 (потес Брдеш)	 –	 почетна	
тачка	 описа	 зоне	 Марадик	 2	 се	 налази	 на	 тромеђи	
заједничког	пута	између	катастарских	општина	Марадик	
и	Велика,	парцела	2300	и	катастарске	општине	Сремски	
Карловци.	Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 истока	 прати	
границу	 катастарских	 општина	 Марадик	 и	 Сремски	
Карловци	 до	 тромеђе	 катастарских	 општина	Марадик,	
Чортановци	и	Сремски	Карловци.	Од	тромеђе	граница	
наставља	у	истом	правцу	и	прати	границу	катастарских	
општина	 Марадик	 и	 Чортановци	 до	 тромеђе	 парцела	
2726/90	 и	 2726/91	 и	 границе	 катастарске	 општине	
Чортановци.	 Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 југоистока	
прати	јужну	међу	пута,	парцела	2817	до	тромеђе	путева,	
парцеле	 2817	 и	 2732.	 Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	
правцу	 југозапада	 и	 прати	 јужну	 међу	 пута,	 парцела	
2732	пресеца	пут,	парцела	2740	до	међе	пута,	парцела	
2740	 и	 парцеле	 2737,	 а	 затим	 према	 северозападу	
прати	 западну	 међу	 путева,	 парцеле	 2740	 и	 2678	 до	
тромеђе	 пута,	 парцела	 2678,	 потока,	 парцела	 2550	 и	
парцеле	 2463.	Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	
северозапада	и	прати	северну	међу	потока,	парцела	2550	
до	 четворомеђе	 потока	 и	 парцела	 2361,	 2409	 и	 2410.	
Од	 четворомеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	 запада	 и	
прати	јужну	међу	парцела	2361,	2360,	2358,	2356,	2355,	
2345,	 2342,	 2343,	 2344	 и	 2333	 до	 тромеђе	 заједничког	
пута	између	 катастарских	 општина	Марадик	и	Велика	

Ремета,	парцела	2300	и	парцела	2332	и	2333.	Од	тромеђе	
граница	 у	 правцу	 севера	 прати	 заједнички	 пут	 између	
катастарских	 општина	 Марадик	 и	 Велика	 Ремета,	
парцела	2300	до	почетне	тачке	описа	викенд	зоне	М2.

3. викенд зона Чортановци 1	–	почетна	тачка	описа	зоне	
Чортановци	1	се	налази	на	тромеђи	парцела	1024	и	3347	
са	 границом	 катастарске	 општине	 Сремски	 Карловци.	
Од	тромеђе	граница	у	правцу	истока	прати	западну	међу	
парцела	 3325/4,	 3325/3	 и	 3325/2	 до	 тромеђе	 парцела	
994/1,	 995	 и	 3325/3,	 а	 затим	према	 југу	 прати	 западну	
међу	парцела	994/1,	3283/3,	3283/1,	северну	међу	парцела	
3283/5,	3283/1	и	3279	до	тромеђе	путева,	парцеле	3267	
и	 3282	 и	 парцеле	 3279.	Од	 тромеђе	 граница	 наставља	
у	 правцу	 југа	 и	 пратећи	 западну	међу	 парцела	 3279	 и	
3278	 долази	 до	 тромеђе	 пута,	 парцела	 3267	 и	 парцела	
3275	и	3278	 где	мења	правац	и	 ка	 северу	прати	 јужну	
међу	парцела	3278	и	3277,	источну	међу	парцела	3283/7,	
3283/2	и	994/2	до	тромеђе	парцела	994/2,	994/3	и	3325/2	
где	скреће	према	истоку	и	пратећи	јужну	међу	парцела	
3325/3,	3325/1,	3328,	3330,	3334,	3335,	3336,	3337	и	3339	
долази	до	тромеђе	парцела	3339,	3102	и	3122.	Од	тромеђе	
граница	 наставља	 у	 правцу	 југа	 и	 прати	 западну	међу	
парцеле	3102	до	 тромеђе	пута,	парцела	3134,	3133/5	и	
3102.	Од	тромеђе	граница	наставља	у	правцу	запада	и	
прати	дужином	од	cca	110	m	пресеца	пут,	парцела	3134	
и	парцелу	3133	до	међе	парцела	3133	и	3136/1,	а	затим	
наставља	у	правцу	запада	и	прати	северну	међу	парцела	
3136/18,	 3138,	 ка	 југу	 прати	 исрочну	 међу	 парцеле	
3141/2,	а	затим	поново	према	западу	прати	јужну	међу	
парцела	 3142/3,	 3142/2,	 3142/1,	 3144/1,	 3144/2,	 3145/3,	
3145/2	и	3151	до	тромеђе	парцела	3150/1,	3151	и	3152.	
Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	 југа	 и	 прати	
источну	 међу	 парцела	 3152	 и	 3153,	 прати	 јужну	 међу	
парцела	3153	и	3154/2,	а	затим	према	југу	прати	источну	
међу	парцела	3186/67	и	3189/97	до	тромеђе	пута,	парцела	
3192/1	и	парцела	3189/88	и	3189/89.	Од	тромеђе	граница	
наставља	 у	 правцу	 запада	 и	 прати	 северну	међу	 пута,	
парцела	 3192/1	 до	 тромеђе	 пољских	 путева,	 парцеле	
3192/1	 и	 3193	 и	 парцеле	 3188/8.	 Од	 тромеђе	 граница	
наставља	у	правцу	 југа	и	прати	исрочну	међу	пољског	
пута,	 парцела	 3193,	 пресеца	 пут,	 парцела	 140	 и	 даље	
према	југу	прати	источну	међу	парцела	3204/28,	3204/54,	
3204/80,	3205/19,	пресеца	пут	и	даље	према	југу	прати	
источну	међу	парцела	31/28	–	55,	31/73,	31/72	и	557	до	
тромеђе	пута,	парцела	556	и	парцела	34	и	557.	Од	тромеђе	
граница	наставља	у	правцу	запада	и	прати	северну	међу	
пута,	парцела	556	до	тромеђе	пута	и	парцела	560	и	563/2	
а	 затим	 према	 југу	 пресеца	 пут,	 парцела	 556	 и	 прати	
источну	 међу	 парцела	 564/2,	 2066	 и	 494	 до	 тромеђе	
пута,	 парцела	 488	 и	 парцела	 492	 и	 494.	 Од	 тромеђе	
граница	наставља	у	правцу	запада	и	прати	северну	међу	
парцела	492,	491	и	489/1	до	тромеђе	пута,	парцела	2087	
и	парцела	436/1	и	2407.	Од	тромеђе	 граница	наставља	
у	правцу	југа	и	прати	источну	међу	пута,	парцела	2087	
до	 тромеђе	 путева,	 парцеле	 2087,	 2433	 и	 2405/1.	 Од	
тромеђе	граница	у	правцу	запада	дужином	од	cca	1000	
m	 прати	 северну	 међу	 пута,	 парцела	 2405/1,	 затим	 га	
пресеца	и	у	правцу	 југа	источном	међом	парцеле	2393	
долази	до	тромеђе	 јарка,	парцела	2369	и	парцела	2393	
и	2394.	Од	тромеђе	граница	наставља	у	правцу	запада	
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и	прати	северну	међу	јарка	и	пресецајући	пут,	парцела	
2405/1	долази	до	тромеђе	путева,	парцеле	2405/1	и	1635	
са	границом	катастарске	општине	Марадик.	Од	тромеђе	
граница	 наставља	 у	 правцу	 северозапада	 и	 прати	
границу	катастарских	општина	Марадик	и	Чортановци	
до	 тромеђе	 катастарских	 општина	 Марадик,	 Сремски	
Карловци	 и	 Чортановци,	 а	 затим	 према	 североистоку	
пратећи	 границу	 катастарских	 општина	 Сремски	
Карловци	и	Чортановци	долази	до	почетне	тачке	описа.

4. викенд зона Чортановци 2 (потес Тидија)	–	почетна	
тачка	 описа	 зоне	 Чортановци	 2	 се	 налази	 на	 тромеђи	
парцела	 3102,	 3121/6	 и	 3339.	 Од	 тромеђе	 граница	
наставља	у	правцу	истока	и	прати	јужну	међу	парцела	
3339,	 3263	 и	 3366	 до	 тромеђе	 парцела	 3366,	 3093/3	 и	
3093/9.	 Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	 југа	 и	
прати	источну	међу	парцеле	3093/3	и	пресецајући	пут,	
парцела	 3091	 долази	 до	 тромеђе	 пута,	 парцела	 3091	 и	
парцела	 2970	 и	 2971.	 Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	
запада	прати	јужну	међу	пута,	парцела	3091	до	тромеђе	
путева,	парцеле	3091	и	2967	и	парцеле	2966/2,	где	мења	
правац	 и	 ка	 југу	 прати	 западну	 међу	 путева,	 парцеле	
2967	и	2949	до	тромеђе	путева,	парцеле	2949	и	2961	и	
парцеле	2950/1.	Од	тромеђе	граница	наставља	у	правцу	
запада	 и	 прати	 северну	 међу	 пута,	 парцела	 2961,	 код	
тромеђе	 пута	 и	 парцела	 2262/8	 и	 3112/1	 га	 пресеца	 и	
даље	 према	 северозападу	 прати	 јужну	 међу	 путева,	
парцеле	 3098	и	 3103	 до	 тромеђе	пута,	 парцела	 3103	и	
парцела	3102	и	3119/9.	Од	тромеђе	граница	наставља	у	
правцу	северозапада	и	прати	источну	међу	парцеле	3102	
до	почетне	тачке	описа.

5. викенд зона Бешка 1 (потес Калакача)	 –	 почетна	
тачка	 описа	 зоне	 Бешка	 1	 се	 налази	 на	 тромеђи	
Дунава,	 парцела	 1833/1,	 парцеле	 1818/1	 и	 границе	
са	 катастарском	 општином	 Чортановци.	 Од	 тромеђе	
граница	у	правцу	истока	прати	јужну	међу	реке	Дунав,	
парцела	1833/1	до	тромеђе	дунава	и	парцела	1818/334	и	
1818/29	где	мења	правац	и	према	југу	прати	источну	међу	
парцела	1818/334,	1818/331	и	1818/332,	пресеца	парцелу	
1818/29	до	међе	парцела	1818/29	и	1818/34	и	даље	према	
истоку	 прати	 јужну	 међу	 парцеле	 1818/29	 до	 тромеђе	
парцела	 1818/29,	 1820	 и	 1825.	 Од	 тромеђе	 граница	
наставља	 у	 правцу	 југа	 и	 прати	 западну	међу	 парцела	
1820	и	1839	пресеца	парцелу	1818	до	леве	регулационе	
линије	аутопута	Е	–	75,	пресеца	га	и	долази	до	тромеђе	
аутопута,	парцеле	1492	и	пољског	пута,	парцела	1485/2.	
Од	тромеђе	граница	наставља	у	правцу	запада	и	прати	
северну	међу	пута,	парцела	1485/2,	јужну	међу	парцела	
1481/52,	1481/11,	1481/49,	1481/12,	1481/47,	1481/13–18,	
1481/70,	 1481/19,	 1481/59,	 1481/20,	 1481/71,	 1481/69,	
1481/22.	пресеца	парцелу	1481/1	и	пут,	парцела	1480	и	
даље	према	западу	прати	северну	међу	парцела	1479/1	и	
1461,	а	затим	у	истом	правцу	јужну	међу	пута,	парцела	
1478	до	тромеђе	пута,	парцела	1478	и	парцеле	1477/1	са	
границом	катастарске	општине	Чортановци.	Од	тромеђе	
граница	 у	 правцу	 севера	 прати	 границу	 катастарских	
општина	Чортановци	и	Бешка	до	почетне	тачке	описа.

6. викенд зона Крчедин 1	–	почетна	тачка	описа	зоне	
Крчедин	1	се	налази	на	међи	реке	Дунав,	парцела	2931	

и	 продужетка	 правца	 међне	 линије	 парцела	 2961/3	 и	
2961/462.	 Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 истока	 прати	
јужну	међу	реке	Дунав	до	међе	реке	Дунав,	парцела	5121	
и	парцеле	3160	на	одстојању	од	70	m	западно	од	тромеђе	
реке	 Дунав	 и	 парцела	 3160	 и	 3561.	 Одавде	 граница	 у	
правцу	 југа	 пресеца	 парцелу	 3160	 и	 источном	 међом	
парцеле	 3551/2	 долази	 до	 тромеђе	 пута,	 парцела	 3598	
и	парцела	3551/2	и	3552.	Од	тромеђе	граница	у	правцу	
југозапада	пресеца	пут,	парцела	3598	и	његовом	јужном	
међом	и	јужном	међом	пута,	парцела	3185	долази	до	пута,	
парцела	3154,	пресеца	га	и	северном	међом	пута	долази	
до	 тромеђе	 пута	 и	 парцела	 3159	 и	 3151.	 Од	 тромеђе	
граница	 у	 правцу	 севера	 прати	 источну	 међу	 парцеле	
3151,	мења	правац	и	ка	западу	прати	јужну	међу	парцела	
2821/1	 –	 45,	 пресеца	 пут	 до	 тромеђе	 пута	 и	 парцела	
2825/13	и	2825/197.	Од	тромеђе	 граница	у	правцу	 југа	
прати	источну	међу	парцела	2825/13,	2825/12,	2825/11,	
2825/2	 и	 2825/1,	 а	 затим	 у	 правцу	 запада	 прати	 јужну	
међу	парцела	2825/1	–	10	и	пресецајући	парцеле	3058,	
3056	 и	 2961	 долази	 до	 југоисточне	међе	 парцеле	 2958	
са	 парцелом	 2961.	Одавде	 граница	 наставља	 у	 правцу	
запада	 и	 прати	 јужну	 међу	 парцела	 2958,	 2960,	 пута,	
парцела	2939	и	2933	и	долази	до	тромеђе	парцела	2933,	
2961/280	 и	 2961/283.	 Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	
правцу	 југа	 и	 прати	 источну	 међу	 парцела	 2961/280,	
2961/279,	 2961/273,	 2961/272,	 2961/263	 и	 2961/249,	
а	 затим	 у	 правцу	 запада	 прати	 јужну	 међу	 парцеле	
2961/248,	 северну	 међу	 пута,	 парцела	 2961/111	 до	
тромеђе	путева,	парцеле	2961/111	и	2961/166	и	парцеле	
2961/165.	 Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 севера	 прати	
источну	 међу	 путева,	 парцеле	 2961/166	 и	 2961/101	 до	
тромеђе	путева,	парцеле	2961/101	и	2961/280	и	парцеле	
2961/187.	Одавде	граница	у	правцу	севера	прати	западну	
међу	пута,	парцела	2961/280,	а	затим	према	западу	прати	
северну	међу	пута,	2961/64	до	тромеђе	пута	и	парцела	
2961/48	и	2961/36.	Од	тромеђе	граница	у	правцу	севера	
прати	источну	међу	парцела	2961/36,	2961/35,	2961/25,	
2961/24,	2961/3	и	пресецајући	парцелу	2961/2	долази	до	
почетне	тачке	описа.

7. викенд зона Крчедин 2 (потес Јанда)	 –	 почетна	
тачка	 описа	 зоне	 Крчедин	 2	 се	 налази	 на	 тромеђи	
реке	 Дунав,	 парцела	 5121	 и	 парцела	 3573	 и	 3574.	 Од	
тромеђе	 граница	 у	 правцу	 истока	 прати	 јужну	 међу	
Дунава	 до	 границе	 са	 катастарском	 општином	 Нови	
Сланкамен	где	мења	правац	према	југу	и	прати	границу	
катастарских	 општина	 Крчедин	 и	 Нови	 Сланкамен	 до	
гарнице	 грађевинског	 подручја	 насеља	Сланкаменачки	
Виногради.	 Одавде	 гарница	 у	 правцу	 запада	 прати	
северну	 границу	 грађевинског	 подручја	 насеља	
Сланкаменачки	Виногради	а	затим	према	северу	прати	
западну	међу	пута,	парцела	3972,	пресеца	пут,	парцела	
3914	 и	 његовом	 северном	 међом	 долази	 до	 тромеђе	
путева,	парцеле	3914	и	4798	и	парцеле	3915.	Од	тромеђе	
граница	 у	 правцу	 југа	 пресеца	 пут	 и	 парцелу	 3189	 до	
границе	 грађевинског	 подручја	 насеља	Сланкаменачки	
Виногради	 и	 прати	 је	 до	 тромеђе	 пута,	 парцела	 3188,	
парцеле	3189	и	границе	грађевинског	подручја	насеља.	
Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 запада	 прати	 северну	
међу	пута	до	западне	међе	пута,	парцела	3190	и	затим	
у	 правцу	 севера	 његовом	 западном	 међом	 долази	 до	
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тромеђе	путева,	парцле	3190	и	3194	и	парцеле	3191.	Од	
тромеђе	граница	у	правцу	запада	дужином	од	60	m	прати	
јужну	међу	пута,	парцела	3194,	пресеца	га	и	наставља	
у	 правцу	 запада	 његовом	 северном	 међом	 до	 тромеђе	
путева,	парцеле	3194	и	3851	и	парцеле	3852.	Од	тромеђе	
граница	 у	 правцу	 севера	 прати	 источну	 међу	 путева,	
парцеле	 3851	 и	 3847,	 а	 затим	 у	 правцу	 северозапада	
северну	 и	 источну	међу	 пута,	 парцела	 3689	 долази	 до	
пута,	парцела	3656	и	његовом	северном	међом	у	правцу	
запада	долази	до	тромеђе	путева,	парцеле	3656	и	3598	и	
парцеле	3656/3.	Од	тромеђе	граница	наставља	у	правцу	
севера	 и	 прати	 источну	 међу	 пута,	 парцела	 3598	 до	
тромеђе	 пута	 и	 парцела	 3613/1	 и	 3613/2,	 пресеца	 га	 и	
источном	међом	парцела	3567	и	3573	долази	до	почетне	
тачке	описа.

8. викенд зона Нови Санкамен 1	 –	 почетна	 тачка	
описа	 зоне	 Нови	 Сланкамен	 1	 се	 налази	 на	 тромеђи	
реке	Дунав,	парцела	5327,	парцеле	5249/1	и	границе	са	
катастарском	општином	Крчедин.	Од	тромеђе	граница	у	
правцу	југоистока	прати	јужну	међу	Дунава	до	тромеђе	
реке	Дунав,	парцеле	6017/1	и	 границе	са	катастарском	
општином	 Стари	 Сланкамен.	 Од	 тромеђе	 граница	 у	
правцу	југа	прати	границу	катастарских	општина	Нови	
Сланкамен	и	Стари	Сланкамен	до	тачке	која	се	налази	
на	одстојању	од	600	m	северно	од	тромеђе	пута,	парцела	
3750	и	границе	катастарских	општина	Нови	Сланкамен	и	
Стари	Сланкамен.	Одавде	граница	у	правцу	северозапада	
пресеца	 парцеле	 3739,	 3740,	 3741,	 3742,	 3743,	 3744	 и	
3745	до	тромеђе	парцела	3745,	3980	и	3989.	Од	тромеђе	
граница	наставља	у	правцу	северозапада	и	прати	јужну	
међу	парцела	3980,	3985,	3974/2,	3974/3,	3974/1,	3973/3,	
3973/2,	3973/1,	3972,	3971,	3970/1,	3970/2,	3970/7,	3970/3,	
3969/2,	3969/1,	3968/3,	3968/2,	3968/1,	3966,	3965,	3964,	
3962,	3961,	3973/2,	3979/1,	4074,	4075	и	4076	до	тромеђе	
парцела	 4066/6,	 4069/3	 и	 4076.	 Од	 тромеђе	 граница	 у	
правцу	 југа	 прати	 западну	 међу	 парцеле	 4069/3,	 мења	
правац	према	западу	и	прати	јужну	међу	парцеле	4068	и	
њеним	продужетком	пресеца	парцеле	4066/4	и	4066/3	до	
пута,	парцела	4061/2	и	његовом	источном	међом	долази	
до	 тромеђе	пута	и	парцела	 4066/3	и	 4065.	Од	 тромеђе	
граница	наставља	у	правцу	запада	и	пратећи	јужну	међу	
парцела	4315,	4314/2	и	4314/1	долази	до	тромеђе	пута,	
парцела	 4322,	 парцеле	 4314/1	 и	 границе	 грађевинског	
подручја	 насеља	 Сланкаменачки	 Виногради.	 Од	
тромеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	 северозапада	
пратећи	 границу	 грађевинског	 подручја	 насеља	
Сланкаменачки	 Виногради	 до	 тромеђе	 парцеле	 4830,	
границе	 грађевинског	 подручја	 насеља	Сланкаменачки	
Виногради	границе	са	катастарском	општином	Крчедин.	
Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 севера	 прати	 границу	
катастарских	 општина	 Крчедин	 и	 Нови	 Сланкамен	 до	
почетне	тачке	описа.

9. викенд зона Стари Сланкамен 1	 –	 почетна	 тачка	
описа	 зоне	 Стари	 Сланкамен	 1	 се	 налази	 на	 тромеђи	
реке	 Дунав,	 парцела	 334,	 парцеле	 335	 и	 границе	 са	
катастарском	 општином	 Нови	 Сланкамен.	 Од	 тромеђе	
граница	у	правцу	југоистока	прати	јужну	међу	реке	Дунав	
до	тромеђе	Дунава,	парцеле	335	и	границе	грађевинског	
подручја	насеља	Стари	Сланкамен.	Од	тромеђе	граница	

наставља	у	правцу	југоистока	и	прати	западну	границу	
грађевинског	 подручја	 насеља	 Стари	 Сланкамен	
до	 тромеђе	 парцела	 2005/1	 и	 2008/1	 са	 границом	
грађевинског	 подручја	 насеља	 Стари	 Сланкамен.	 Од	
тромеђе	 граница	у	правцу	 севера	прат	и	 западну	међу	
парцеле	2008/1	до	тромеђе	пута,	парцела	862	и	парцела	
1768	и	2008/1.	Од	тромеђе	граница	наставља	у	правцу	
севера	 и	 пресеца	 парцелу	 2008/1	 до	 тромеђе	 парцела	
2008/1,	2008/85	и	2008/86	а	затим	у	правцу	северозапада	
прати	 северну	 међу	 парцеле	 2008/1	 до	 северне	 међе	
парцеле	2008/80	одакле	пресеца	парцелу	860	до	тромеђе	
јарка,	парцела	856	и	парцела	860	и	2008/124.	Од	тромеђе	
граница	наставља	у	правцу	северозапада	и	прати	северну	
међу	јарка	и	парцеле	860	до	тромеђе	парцела	860,	761	и	
770/1.	Од	тромеђе	граница	наставља	у	истом	правцу	и	
прати	јужну	међу	парцела	761,	760/4,	760/1,	760/5,	750/2,	
750/1,	749/2,	749/1,	748/2,	748/1,	747,	738/2,	738/4,	738/1,	
738/3,	737,	731,	730,	726,	727/3,	725/1,	618,	619,	617,	610/6,	
610/8,	 610/2,	 607/5,	 607/4,	 607/7,	 607/6,	 607/3,	 607/4,	
607/2	и	607/5	до	тромеђе	парцела	601	и	607/5	са	путем,	
парцела	860.	Одавде	граница	у	правцу	југа	пресеца	пут	
и	парцелу	863	дужином	од	cca	140	m	а	затим	се	ломи	и	
пресецајући	парцелу	863	долази	до	међе	парцеле	863	и	
границе	катастарске	општине	Нови	Сланкамен,	која	се	
налази	на	одстојању	од	300	m	јужно	од	тромеђе	парцеле	
863,	пута,	парцела	860	и	границе	катастарске	општине	
Нови	Сланкамен.	Од	тромеђе	граница	у	правцу	севера	
прати	границу	катастарских	општина	Нови	Сланкамен	и	
Стари	Сланкамен	до	почетне	тачке	описа.

10. викенд зона Стари Сланкамен 2	 –	почетна	тачка	
описа	зоне	Стари	Сланкамен	2	се	налази	на	међи	реке	
Дунав	преломне	тачке	2	границе	грађевинског	подручја	
насеља	 Стари	 Сланкамен.	 Одавде	 граница	 наставља	
у	правцу	 југоистока	и	прати	западну	међу	реке	Дунав,	
парцела	333/1	до	тромеђе	реке	Дунав	и	парцеле	1690	са	
катастарском	 општином	 Сурдук.	 Од	 тромеђе	 граница	
наставља	у	правцу	запада	и	прати	границу	катастарских	
општина	 Сурдук	 и	 Стари	 Сланкамен	 до	 тромеђе	
пута,	 парцела	 1186/2	 и	 парцеле	 1686	 са	 катастарском	
општином	 Сурдук.	 Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	
правцу	 северозапада	 и	 прати	 источну	 међу	 парцела	
1187/1,	1187/2,	1188,	1190,	1191,	1192,	1194,	1196,	1199,	
1200,	 1201/2,	 1204/1,	 1208/1,	 1208/2,	 1209,	 1212,	 1214,	
1216,	 1217	 и	 1219	 и	 долази	 до	 тромеђе	 парцела	 1219,	
1481	 и	 1221.	 Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	
северозапада	и	прати	западну	међу	парцела	1221,	1222,	
1225,	 1226,	 1446,	 1441,	 1486,	 1434,	 1429,	 1425,	 1424,	
1421/1,	 1421/5,	 1421/7,	 1421/4,	 1421/6,	 1420/2,	 1420/1,	
1419	и	1368	до	четворомеђе	парцела	1368,	1320/1,	1318	
и	 1003/2.	 Од	 четворомеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	
северозапада	и	прати	западну	међу	парцела	1316,	1315,	
1303/6,	 1303/4,	 1303/1,	 1303/3,	 1298,	 1296/2,	 1296/1,	
1297,	973/2,	973/3,	973/1,	975	и	976/9	до	тромеђе	парцела	
976/9	 и	 977	 границом	 грађевинског	 подручја	 насеља	
Стари	Сланкамен.	Од	тромеђе	граница	у	правцу	севера	и	
југоистока	прати	границу	грађевинског	подручја	насеља	
Стари	Сланкамен	до	почетне	тачке	описа.

11. викенд зона Јарковци	се	састоји	од	два	дела,	који	су	
дефинисани	на	следећи	начин:
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	 Северни	 део:	 почетна	 тачка	 описа	 границе	
викенд	 зоне	 Јарковци	 –	 северни	 део	 се	 налази	 на	
северозападној	 међи	 катастарске	 парцеле	 бр.	 129/9	 и	
од	ње	граница	дужином	од	25	m	у	правцу	североистока	
прати	северну	међу	катастарске	парцеле	бр.	129/9,	скреће	
ка	југоистоку,	пресеца	катастарску	парцелу	бр.	129/9	и	
даље	 ка	 југоистоку	 прати	 источну	 међу	 катастарских	
парцела	129/9	и	143/2	до	тромеђе	катастарских	парцела	
бр.	143/2,	143/4	и	143/5.
	 Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 југозапада	
дужином	 од	 око	 50	 m	 прати	 јужну	 међу	 катастарске	
парцеле	бр.	143/2,	пресеца	катастарску	парцелу	бр.	143/5	
и	даље	у	правцу	југа	прати	источну	међу	катастарских	
парцеле	бр.	143/3	до	тромеђе	катастарских	парцела	бр.	
143/3,	144/35	и	144/45,	скреће	ка	североистоку	и	прати	
северну	и	западну	међу	катастарске	парцеле	бр.	144/45	
и	северном	међом	катастарске	парцеле	бр.	144/6	долази	
до	 четворомеђе	 катастарских	парцела	 бр.	 144/5,	 144/6,	
145/25	и	145/26.
	 Од	 четворомеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	
југоистока	и	прати	источну	међу	катастарских	парцела	
бр.	 144/6,	 144/45	 и	 144/1	 до	 тромеђе	 катастарских	
парцела	бр.	144/1,	144/29	и	144/32.
	 Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 југозапада	
прати	 јужну	 међу	 катастарске	 парцеле	 бр.	 144/1	 до	
пута,	катастарска	парцела	бр.	1033,	наставља	у	правцу	
југоистока,	 прати	 источну	међу	 пута	 до	 тромеђе	 пута,	
катастарска	парцела	бр.	1033	и	катастарских	парцела	бр.	
144/14	и	144/43,	мења	правац	ка	североистоку	и	пратећи	
северну	међу	катастарске	парцеле	бр.	144/14	долази	до	
тромеђе	катастарских	парцела	бр.	144/14,	144/47	и	144/3.
	 Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 југоистока	
пресеца	 катастарску	 парцелу	 бр.	 144/14	 и	 наставља	 у	
правцу	 југоистока	 и	 прати	 источну	 међу	 катастарских	
парцела	бр.	144/14,	144/17,	144/18,	144/21,	144/22,	144/4,	
128/3,	пресеца	пут,	катастарска	парцела	бр.	124/2	и	даље	
ка	југоистоку	прати	источну	међу	катастарских	парцела	
бр.	127/13,	122/13,	122/5	и	122/9	до	тромеђе	катастарских	
парцела	бр.	122/9,	122/17	и	122/4.
	 Од	тромеђе	граница	у	правцу	југозапада	прати	
јужну	 међу	 катастарске	 парцеле	 бр.	 122/9	 и	 западном	
међом	катастарске	парцеле	бр.	122/17	и	 јужном	међом	
пута,	 катастарска	 парцела	 бр.	 1033	 долази	 до	 тромеђе	
пута	 и	 катастарских	 парцела	 бр.	 123/1	 и	 1030.	 Од	
тромеђе	 граница	у	правцу	северозапада	прати	источну	
међу	катастарске	парцеле	бр.	1030	и	долази	до	почетне	
тачке	 описа	 границе	 викенд	 зоне	 Јарковци	 –	 северни	
део.
	 Јужни	 део:	 почетне	 тачка	 описа	 границе	
викенд	зоне	Јарковци	–	јужни	део	се	налази	на	тромеђи	
катастарских	парцела	бр.	1030,	122/23	и	122/2.
	 Од	 тромеђе	 граница	 у	 правцу	 североистока	
прати	 северну	 међу	 катастарске	 парцеле	 бр.	 122/2	 до	
тромеђе	 катастарских	 парцела	 бр.	 122/33,	 122/15	 и	
122/2,	 мења	 правац	 ка	 југоистоку,	 прати	 западну	 међу	
катастарске	 парцеле	 бр.	 122/15,	 пресеца	 катастарске	
парцеле	бр.	122/14	и	121/3	и	даље	ка	 југоистоку	прати	
западну	 међу	 катастарске	 парцеле	 121/4	 до	 тромеђе	
катастарских	парцела	бр.	121/,	121/4	и	121/5.
	 Од	 тромеђе	 граница	 наставља	 у	 правцу	
југозапада,	 прати	 јужну	 међу	 катастарске	 парцеле	 бр.	

121/9	и	даље	ка	југозападу	прати	источну	и	јужну	међу	
катастарске	парцеле	бр.	121/1	до	тромеђе	катастарских	
парцела	 бр.	 121/1,	 671	 и	 1030	 где	 мења	 правац	 ка	
северозападу	 и	 пратећи	 источну	 међу	 катастарске	
парцеле	бр.	1030	долази	до	почетне	тачке	описа	границе	
викенд	зоне	Јарковци	–	јужни	део.
12.	 викенд	 зона	 неформално	 насеље	Бешка,	 локалитет	
Калакача,	 обухвата	 катастарске	 парцеле	 1818/29,	
1818/32,	1818/114	и	1818/115	у	целини.“

Члан 2.
	 У	члану	4.став	1.	после	тачке	3.	додаје	се	тачка	
4.	која	гласи:
	 „4)	за	ВИКЕНД	ЗОНУ	0,60“

Члан 3.
	 Ову	 Одлуку	 објавити	 на	 интернет	 страни	
општине	Инђија.

Члан 4.
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 наредног	 дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 листу	 општине	
Инђија“,	а	примењиваће	се	од	01.	јануара	2021.	године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 436-4/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	
број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.године,	донела	је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
	 У	 циљу	 унапређења	 превенције	 на	 сузбијању	
криминалитета,	подизање	безбедносне	културе	грађана,	
побољшања	 укупне	 безбедности	 грађана	 као	 и	 сталне	
процене	 безбедности	 стања	 на	 територији	 општине	
Инђија,	образује	се	Савет	за	безбедност	општине	Инђија	
(	у	даљем	тексту:	Савет).

Члан 2.
	 Савет	чине,	председник,	заменик	председника	и	
седам	чланова.
	 Председник	Савета	је	Председник	општине,	по	
функцији.
	 Заменик	 председника	 Савета	 је	 председник	
Скупштине	општине.
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Члан 3.

	 У	Савет	се	именују:

1.	Владимир	Гак	-	председник
2.	Ђорђе	Димић	-	заменик	председника
3.	Алексанадар	Банић	-	члан
4.	Горан	Костић	-	члан
5.	Бранислав	Дивљак	-	члан
6.	Жељка	Годић	Аврамовић	-	члан
7.	Светлана	Пешут	-	члан
8.	Зденко	Гајић	-	члан
9.	Оливера	Николић	–	члан

	 Чланови	Савета	се	именују	на	мандатни	период	
од	четири	године.

Члан 4.
	 Задатак	Савета	је	да:

1.	 прати	 стање	 безбедности	 на	 територији	 општине,	
прикупља	 информације	 од	 надлежних	 институција	 и	
од	 јавности,	 ради	 дефинисања	 проблема	 који	 утичу	
на	 безбедност	 грађана,	 осећај	 сигурности	 и	 квалитет	
живота	и	врши	процену	стања	безбедности;
2.	израђује	Стратешки	план	за	безбедност	на	територији	
општине;
3.	припрема	и	реализује	комуникационе	планове,	којима	
се	 омогућава	 ефикасна	 комуникација	 са	 јавношћу	 и	
обезбеђује	 механизам	 путем	 којег	 би	 грађани,	 Савету	
преносили	своје	ставове;
4.	образује	радне	групе	које	ће	развијати	и	реализовати	
акционе	планове,	ради	предузимања	мера	за	постизање	
циљева	наведених	у	Стратешком	плану	за	безбедност;
5.	 прати	 процес	 у	 реализацији	 планова	 и	 пројеката	 и	
предлаже	њихове	измене	у	складу	са	потребама;
6.	 промовише	 превенцију	 и	 значај	 безбедности	 на	
територији	општине,	и	активности	које	се	спроводе	ради	
њеног	постизања;
7.	 разматра	и	друга	питања	која	 се	односе	на	на	 јавну	
безбедност	и	сигурност	грађана.

Члан 5.
	 Ради	 разматрања	 питања	 из	 своје	 надлежност,	
Савет	 је	 у	 обавези	 да	 седнице	 одржава	 најмање	 једно	
месечно.

Члан 6.
	 Начин	 рада	 и	 одлучивања	 Савета	 уређује	 се	
Пословником	 о	 раду	 Савета,	 који	 Савет	 усваја	 након	
свог	конституисања.

Члан 7.
	 Адинистративно	 -	 техничке	 послове	 за	 Савет,	
обавља	 Општинска	 управа	 -	 Одељење	 за	 правне	 и	
скупштинске	послове.

Члан 8.
	 Члановима	 Савета	 из	 члана	 3.	 ове	 Одлуке,	
припада	 накнада	 у	 месечном	 нето	 износу	 од	 5.000,00	
динара	(	словима:	петхиљададинара).

Члан 9.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-336/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	29.	став	1.	тачка	3.	и	члана	41.	
став	1.	тачка	5.	Закона	о	смањењу	ризика	од	катастрофа	и	
управљању	ванредним	ситуацијама	(„Службени	гласник	
РС“,	 број	 87/18),	 а	 у	 вези	 члана	 7.	 Уредбе	 о	 саставу,	
начину	 и	 организацији	 рада	 штабова	 за	 ванредне	
ситуације	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 27/20),	 члана	
40.	став	1.	тачка	7.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	
лист	 општине	 Инђија“,	 број	 5/19)	 и	 члана	 3.	 став	 1.	
алинеја	 4.	 Одлуке	 о	 организацији	 и	 функционисању	
цивилне	 заштите	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“,	број	1/12),
	 Скупштина	 општине	 општине	 Инђија	 на	
седници	одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
	 Овом	 одлуком,	 ради	 праћења	 активности	
на	 смањењу	 ризика	 од	 катастрофа	 и	 координацију	 и	
руковођење	 у	 ванредним	 сутуацијама	 на	 територији	
општине	 Инђија	 (у	 даљем	 тексту:	 Општина),	 образује	
се	 Општински	 штаб	 за	 ванредне	 ситуације	 Општине	
Инђија	(у	даљем	тексту:	Општински	штаб).

Члан 2.
	 Општински	 штаб	 чине	 командант	 штаба,	
заменик	 команданта,	 начелник	 и	 чланови	Општинског	
штаба.
	 У	Општински	штаб	именују	се:
1)	за	команданта:
(1)	Владимир	Гак,	председник	Општине;
2)	за	заменика	команданта;	
(1)	Милан	Кончаревић,	заменик	председника	Општине;	
3)	за	начелника:
(1)	 Милан	 Вуковић,	 Сектор	 за	 ванредне	 ситуације	
Сремска	 Митровица,	 инспектор	 цивилне	 заштите	 за	
општину	Инђија;
4)	за	чланове:
(1)	 Ђорђе	 Димић,	 председник	 Скупштине	 општине	
Инђија;
(2)	 Немања	 Милојевић,	 шеф	 кабинета	 председника	
Општине;	
(3)	 Александар	 Банић,	 начелник	 Општинске	 управе	
општине	Инђија;	
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(4)	Драган	Иброчић,	начелник	Одељења	за	привреду	и	
инвестиције;
(5)	 Тијана	 Дошен,	 начелник	 Одељења	 за	 урбанизам,	
комунално	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	 животне	
средине;
(6)	 Ивана	 Бабин,	 начелник	 Одељења	 за	 друштвене	
делатности;	
(7)	 Бранислав	 Мазињанин,	 начелник	 Одељења	 за	
инспекцијске	послове;
(8)	 Др	 Јово	 Комазец,	 директор	 Дома	 здравља	 „Др	
Милорад	Мика	Павловић“,	Инђија;
(9)	 Зденко	 Гајић,	 епидемиолог	 у	 Дому	 здравља	 „Др	
Милорад	Мика	Павловић“,	Инђија;
(10)	Горан	Костић,	начелник	Полицијске	станице	Инђија	
(11)	Драгољуб	Трифуновић,	 директор	 ЈКП	 „Водовод	 и	
канализација“,	Инђија;	
(12)	Душан	Лемаић,	директор	ЈКП	„Комуналац“,	Инђија;
(13)	 Марко	 Гашић,	 в.д.	 директора	 ЈП	 „Инђија	 пут“,	
Инђија;	
(14)	 Зоран	 Милићевић,	 в.д.	 директора	 ЈП	 „Ингас“,	
Инђија;
(15)	Мирела	Седлан,	секретар	Општинске	организације	
Црвеног	крста	Инђија;	
(16)	 Богдан	 Чинку,	 управник	 погона	 „Електродистри-
буција	Инђија“	-	огранак	Рума;	
(17)	Милан	Кнежевић,	руководилац	ватрогасне	јединице	
Инђија;
(18)	 Жељка	 Годић	 Аврамовић,	 директор	 Центра	 за	
социјални	рад	„Дунав“,	Инђија;
(19)	Дејан	Куртовић,	в.д.	директора	Агенције	за	ИТ	ГИС	
и	комуникације	општине	Инђија;
(20)	Драган	Сурла,	в.д.	директора	Агенције	за	економски	
развој	општине	Инђија.

Члан 3.
	 Општински	штаб	обавља	следеће	послове:
1)	 руководи	 и	 координира	 рад	 субјеката	 система	
смањења	ризика	од	катастрофа	и	управљања	ванредним	
ситуацијама	на	спровођењу	утврђених	задатака;
2)	руководи	и	координира	спровођење	мера	и	задатака	
цивилне	заштите;
3)	 разматра	 процене	 ризика,	 планове	 заштите	 и	
спасавања	и	друга	планска	документа	и	даје	препоруке	
за	њихово	унапређење;
4)	прати	стање	и	организацију	система	смањења	ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљања	 ванредним	 ситуацијама	 и	
предлаже	мере	за	њихово	побољшање;
5)	 наређује	 употребу	 снага	 система	 смањења	 ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљања	 ванредним	 ситуацијама,	
средстава	помоћи	и	других	средстава	која	се	користе	у	
ванредним	ситуацијама;
6)	 стара	 се	 о	 редовном	информисању	и	 обавештавању	
становништва	о	ризицима	и	опасностима	и	предузетим	
мерама;
7)	процењује	угроженост	од	настанка	ванредне	ситуације	
и	доставља	предлог	за	проглашење	и	укидање	ванредне	
ситуације;
8)	 наређује	 приправност	 субјеката	 и	 снага	 система	
смањења	ризика	од	катастрофа	и	управљања	ванредним	
ситуацијама;
9)	сарађује	са	другим	штабовима	за	ванредне	ситуације;

10)	ангажује	субјекте	од	посебног	значаја;
11)	 учествује	 у	 организацији	 и	 спровођењу	 мера	 и	
задатака	 обнове,	 реконструкције	 и	 рехабилитације,	
узимајући	у	обзир	смањење	ризика	од	будућих	ванредних	
ситуација;
12)	 израђује	 предлог	 годишњег	 плана	 рада	 и	 предлог	
годишњег	 извештаја	 о	 раду	 и	 доставља	 надлежном	
органу	на	усвајање;
13)	образује	стручно-оперативне	тимове	за	извршавање	
специфичних	задатака	из	области	заштите	и	спасавања;
14)	именује	поверенике	и	заменике	повереника	цивилне	
заштите;
15)	 ставља	 у	 приправност	 и	 ангажује	 субјекте	 од	
посебног	значаја	за	заштиту	и	спасавање	на	територији	
Општине;
16)	предлаже	субјекте	од	посебног	значаја	за	територију	
Општине;
17)	обавља	друге	послове	у	складу	са	законом.

Члан 4.
	 За	извршавање	специфичних	задатака	заштите	и	
спасавања,	Општински	штаб	може	образовати	стручно-
оперативне	тимове.
	 Стручно-оперативни	 тимови	 образују	 се	 по	
процени	Општинског	штаба,	за	извршавање	задатака	и	
мера	заштите	и	спасавања,	и	то:	евакуације;	збрињавања;	
склањања;	 радиолошко-хемијско-биолошке	 заштите;	
заштите	и	 спасавања	од	пожара	и	 експлозија;	 заштите	
и	спасавања	од	поплава	и	несрећа	на	води	и	под	водом;	
заштите	и	спасавања	од	техничко-технолошких	несрећа,	
односно	 удеса,	 као	 и	 за	 извршавање	 других	 задатака	
заштите	и	спасавања	које	одреди	Општински	штаб.
	 Радом	 стручно-оперативног	 тима	 руководи	
руководилац	тима	којег	именује	Општински	штаб.
	 Стручно-оперативни	 тим	 одговара	 начелнику	
Општинског	штаба.

Члан 5.
	 Општински	 штаб	 послове	 из	 члана	 3.	 ове	
одлуке	 обавља	 на	 седницама	штаба,	 и	 то:	 редовним	 и	
ванредним.
	 Послове	 из	 члана	 3.	 ове	 одлуке	 Општински	
штаб	обавља	у	три	фазе	које	се	међусобно	смењују	и	то:	
превентивна	фаза,	оперативна	фаза	и	фаза	опоравка,	у	
складу	са	прописима	којим	се	уређују,	састав,	начин	и	
организација	рада	штабова	за	ванредне	ситуације.

Члан 6.
	 Општински	 штаб	 доноси	 пословник	 о	 раду	
којим	утврђује	начин	рада.
	 Општински	 штаб	 доноси:	 наредбе,	 закључке,	
препоруке	и	сачињава:	извештаје,	анализе	и	информације.

Члан 7.
	 Општински	 штаб	 има	 печат	 и	 деловодник,	 у	
складу	са	посебним	законом.

Члан 8.
	 Командант,	 заменик	 командата,	 начелник	
и	 чланови	 Општинског	 штаба,	 дужни	 су	 да	 се	
одазову	 и	 учествују	 у	 обуци,	 оспособљавању	 и	
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стручном	 усавршавању,	 ради	 подизања	 спремности	
за	 организовани	 одговор	 за	 потребе	 рада	 Општинског	
штаба,	 коју	 организује	 и	 спроводи	 Министарство	
унутрашњих	 послова,	 према	 утврђеном	 плану	 и	
програму.

Члан 9.
	 Стручне	 и	 административно-техничке	 послове	
за	 потребе	 Општинског	 штаба	 обавља	 Општинска	
управа	Одељење	за	привреду	и	инвестиције,	у	сарадњи	
са	 начелником	 Општинског	 штаба	 и	 организационом	
јединицом	 Надлежне	 службе	 у	 чијој	 надлежности	 је	
територија	Oпштине.

Члан 10.
	 Ступањем	на	снагу	ове	одлуке	престаје	да	важи	
Одлука	 о	 образовању	 Општинског	 штаба	 за	 ванредне	
ситуације	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“,	број	11/16	и	26/16).

Члан 11.
	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-337/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	59.	 став	1.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	број	129/07,	83/14	–	 
други	закон,	101/16	–	други	закон	и	47/18),	члана	40.	став	
1.	тачка	7.	и	члана	77.	став	1.	Статута	општине	Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
	 У	 Одлуци	 о	 организацији	 Општинске	 управе	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	
број	23/17),	у	члану	13.	став	1.	реч:	„три“,	замењује	се	
речју:	„	два“.
	 Алинеја	прва	мења	се	и	гласи:
„-	за	област	међународне	сарадње,	пројекте	и	екологију;“.
	 Алинеја	друга,	брише	се.

Члан 2.
	 У	 члану	 14.	 став	 2.	 речи:	 „	 служба	 буџетске	
инспекције	 и	 интерне	 ревизије“	 замењује	 се	 речима:	
„буџетски	инспектор	и	интерни	ревизор“.

Члан 3.
	 У	 члану	 15.	 став	 1.	 речи:	 „врши	 послове	
ликвидатуре	 у	 области	 борачко	 инвалидске	 заштите	 и	
породиљског	одсуства;“,	бришу	се.

Члан 4.
	 У	члану	19.	 став	1.	 тачка	 се	 замењује	 запетом	
и	додају	се	речи:	„врши	послове	ликвидатуре	у	области	
борачко	инвалидске	заштите	и	породиљског	одсуства.“
	 У	ставу	2.	после	речи:	„даје	дозволе	за	почетак	
рада“,	додају	се	речи:	„установа	социјалне	заштите“.

Члан 5.
	 У	члану	20.	став	2.	тачка	се	замењује	запетом	и	
додају	се	речи:	„пријем	порука	са	Web,	SMS	и	говорног	
система	 и	 прослеђивање	 порука	 Oпштинској	 управи,	
јавним	предузећима	и	установама	и	израда	двонедељних	
извештаја	за	Систем	48.“.

Члан 6.
	 Члан	22.	мења	се	и	гласи:
	 „Одељење	 за	 правне	 и	 скупштинске	 послове,	
прати	 прописе	 из	 надлежности	 општине	 и	 иницира	
усаглашавање	 аката	 са	 важећим	 прописима;	 предлаже	
начин	решавања	питања	из	своје	надлежност	и	иницира	
доношење	 или	 измене	 аката	 из	 своје	 надлежности;	
припрема	нацрте	општих	и	других	аката	из	надлежности	
Општине,	које	доноси	Скупштина	општине,	председник	
Општине,	 Општинско	 веће	 и	 начелник	 Општинске	
управе,	 а	 који	 нису	 из	 делокруга	 рада	 других	
унутрашњих	 организационих	 јединица;	 сарађује	 и	
пружа	 стручну	 помоћ	 унутрашњим	 организационим	
јединицама	 у	 припреми	 општих	 и	 других	 аката;	 даје	
мишљење	Општинском	већу	о	сагласности	нацрта	акта	
која	 израђују	 унутрашње	 организационе	 јединице	 са	
Уставом,	Законом	и	Статутом	општине	Инђија,	њихове	
усклађености	са	правилима	номотехнике	и	систематике	и	
терминолошке	уједначености	и	међусобне	усклађености	
текста	одлуке	или	дугог	акта;	врши	контролу	формално	
правне	 усклађености	 аката	 предлагача	 који	 нису	 из	
унутрашњих	организационих	јединица.
	 У	 Одељењу	 обављају	 се	 стручни	 и	
административно-технички	послови	у	 вези	 сазивања	и	
одржавања	 седница	 Скупштине,	 њених	 радних	 тела	 и	
седница	Општинског	већа	који	се	односе	на	припрему	
седница,	и	то:	израда	дневног	реда	према	врсти	и	броју	
запримљених	 аката,	 завођење	 примљених	 аката	 и	
достављање	на	мишљење,	умножавање	аката	и	пратеће	
документације,	 формирање	 материјала	 по	 тачкама	
дневног	реда	у	целини,	 скенирање	сваког	документа	и	
унос	у	софтерски	систем,	провера	тачности	и	техничке	
исправности	 унетих	 аката,	 формирање	 материјала	
за	 аналогну	 дистрибуцију	 и	 друге	 радње	 у	 процесу	
сазивања	седница.
	 У	 оквиру	 одржавања	 седница	 обављају	 се	
послови:	вођење	и	израда	записника	о	току	свих	седница,	
израда	предлога	аката,	и	то:	решења	о	избору	(без	јавног	
конкурса)	лица	које	бира,	именује	и	поставља	скупштина,	
закључака	 о	 утврђивању	 предлога	 аката,	 о	 давању	
мишљења	 радних	 тела,	 закључака	 у	 вези	 амандмана	
предлагача	 и	 других	 легитимисаних	 субјеката,	 унос	
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аката	 у	 интерну	 архиву	 донетих	 аката,	 дистрибуција	
донетих	аката	релевантним	субјектима	као	и	друге	радње	
у	поступку	одржвања	седница.	У	одељењу	се	обављају	
процедуралне	радње	у	вези	постављених	одборничких	
питања	 и	 давању	 одговаора	 на	 њих,	 раздуживање	
и	 архивирање	 предмета	 након	 одржаних	 седница,	
устројавање	 и	 ажурирање	 свих	 евиденција	 и	 спискова	
из	 надлежности	 одељења,	 прибављање	 претходних	
односно	накнадних	 сагласности	 у	 поступку	 доношења	
општих	 аката,	 унос	 аката	 и	 ажурирање	 у	 програм	 ин-
акта,	 техничка	 обрада	 акта	 за	 израду	 и	 дистрибуцију	
службеног	листа,	вођење	евиденције	о	поклонима	који	су	
примили	јавни	функционери	органа	општине	и	чланови	
њихових	 породица	 на	 посебном	 прописаном	 обрасцу,	
обавештавње	 Агенцију	 за	 спречавање	 корупције	 о	
избору,	постављењу	или	именовању	јавног	функционера	
односно	о	престанку	јавне	функције.
	 У	 оквиру	 Одељења	 обављају	 се	 послови	
пружања	правне	помоћи	грађанима	и	то	давањем	усмених	
правних	 савета	 и	 састављањем	 свих	 врста	 поднесака	
за	 покретање	 поступка	 и	 у	 току	 поступка	 (предлози	
за	 покретање	 поступка,	 све	 врсте	 тужби,	 предлог	 за	
извршење	 у	 извршном	 поступку,	 састављање	 правних	
лекова	 у	 поступку	 пред	 судом	 и	 другим	 органима,	
све	 исправе	 о	 закључењу	 двостраних	 и	 једностраних	
правних	 послова,	 све	 врсте	 изјава,	 пуномоћи	 и	
попуњавање	свих	образаца).	Послови	бесплатне	правне	
помоћи	 у	 складу	 са	 Законом	 о	 бесплатној	 правној	
помоћи,	вођење	евиденције	о	пружању	бесплатне	правне	
помоћи,	достављање	редовног	и	ванредног	извештаја	о	
пруженој	 бесплатној	 правној	 помоћи,	 Министарству	
правде	Републике	Србије.“

Члан 7.
	 У	члану	31.	 став	2.	 тачка	 се	 замењује	 запетом	
и	 додају	 се	 речи:	 „даје	 мишљење	Општинском	 већу	 о	
усклађености	предложеног	нацрта	 акта,	 са	 секторским	
прописима,	подзаконским	актима	и	одлукама	Скупштине	
општине	из	делокруга	рада	Oдељења.“.	

Члан 8.
	 У	члану	42.	после	става	1.	додаје	се	нови	став	2.	
који	гласи:
	 „Начелник	унутрашње	организационе	јединице,	
даје	 средствима	 јавног	 информисања,	 информације	
о	 раду	 из	 делокруга	 рада	 унутрашње	 организационе	
јединице	 којом	 руководи,	 а	 изузетно	 може	 овластити	
другог	 запосленог	 да	 то	 чини	 у	 име	 унутрашње	
организационе	јединице.“
	 Досадашњи	став	2.	постаје	став	3.
	 У	ставу	3.	после	речи:	„може“,	додаје	се	запета	
и	 речи:	 „као	 и	 начелник	 унутрашње	 организационе	
јединице,	“.
	 После	става	3.	додаје	се	став	4.	који	гласи:
	 „Начелник	 Општинске	 управе	 и	 начелници	
унутрашњих	 организационих	 јединица,	 дају	
информације	од	јавног	значаја,	свако	из	свог	делокруга	
рада.“

Члан 9.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-338/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 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,	83/18,	31/19,	32/19-
др.	 закон	 и	 9/20)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 5.	 Статута	
општине	 Инђија	 (‘’Службени	 лист	 општине	 Инђија’’	
број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЈУГОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ 
(БЛОКОВИ 91 и 92)

Члан 1.
	 Приступа	 се	 изради	 Измена	 и	 допуна	 Плана	
детаљне	регулације	југоисточне	радне	зоне	(блокови	91	
и	92),	објављен	у	„Службеном	листу	општина	Срема“,	
број	42/10	(у	даљем	тексту:	Измене	и	допуне	Плана).

Члан 2.
	 Овом	 одлуком	 утврђује	 се	 граница	 обухвата	
Измена	и	допуна	Плана.

	 Изменамa	 и	 допунамa	 Плана	 обухваћене	 су	
следеће	 целе	 катастарске	 парцеле:	 7584/4,	 7583/4,	
7584/3,	7583/5,	7582/10,	7584/9,	7582/11,	7582/4,	7581/5,	
7582/5,	7581/4,	7581/3,	7581/6	и	7580.

	 Предметна	 локација	 налази	 се	 у	 катастарској	
општини	Инђија.
	 Укупна	 површина	 подручја	 обухваћеног	
границом	обухвата	Измена	и	допуна	Плана	износи	око	
4,75	ha.
	 Графички	 приказ	 границе	 обухвата	 планског	
подручја	је	саставни	део	ове	Одлуке.

Члан 3.
	 Услови	и	смернице	од	значаја	за	израду	Измена	
и	допуна	Плана	дати	су	у	планским	документима	вишег	
реда:	 Просторном	 плану	 општине	 Инђија	 („Службени	
лист	 општине	 Инђија“,	 бр.	 7/12	 и	 27/18)	 и	 Плану	
генералне	 регулације	 насеља	Инђија	 („Службени	 лист	
општина	Срема“,	број	14/06	и	30/11	и	„Службени	лист	
општине	Инђија“,	број	18/19).
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Члан 4.
	 Принципи	 планирања,	 коришћења,	 уређења	 и	
заштите	 простора	 у	 обухвату	 Измена	 и	 допуна	 Плана	
засниваће	се	на	принципима	рационалне	организације	и	
уређења	простора	и	усклађивању	планираних	садржаја	
са	могућностима	и	ограничењима	у	простору.

Члан 5.
	 Визија	 израде	 Измена	 и	 допуна	 Плана	 је	
усклађивање	планираних	 садржаја	 са	потенцијалима	и	
ограничењима	 у	 простору	 на	 начин	 који	 би	 омогућио	
одрживост	планског	решења.

	 Измене	 и	 допуне	 Плана	 детаљне	 регулације	
југоисточне	 радне	 зоне	 (блокови	 91	 и	 92)	 су	 циљане	
измене	 и	 допуне	 и	 односе	 се	 на	 укидање	 дела	
саобраћајнице,	 тако	 да	 се	 из	 саобраћајнице	 изузму	
катастарске	парцеле	број:	7583/5	и	7584/3	КО	Инђија	и	
да	се	намене	за	зону	рада.

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

	 Структуру	 основних	 намена	 простора	 и	
коришћења	 земљишта	 у	 обухвату	 Измена	 и	 допуна	
Плана	чине	зона	рада	(радне	површине)	и	зона	приступне	
саобраћајнице	(остале	улице).

Члан 7.
	 Ефективан	 рок	 за	 израду	 Нацрта	 Измена	 и	
допуна	Плана	је	30	(тридесет)	дана,	од	дана	доношења	
Одлуке	о	изради	Измена	и	допуна	Плана,	 достављања	
Заводу,	 као	 Обрађивачу	 Измена	 и	 допуна	 Плана,	
дефинисаног	 програмског	 задатка,	 одговарајућих	
катастарских	подлога,	односно	ажуран	катастарски	план	
за	обухват	Плана	са	топографским	приказом	површина	
јавне	 намене,	 као	и	 прибављања	 услова	 од	надлежних	
органа	и	организација.

Члан 8.
	 Средства	 за	 израду	 Измена	 и	 допуна	 Плана	
обезбеђује	ДОО	„ПЛАМЕН„	Инђија,	ул.Краља	Петра	I	
бб,	22320	Инђија.

Члан 9.
	 Носилац	 израде	 Измена	 и	 допуна	 Плана	 је	
Одељење	за	урбанизам,	комунално-стамбене	послове	и	
заштиту	животне	 средине	Општинскe	 управе	 општине	
Инђија.

	 Обрађивач	 Плана	 је	 Јавно	 предузеће	 за	
просторно	 и	 урбанистичко	 планирање	 и	 пројектовање	
„Завод	за	урбанизам	Војводине“	Нови	Сад,	Железничка	
број	6/III.

Члан 10.
	 Измене	 и	 допуне	 Плана	 спроводиће	 се	 по	

скраћеном	 поступку	 којим	 се	 подразумева	 да	 се	 не	
спроводи	поступак	раног	 јавног	увида,	на	начин	да	 се	
израђује	 нацрт	 измена	 и	 допуна	 планског	 документа,	
као	и	да	се	спроводи	поступак	јавног	увида	у	трајању	од	
најмање	15	дана.

Члан 11.
	 Пре	 подношења	 органу	 надлежном	 за	 његово	
доношење,	 Измене	 и	 допуне	 Плана	 подлежу	 стручној	
контроли	и	излажу	се	на	јавни	увид.

	 Излагање	 Измена	 и	 допуна	 Плана	 на	 јавни	
увид	 оглашава	 се	 у	 дневном	 листу	 и	 локалном	 листу,	
као	 и	 у	 електронском	 односно	 дигиталном	 облику	
на	 интернет	 страници	 органа	 надлежног	 за	 излагање	
нацрта	 планског	 документа	 на	 јавни	 увид	 (подаци	 о	
времену,	месту	и	начину	на	који	заинтересована	правна	
и	физичка	лица	могу	доставити	примедбе	на	План,	као	и	
друге	информације	које	су	од	значаја	за	јавни	увид).

	 Јавни	 увид	 обавиће	 се	 излагањем	 Нацрта	
Измена	и	допуна	Плана,	у	трајању	од	15	дана,	у	згради	
општине	 Инђија,	 адреса	 Цара	 Душана	 1,	 и	 путем	
интернет	странице	општине	Инђија.

Члан 12.
	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 Решење	 о	
неприступању	изради	Извештаја	о	стратешкој	процени	
утицаја	 Измена	 и	 допуна	 Плана	 детаљне	 регулације	
Плана	 детаљне	 регулације	 југоисточне	 радне	 зоне	
(блокови	91	и	92)	на	животну	средину,	број	35-234/2020-
IV-02	од	09.12.2020.	године,	донето	од	стране	Одељења	
за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	 послове	 и	 заштиту	
животне	средине	Општинскe	управе	општине	Инђија.

Члан 13.
	 План	 ће	 бити	 сачињен	 у	 5	 (пет)	 примерка	 у	
аналогном	и	5	(пет)	примерка	у	дигиталном	облику,	од	
чега	ће	по	један	примерак	потписаних	Измена	и	допуна	
Плана	у	аналогном	облику	и	по	један	примерак	Измена	
и	 допуна	 Плана	 у	 дигиталном	 облику	 чувати	 у	 својој	
архиви	Обрађивач	и	Инвеститор,	а	преостали	примерци	
ће	се	чувати	у	органима	Општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-274/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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



Број	31,	страна	број		1447																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.



Број	31,	страна	број		1448																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, 
комуналнo-стамбенe послове
и заштиту животне средине
Број: 35-234/2020- IV-02
Дана 09.12.2020.
Цара Душана број 1
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,	 83/18,	 31/19,	 37/19	 и	 9/20)	
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	09.12.2020.	године,	доноси:

РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 

О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЈУГОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ (БЛОКОВИ 91 И 92)

1.	 За	 Измене	 и	 допуне	 Плана	 детаљне	 регулације	
југоисточне	 радне	 зоне	 (блокови	 91	 и	 92)	 неће	 се	
приступити	 изради	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	
утицаја	на	животну	средину.
2.	 Измене	 и	 допуне	 Плана	 детаљне	 регулације	
југоисточне	 радне	 зоне	 (блокови	 91	 и	 92)	 су	 врста	
урбанистичког	 плана	 којим	 ће	 се	 детаљније	 разрадити	
уређење	и	 градња	простора,	 на	 начин	и	 у	 складу	 како	
је	 дефинисано	 Планом	 генералне	 регулације	 насеља	
Инђија	(‘’Службени	лист	општина	Срема’’	број	14/06	и	
30/11	и	‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	18/19).
3.	Како	Изменама	и	допунама	Плана	детаљне	регулације	
југоисточне	 радне	 зоне	 (блокови	 91	 и	 92)	 не	 долази	
до	 битнијих	 измена	 планских	 решења,	 приликом	
израде	истог,	могу	се	примењивати	одредбе	постојећег	
Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	
средину	Плана	 детаљне	 	 регулације	 југоисточне	 радне	
зоне	(блокови	91	и	92)	насеља	Инђија	без	израде	новог	
Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	
средину.
4.	Одељење	за	урбанизам,	комунално	–	стамбене	послове	
и	заштиту	животне	средине,	узимајући	у	обзир	податке	
наведене	у	овом	Решењу,	утврдило	је	да	Измене	и	допуне	
Плана	 детаљне	 регулације	 југоисточне	 радне	 зоне	
(блокови	91	и	92)	не	представљају	оквир	за	одобравање	
будућих	 развојних	 пројеката	 предвиђених	 прописима	
којима	се	уређује	процена	утицаја	на	животну	средину,	

те	 је	 применом	 критеријума	 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	
Измена	и	допуна	Плана	детаљне	регулације	југоисточне	
радне	зоне	(блокови	91	и	92)	и	објављује	се	у	‘’Службеном	
листу	општине	Инђија’’.

О б р а з л о ж е њ е

	 Изради	 предметног	 плана	 приступиће	 се	 на	
основу	Одлуке	о	изради	Измена	и	допуна	Плана	детаљне	
регулације	југоисточне	радне	зоне	(блокви	91	и	92).
	 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	Плана	детаљне	регулације	југоисточне	
радне	 зоне	 (блокови	 91	 и	 92)	 без	 израде	 Извештаја	 о	
стратешкој	процени	утицаја	на	животну	средину	Измена	
и	допуна	Плана	детаљне	регулације	 југоисточне	радне	
зоне	(блокови	91	и	92).	
	 Сходно	члану	11.	став	1.	и	2.	Закона	о	стратешкој	
процени	 утицаја	 на	 животну	 средину	 (‘’Службени	
гласник	 РС’’	 број	 135/2004	 и	 88/2010),	 Одељење	 за	
урбанизам,	 комунално	 –	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	
животне	 средине	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија	
је	надлежним	предузећима	и	институцијама	доставило	
предлог	 Решења	 о	 неприступању	 изради	 Извештаја	
о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	 средину	
предметног	плана.	
	 У	 прописаном	 року,	 а	 у	 складу	 са	 чланом	 11.	
став	3.	Закона	о	стратешкој	процени	утицаја	на	животну	
средину	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’	 број	 135/2004	
и	 88/2010),	 достављена	 су	 мишљења:	 Одељења	 за	
урбанизам,	 комунално-стамбене	 послове	 и	 заштите	
животне	 средине	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	
послови	 заштите	животне	 средине,	 број	 501-106/2020-
IV-02	 од	 07.12.2020.	 године,	 ЈП	 ‘’Ингас’’	 Инђија,	 број	
3903	од	23.11.2020.	године	и	ЈП	‘’Инђија	пут’’	Инђија,	
број	350-40/2020-2	од	23.11.2020.	године,	којима	се	даје	
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сагласност	на	предлог	Решења	о	неприступању	изради	
Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	
средину	предметног	плана.
	 На	 основу	 наведеног,	 као	 и	 узимајући	 у	
обзир	 достављена	 мишљења	 надлежних	 предузећа	
и	 институција,	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 –	

стамбене	послове	и	заштиту	животне	средине	донело	је	
решење	као	у	диспозитиву.

Начелница,
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р .
-------------------------
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 На	 основу	 члана	 146.	 став	 1.	 и	 2.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
72/09,	81/09	–	исправка,	64/10-УС,	24/11,	121/12,	42/13-
УС,	 50/13-УС,	 98/13-УС,	 132/14,	 154/14,	 83/18,	 31/19,	
37/19	 –	 други	 закон	 и	 9/20),	 члана	 4.	 став	 4.	 Закона	 о	
комуналним	 делстностима	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	 88/11,	 46/14	 –	Одлука	УС,	 104/16,	 95/18)	 и	 члана	
40.	став	1.	тачка	7.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	
лист	општине	Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године	донела	је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Члан 1.
	 У	Одлуци	о	комуналном	реду	(„Службени	лист	
општине	Инђија“,	број	3/13,	4/13	–	исправка,	5/13,	3/15	–	 
други	 пропис,	 4/16,	 21/16	 и	 26/17),	 у	 члану	 6.	 став	 1.	
после	тачке	6.	додаје	се	нова	тачка	6а.	која	гласи:
	 „6а.	дечија	и	рекреациона	игралишта	и	фитнес	
мобилијар;“.

Члан 2.
	 У	члану	7.	став	1.	тачка	2.	мења	се	и	гласи:
	 „2.	башта	угоститељског	објекта;“.

Члан 3.
	 После	члана	20.	 додаје	 се	нови	члан	20а.	 који	
гласи:

„Члан	20а.
	 Дечија	 и	 рекреациона	 игралишта	 и	 фитнес	
мобилијар,	састоје	се	од	подлоге,	реквизита	и	пратећег	
мобилијара	(клупе,	посуде	за	сакупљање	отпада	и	сл.).
	 Локације	 дечијих	 и	 рекреационих	 игралишта	
и	фитнес	мобилијара,	као	и	врсте	реквизита	и	пратећег	
мобилијара,	 утврђује	 Општинска	 управа,	 Одељење	 за	
урбанизам,	 комунално	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	
животне	средине.
	 Дечија	и	рекреациона	игралишта	на	површинама	
јавне	намене	поставља	 ЈКП	„Комуналац“	Инђија,	 а	по	
основу	Решења	о	одобрењу	за	постављање,	које	доноси	
Општинска	управа,	Одељење	за	урбанизам,	комунално	
стамбене	послове	и	заштиту	животне	средине.
	 Изузетно	 од	 става	 3.	 овог	 члана,	 дечија	 и	
рекреациона	 игралишта	 и	 фитнес	 мобилијар	 у	 оквиру	
донације	 Општини,	 може	 поставити	 правно	 лице,	
предузетник	или	физичко	лице,	под	условима	и	на	начин	
који	одреди	Општинска	управа,	Одељење	за	урбанизам,	
комунално	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	 животне	
средине.
	 Дечија	и	рекреациона	игралишта,	као	и	фитнес	
мобилијар,	морају	бити	у	складу	са	стандардима.
	 О	 одржавању	 дечијих	 и	 рекреационих	
игралишта,	 као	 и	 фитнес	 мобилијара	 постављеног	 на	
површинама	 јавне	 намене,	 стара	 се	 ЈКП	 „Комуналац“	
Инђија.
	 Средства	за	одржавање	дечијих	и	рекреационих	

игралишта,	 као	 и	 фитнес	 мобилијара,	 обезбеђују	 се	 у	
буџету	Општине.“.

Члан 4.
	 У	 члану	 23.	 став	 1.	 тачка	 1.	 речи:	 „локалну	
комуналну	 таксу“,	 замењују	 се	 речима:	 „накнаду	 за	
коришћење	јавне	површине“.

Члан 5.
	 Изнад	 члана	 26.	 наслов:	 „Летње	 баште“,	
замењује	се	насловом:	“Башта	угоститељског	објекта“.

Члан 6.
	 Члан	26.	мења	се	и	гласи:
	 „Услови	за	постављање,	коришћење	и	уклањање	
баште	 угоститељског	 објекта,	 уређују	 се	 посебном	
Одлуком	Скупштине	општине.“.

Члан 7.
	 Чланови	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33	и	34.	бришу	се.

Члан 8.
	 У	члану	41.	став	3.	мења	се	и	гласи:
	 „Расхладни	уређаји	могу	 се	постављати	 током	
целе	године,	с	тим	да	се	постављају	тако	да	не	ометају	
колску	и	пешачку	комуникацију.“.

Члан 9.
	 У	члану	43.	став	2.	мења	се	и	гласи:
	 „Објекти	из	става	1.	овог	члана,	постављају	се	
на	површину	јавне	намене	према	локацијама	одређеним	
актом	 Општинскe	 управе,	 Одељења	 за	 урбанизам,	
комунално	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	 животне	
средине.
	 Став	3.	мења	се	и	гласи:
	 „У	 насељеним	 местима	 Општине,	 апарати	 и	
уређаји	 за	 забаву	 могу	 се	 постављати	 на	 површини,	
највише	до	10м2.

Члан 10.
	 После	члана	43.	 додаје	 се	нови	члан	43а.	 који	
гласи:

„Члан	43а.
	 Захтев	 за	 постављање	 објеката	 за	 извођење	
забавног	 програма	 из	 члана	 43.	 став	 1.	 ове	 одлуке,	
подноси	се	Општинској	управи,	Одељењу	за	урбанизам,	
комунално	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	 животне	
средине.
	 Објекти	из	члана	43.	став	1.	ове	одлуке,	морају	
бити	атестирани,	а	подносилац	захтева	је	дужан	да	атест	
приложи	уз	захтев	из	става	1.	овог	члана.
	 По	 захтеву	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	 одлучује	
се	 решењем,	 којим	 се	 одређује	 и	 место	 постављања	
објеката	за	извођење	забавног	програма.“

Члан 11.
	 У	 члану	 117.	 став	 1.	 после	 тачке	 7.	 додаје	 се	
нова	тачка	7а.	која	гласи:
	 „7а.	постави	дечја	и	рекреациона	игралишта	и	
фитнес	мобилијар,	супротно	одредбама	члана	20а.	став	
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3,	4	и	5.“
	 Тачке	8,	9,	10,	11	и	12.	бришу	се.
	 Став	3.	мења	се	и	гласи:
	 „За	прекршај	из	става	1.	тачка	7,	7а,	16,	17	и	18.	
овог	члана	казниће	се	предузетник,	новчаном	казном	у	
износу	од	75.000,00	динара.

Члан 12.
	 Ступањем	на	снагу	ове	одлуке,	престају	да	важе	
одредбе	члан	16.	став	1.	алинеја	прва,	члана	17,	18	и	39.	
став	1.	тачка	4.	Одлуке	о	постављању	и	уклањању	мањих	
монтажних	 и	 других	 објеката	 привременог	 карактера	
на	 површинама	 јавне	 намене	 на	 територији	 општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	11/12	и	
22/16).

Члан 13.
	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана,	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	Општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-275/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 146.	 став	 1.	 и	 2.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
72/09,	 81/09-исправка,	 64/10-УС,	 24/11,	 121/12,	 42/13-
УС,	 50/13-УС,	 98/13-УС,	 132/14,	 154/14,	 83/18,	 31/19,	
37/19-други	 закон	 и	 9/20)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 7.	
Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.године	,	донела	је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ 

ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
	 Овом	 одлуком	 уређује	 се	 постављање,	
коришћење	и	уклањање	баште	угоститељског	објекта	на	
територији	Општине	Инђија.

Члан 2.
	 Башта	 угоститељског	 објекта	 (у	 даљем	
тексту:	 башта),	 у	 смислу	 ове	 одлуке,	 је	 монтажно	 -	
демонтажни	објекат	привременог	карактера	у	функцији	
угоститељске	делатности	која	се	обавља	у	регистрованом	
угоститељском	 објекту,	 и	 поставља	 се	 на	 површинама	
одређеним	овом	одлуком.
	 Под	 баштом	 се,	 у	 смислу	 ове	 одлуке,	

подразумева	 и	 постављање	 елемената	 баште	 (сто,	
столица	 и	 сл.)	 на	 површини	 јавне	 намене	 у	 функцији	
угоститељске	делатности	која	се	обавља	у	регистрованом	
угоститељском	 објекту,	 a	 поставља	 се	 на	 површинама	
одређеним	овом	одлуком.
	 Башта	 може	 бити	 из	 једног	 или	 више	 делова	
који	могу	бити	отвореног	или	затвореног	типа.
	 Башта	се	може	постављати	током	целе	године.

Члан 3.
	 Башту	 чине	 столови	 и	 столице,	 а	 по	 потреби	
сенило,	 подна	 платформа,	 ограда,	 жардињера	 са	
засадима,	расвета,	пано	за	излагање	менија	и	ценовника	
(елементи	баште)	који	се	постављају	у	складу	са	овом	
одлуком.
	 У	 оквиру	 баште,	 под	 условима	 дефинисаним	
овом	одлуком	чија	 је	површина	најмање	50m2,	могуће	
је	поставити	дечији	мобилијар	 као	и	расхладни	уређај	
с	 тим	 да	 они	 могу	 заузети	 највише	 30%	 од	 површине	
летње	баште.

II ПРАВИЛА И ОПШТИ УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА 
БАШТЕ

1. Површине за постављање баште

Члан 4.
	 Баште	се	могу	постављати	на	површинама	јавне	
намене.
	 Површине	јавне	намене,	у	смислу	одредаба	ове	
одлуке	су:
1.	појас	регулације	улица;
2.	тргови;
3.	површине	око	објекта	јавне	намене.

Члан 5.
	 У	 оквиру	 површина	 из	 члана	 4.	 ове	 одлуке,	
башта	се	не	може	поставити:
1.	на	коловозу	и	делу	коловоза	обележеном	за	паркирање;
2.	на	паркинг	површини	изван	улице;
3.	у	зони	раскрснице;
4.	на	стајалишту	јавног	превоза;
5.	у	ширини	пешачког	прелаза;
6.	 у	 ширини	 колског	 и	 пешачког	 улаза	 у	 зграду	 или	
двориште	осим	у	пешачкој	зони	испред	пешачког	улаза;	
7.	на	траси	противпожарног	пута	и	на	платоу	за	гашење	
пожара.

2. Правила постављања баште

Члан 6.
	 Башта	 се	 може	 постављати	 на	 површини	
испред,	бочно	или	у	залеђу	угоститељског	објекта.
	 Башта	се	не	може	поставити	испред	киоска.

Члан 7.
	 Сви	 елементи	 баште	 морају	 бити	 постављени	
унутар	одобрене	основе	и	волумена	баште.
	 У	 насељеном	 месту	 Инђија,	 у	 I	 Зони,	 која	 је	
утврђена	 Одлуком	 о	 накнадама	 за	 коришћење	 јавних	
површина	 на	 територији	 општине	 Инђија,	 башта	 не	



Број	31,	страна	број		1452																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

може	бити	мање	површине	од	15m2,	а	у	II	Зони,	не	може	
бити	мање	површине	од	10	m2.
	 Димензије	 и	 тачан	 положај	 баште	 одређује	 се	
Урбанистичким	условима,	за	сваки	појединачан	случају,	
у	зависности	од	локације,	врсте	и	интезитета	саобраћаја.

Члан 8.
	 Башта	отвореног	типа	поставља	се	тако	да:
1.	 ширина	 дела	 тротоара,	 односно	 стазе	 за	 кретање	
пешака	дуж	објекта	буде	најмање	1,2	m;
2.	 положај	 баште	 не	 сме	 бити	 сметња	 пешачким	 и	
колским	улазима;
3.	 ивица	 баште	 буде	 удаљена	 од	 пешачког	 прелаза	
најмање	5	m;
4.	 ивица	 баште	 буде	 удаљена	 од	 стајалишта	 јавног	
превоза	најмање	5	m.	
	 Башта	затвореног	типа	поставља	се	тако	да:
1.	 ширина	 дела	 тротоара,	 односно	 стазе	 за	 кретање	
пешака	дуж	објекта	буде	најмање	3	m;
2.	ивица	баште	буде	удаљена	од	ивице	коловоза	најмање	
1	m;
3.	 ивица	 баште	 буде	 удаљена	 од	 пешачког	 прелаза	
најмање	10	m;
4.	 ивица	 баште	 буде	 удаљена	 од	 стајалишта	 јавног	
превоза	најмање	10	m;
	 ивица	 баште	 буде	 удаљена	 од	 раскрснице	
(најближе	ивице	коловоза)	најмање	10	m.

3. Правила постављања елемената баште

Члан 9.
	 Елементи	баште	својим	димензијама,	тежином,	
међусобним	везама	и	постављањем,	морају	да:
1.	омогућавају	брзу	монтажу,	демонтажу	и	транспорт;
2.	 се	 поставе	 на	 површину	 јавне	 намене,	 тако	 да,	 не	
оштећују	објекте	уређења	и	опремања	те	површине	као	
и	 околно	 зеленило,	 фиксирањем	 за	 њих	 или	 на	 неки	
други	начин;
3.	буду	погодни	и	безбедни	за	несметано	кретање	деце,	
старих	особа	и	особа	са	инвалидитетом.

Члан 10.
	 Елементи	 баште	 који	 представљају	 изворе	
светла	 и	 звука,	 морају	 бити	 таквог	 интензитета	 и	
положаја	 да	 не	 ометају	 саобраћајну,	 стамбену	 и	 другу	
намену	 околних	 површина	 и	 објеката,	 у	 складу	 са	
важећим	стандардима	и	прописима.

Члан 11.
	 Приликом	 постављања	 баште	 у	 близини	
дрвета,	 саднице,	 живе	 ограде,	 жардињере	 и	 другог	
објекта	зеленила,	мора	се	омогућити	њихово	несметано	
одржавање.
	 Забрањена	је	сеча	дрвећа	као	и	другог	негованог	
зеленила	приликом	постављања	баште.

Члан 12.
	 У	близини	споменика,	скулптуре,	фонтане	или	
чесме,	башта	се	може	поставити	на	растојању	не	мањем	
од	 2	 m,	 тако	 да	 се	 не	 налази	 на	 њима	 припадајућим	
површинама	 и	 да	 омогућава	 њихово	 несметано	

коришћење	 и	 одржавање,	 као	 и	 слободан	 приступ	 са	
најмање	једне	стране.

Члан 13.
	 Заштита	 баште	 од	 сунца	 и	 атмосферских	
падавина	 могућа	 је	 постављањем	 сенила	 лаке	
конструкције.
	 Сенило	 се	 по	 правилу,	 поставља	 као	
слободностојеће.
	 Код	баште	отвореног	типа	сенило	је,	по	правилу,	
типа	сунцобран,	расклопиво	сенило	на	слободностојећем	
носачу	са	два	стуба	на	једну	или	две	воде	или	једро.
	 Код	баште	затвореног	типа	може	се	поставити	
сенило	 лаке	 монтажно	 –	 демонтажне	 конструкције,	
покривене	лаким	материјалом.
	 Минимална	 висина	 ивице	 сенила	 у	 односу	 на	
подну	површину	износи	најмање	2,2	m.
	 Максимална	 висина	 сенила	 у	 односу	 на	 под	
баште	затвореног	типа,	може	износити	највише	3,5	m.

Члан	14.
	 На	 деловима	 баште	 отвореног	 типа	 код	 којих	
постоји	 потреба	 заштите	 од	 колског	 и	 пешачког	
саобраћаја,	 или	 ради	 одржавања	 ширине	 пешачког	
коридора,	обавезно	је	постављање	ограде	висине	до	1	m	
у	односу	на	под	баште.
	 Код	 баште	 са	 подном	 платформом,	 ограда	
се	 поставља	 по	 њеном	 ободу	 и	 дуж	 каскада	 подне	
платформе.
	 Ограду	могу	чинити	жардињере,	транспарентна	
решеткаста	конструкција	и	панели	од	чврстих,	потпуно	
прозирних,	безбојних	и	безбедних	материјала.

Члан 15.
	 Башту	 затвореног	 типа	 формирају	 бочни	
елементи	 који	 са	 сенилом	 чине	 целину,	 израђени	 од	
чврстих,	 потпуно	 прозирних,	 безбојних	 и	 безбедних	
материјала.

Члан 16.
	 Заштита	 баште	 од	 високих,	 односно	 ниских	
температура,	може	се	обезбедити	различитим	уређајима	
за	 хлађење	 односно	 загревање,	 који	 могу	 бити	
постављени	 као	 самостални	 елементи,	 или	 уграђени	 у	
друге	елементе	баште.
	 Постављање	 уређаја	 за	 хлађење,	 односно	
загревање	 баште	 електричном	 енергијом,	 врши	 се	
у	 складу	 са	 посебним	 прописима	 који	 се	 односе	 на	
електричне	инсталације.
	 Загревање	 баште	 течним	 нафтним	 гасом	 (у	
даљем	 тексту:	 ТНГ),	 врши	 се	 у	 складу	 са	 посебним	
прописима,	 тако	 да	 се	 обезбеди	 стабилна	 инсталација	
напајања,	 одговарајући	 капацитет	 и	 број	 боца	 ТНГ,	
димњак	или	вентилациони	отвор.
	 Преглед	 уређаја	 и	 опреме	 за	 коришћење	 гаса,	
врши	 се	 периодично	 на	 позив	 корисника,	 а	 најмање	
једанпут	годишње.
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III ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ

1. Захтев за издавање одобрења

Члан 17.
	 Захтев	 за	 издавање	 одобрења	 за	 постављање	
баште,	 може	 поднети	 правно	 лице	 или	 предузетник,	
који	обавља	угоститељску	делатност	у	објекту	у	чијој	је	
функцији	башта	(у	даљем	тексту:	подносилац	захтева).
	 Захтев	 за	 издавање	 одобрења	 за	 постављање	
баште,	 подноси	 се	 Општинској	 управи	 -	 Одељењу	 за	
урбанизам,	 комунално	 -	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	
животне	средине	(у	даљем	тексту:	Одељење).
	 Захтев	 се	 подноси	 најмање	 15	 дана,	 пре	 дана	
одређеног	захтевом	за	почетак	коришћења	баште.
	 У	случају	да	у	I	Зони,	за	исту	површину	јавне	
намене	 захтев	 поднесе	 више	 власника	 или	 закупаца	
угоститељског	 објекта,	 о	 заузећу	 те	 површине	 јавне	
намене	одлучиће	 се	након	 спроведеног	поступка	 јавне	
лицитације,	 који	 спроводи	 ЈП	 „Инђија	 пут“	 Инђија	 у	
складу	са	одредбама	Одлуке	о	грађевинском	земљишту	
у	јавној	својини	општине	Инђија.

Члан 18.
	 Уз	 захтев	 из	 члана	 17.	 став	 1.	 ове	 одлуке,	
подноси	се:
1.	 решење	 о	 регистрацији	 за	 обављање	 угоститељске	
делатности;
2.	доказ	о	основу	коришћења	угоститељског	објекта;
3.	 за	 башту	 затвореног	 типа	 -	 идејни	 пројекат,	 који	
садржи	план	грејања,	у	зависности	
од	врсте	грејања,	оверен	од	стране	овлашћеног	инжењера	
електро	или	машинске	струке,	на	који	је	дата	сагласност	
надлежног	органа	за	противпожарну	заштиту;
4.	 за	 башту	 отвореног	 типа	 -	 скицу	 са	 димензијама	 и	
положајем	баште	отвореног	типа;
5.	 сагласност	 надлежних	 органа	 по	 процени	Одељења	
за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	 послове	 и	 заштиту	
животне	средине;
6.	 уверење	 Одељења	 за	 утврђивање	 и	 наплату	 јавних	
прихода,	о	измиреним	обавезама	
по	основу	локалних	јавних	прихода.
7.	доказ	о	плаћеној	административној	такси.
	 Ако	захтев	подноси	закупац,	уз	захтев	је	дужан	
приложити	и	писмену	сагласност	власника	објекта.

2. Издавање одобрења

Члан 19.
	 По	 пријему	 уредног	 захтева,	 Одељење	 издаје	
решење	 за	 постављање	 баште	 подносиоцу	 захтева	 (у	
даљем	тексту:	Корисник).
	 Решење	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	 издаје	 се	 на	
период	не	дужи	од	12	месеци.
	 На	 решење	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	 може	 се	
поднети	жалба	Општинском	већу	у	року	од	15	дана,	од	
дана	достављања	решења	кориснику.

Члан 20.
	 Решење	из	члана	19.	став	1.	ове	одлуке	садржи:	
податке	о	кориснику	(назив,	седиште	и	ПИБ),	површину	

коју	заузима,	период	на	који	се	поставља	башта,	податке	
о	врсти	баште,	положај	на	јавној	површини.
	 Саставни	 део	 решења	 из	 става	 1.	 овог	 члана	
чине	Урбанистички	услови	за	постављање	баште.
	 Примерак	 Решења	 из	 члана	 19.	 став	 1.	 ове	
одлуке,	доставља	се	Одељењу	за	инспекцијске	послове	
и	Одељењу	за	утврђивање	и	наплату	јавних	прихода.

Члан 21.
	 Башта	 се	 може	 поставити	 након	 исходовања	
решења	 којим	 се	 одобрава	 заузеће	 јавне	 површине	
ради	 постављања	 баште,	 а	 поставља	 се	 у	 складу	 са	
урбанистичким	условима.

IV ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА И НАЧИН 
КОРИШЋЕЊА БАШТЕ

Члан 22.
	 Корисник	је	дужан	да:
1.	 башту	 угоститељског	 објекта	 и	 елементе	 баште	
постави	и	користи	у	складу	са	
издатим	одобрењем;
2.	 башту	 угоститељског	 објекта	 одржава	 у	 уредном	
стању;
3.	 о	 свим	променама	које	 су	 од	утицаја	на	 коришћење	
баште,	обавести	надлежно	одељење	у	року	од	три	дана	
од	дана	настанка	промене;
4.	по	престанку	важења	одобрења	из	члана	19.	 став	1.	
ове	 одлуке,	 уклони	 башту	 и	 површину	 јавне	 намене	
доведе	у	првобитно	и	уредно	стање;
5.	 без	 одлагања,	 а	 најкасније	 у	 року	 од	 24	 часа,	 од	
уклањања	 баште,	 обавести	 комуналног	 инспектора	 о	
извршеном	уклањању;
6.	 на	 захтев	 надлежног	 органа	 Општине,	 привремено	
уклони	 башту	 када	 је	 то	 неопходно	 због	 извођења	
неодложних	радова	на	заштити	и	одржавању	комуналних	
објеката,	 или	 привремене	 измене	 режима	 саобраћаја,	
док	те	околности	трају.

Члан 23.
	 Постављену	 башту	 или	 њен	 део,	 корисник,	
не	 може	 издати	 у	 закуп,	 односно	 подзакуп,	 нити	
располагати	додељеном	локацијом	на	други	начин.

Члан 24.
	 Башта	 се	 користи	 за	 пружање	 угоститељских	
услуга,	 гостима	 угоститељског	 објекта	 у	 чијој	 је	
функцији	постављена.
	 Башта	 се	 не	 може	 користити	 као	 магацин	
угоститељског	 објекта	 или	 за	 другу	 намену.	 Сви	
елементи	баште	морају	бити	у	функционалном	стању	у	
току	радног	времена	угоститељског	објекта.

V УКЛАЊАЊЕ БАШТЕ

Члан 25.
	 Башта	се	уклања:
1.	 када	 је	 постављена	 или	 се	 користи	 без	 одобрења	
надлежног	општинског	органа;	
2.	када	се	промени	неки	од	услова	утврђен	одобрењем,	
а	корисник	не	прилагоди	башту	у	остављеном	року,	који	
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не	може	бити	дужи	од	три	дана;
3.	када	је	користи	неовлашћено	лице;
4.	 када	 је	 то	 неопходно	 због	 измене	 услова	 и	 начина	
коришћења	површине;
5.	 када	 је	 то	 неопходно	 због	 предузимања	 техничких	
мера	којима	се	мења	режим	саобраћаја.
	 О	 уклањању	 баште	 комунални	 инспектор	
обавештава	надлежно	одељење.
	 По	пријему	обавештења	из	става	2.	овог	члана,	
надлежно	одељење	доноси	решење	о	престанку	важења	
издатог	одобрења.
	 На	 решење	 из	 става	 3.	 овог	 члана,	 корисник	
може	 изјавити	 жалбу	 Општинском	 већу,	 у	 року	 од	 15	
дана,	од	дана	достављања	решења.
	 Комунални	инспектор	решењем	може	наложити	
да	 се	 башта	привремено	 уклони,	 када	 је	 то	 неопходно	
због	 извођења	 неодложних	 радова	 на	 заштити	 и	
одржавању	 комуналних	 објеката,	 или	 привремене	
измене	 режима	 саобраћаја,	 за	 потребе	 спортских,	
културних,	 туристичких	 или	 сличних	 манифестација,	
док	те	околности	трају.
	 Трошкове	 уклањања	 и	 враћања	 објекта	 на	
првобитно	место,	сноси	корисник.

Члан 26.
	 Уколико	 је	 башта	 уклоњена	 пре	 истека	 рока	
одређеног	решењем,	Одељење	ће	у	року	од	осам	дана,	
од	дана	пријема	обавештења	од	стране	Корисника,	а	на	
основу	 записника	 комуналног	 инспектора,	 изменити	
решење	 у	 делу	 у	 којем	 је	 одређен	 временски	 период	
заузећа	површине	јавне	намене.
	 Корисник	је	дужан,	да	за	период	у	којем	је	башта	
била	постављена,	 у	 складу	 са	измењеним	решењем	из	
става	1.	овог	члана,	измири	финансијске	обавезе	према	
општини	на	име	накнаде	за	коришћење	јавне	површине.
	 Кориснику,	 по	 чијем	 захтеву	 је	 измењено	
решење	у	смислу	става	1.	овог	члана,	може	се	по	захтеву	
одобрити	поново	постављање	баште	на	истој	локацији	
уколико	 је	 слободна,	 под	 важећим	 условима,	 уз	 доказ	
о	 измиреним	 обавезама	 на	 име	 накнаде	 за	 коришћење	
јавне	површине,	с	тим	што	период	заузећа	не	може	бити	
краћи	од	30	дана.

VI НАДЗОР

Члан 27.
	 Надзор	над	применом	одредаба	ове	одлуке,	врши	
Општинска	управа	-	Одељење	за	урбанизам,	комунално-
стамбене	послове	и	заштиту	животне	средине.
	 Инспекцијски	 надзор	 над	 спровођењем	 ове	
одлуке,	врши	Одељење	за	инспекцијске	послове	путем	
комуналног	инспектора.

Члан 28.
	 Комунални	инспектор	је	овлашћен	да	у	вршењу	
инспекцијског	 надзора	 решењем	 наложи	 уклањање	
баште	у	случајевима	из	члана	25.	ове	одлуке.
	 Када	 је	 башта	 постављена	 или	 се	 користи	
супротно	 одобрењу,	 односно	 супротно	 одредбама	 ове	
одлуке,	комунални	инспектор	је	овлашћен	да	наложи	да	
се	 башта	постави	и	 користи	 у	 складсу	 са	 условима	из	

одобрења,	односно	одредбама	ове	одлуке	у	року	од	24	
часа.
	 Уколико	 корисник	 не	 поступи	 по	 решењу	 из	
става	2.	овог	члана,	или	поступи	по	том	решењу	и	након	
тога	 за	 време	 важења	 одобрења	 поново	 постави	 или	
користи	 башту	 супротно	 одобрењу,	 односно	 супротно	
одредбама	ове	одлуке,	комунални	инспектор	ће	решењем	
наложити	уклањање	баште.
	 У	 случају	 из	 става	 3.	 овог	 члана,	 комунални	
инспектор,	 односно	 надлежно	 одељење	 које	 је	 издало	
одобрење,	поступа	у	складу	са	чланом	25.	ст.	2	и	3.	ове	
одлуке.
	 Уколико	 лице	 коме	 је	 наложено	 уклањање	
баште,	не	поступи	по	решењу	инспектора	из	става	1.	и	3.	
овог	члана,	уклањање	баште	наложиће	инспектор	преко	
другог	 лица,	 о	 трошку	 лица	 коме	 је	 мера	 наложена,	 у	
складу	са	законом.

Члан 29.
	 Лице	које	је	поставило	или	користи	башту	дужно	
је	 да	 лицу	 овлашћеном	 за	 вршење	 надзора	 омогући	
приступ	и	преглед	баште,	дозволи	увид	у	документацију,	
достави	тражене	податке	и	поступа	по	другим	налозима	
инспектора.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
	 Новчаном	казном	од	150.000	динара,	казниће	се	
за	прекршај	правно	лице	ако:
1.	не	поступи	у	складу	са	чланом	3.	ове	одлуке;
2.	ако	поступи	супротно	члану	11.	ове	одлуке;
3.	ако	поступи	супротно	одредбама	члана	21.	ове	одлуке;
4.	ако	поступи	супротно	одредбама	члана	22.	ове	одлуке;
5.	ако	поступи	супротно	одредбама	члана	23.	ове	одлуке;
6.	ако	поступи	супротно	одредма	члана	24.	ове	одлуке;
	 За	 прекршај	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	 казниће	
се	одговорно	лице	у	правном	лицу,	новчаном	казном	у	
износу	од	25.000	динара.
	 За	 прекшај	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	 казниће	
се	 предузетник,	 новчаном	 казном	 у	 износу	 од	 75.000	
динара.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	Општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-276/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	20.	став	2.	Закона	о	комуналним	
делатностима	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 88/11,	
104/16	и	95/18),	члана	33.	став	5.	Одлуке	о	управљању	
јавним	 паркиралиштима	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“,	 број	 23/18	 и	 25/19)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	
7.	Статута	 општине	Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО 

УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Члан 1.
	 Овом	одлуком	уређује	се	поступање	са	принудно	
уклоњеним	 возилима,	 стварима	 и	 другим	 предметима	
(у	 даљем	 тексту:	 покретне	 ствари),	 које	 су	 по	 налогу	
надлежног	органа	уклоњене	са	површине	јавне	намене,	
као	 и	 услови	 и	 начин	 на	 који	 вршилац	 комуналне	
делатности	може	остварити	право	да	се	покретна	ствар,	
уколико	се	не	преузме	у	прописаном	року	прода	да	би	
се	намирили	трошкови	поступка,	одношења,	лежарине	
и	други	доспели	трошкови.

Члан 2.
	 Јавно	 предузеће	 за	 управљање	 путевима	 и	
паркиралиштима	 „Инђија	 пут“,	 Инђија	 уклања	 возила	
са	 површина	 јавне	 намене,	 одвози	 их	 на	 одговарајући	
простор	у	складу	са	законом	и	прописима	Општине.
	 ЈКП	 „Комуналац“	 Инђија	 уклања,	 одлаже	 и	
чува	ствари	и	друге	предмете	на	складишном	простору	
у	складу	са	законом	и	прописима	Општине.

Члан 3.
	 Складишни	простор	на	који	се	одлажу	покретне	
ствари	 одредиће	 вршилац	 комуналне	 делатности	 из	
члана	 2.	 ове	 одлуке,	 према	 својим	 могућностима	 и	
захтевима	чувања	и	безбедног	складиштења.	
	 Пријем,	 евидентирање	 и	 издавање	 уклоњених	
покретних	 ствари	 врши	 овлашћено	 лице	 вршиоца	
комуналне	делатности	из	члана	2.	ове	одлуке.	

Члан 4. 
	 Вршилац	 комуналне	 делатности	 не	 сноси	
одговорност	за	евентуално	оштећење	на	ускладиштеним	
покретним	стварима,	ако	је	проузроковано	вишом	силом	
и	њиховом	природом.	

Члан 5. 
	 Трошкови	 поступка	 одношења	 покретних	
ствари,	трошкови	лежарине	и	други	доспели	трошкови	
обрачунавају	 се	 у	 складу	 са	 Одлуком	 о	 ценама	 коју	
доноси	надлежни	орган	вршиоца	комуналне	делатности,	
а	на	коју	сагласност	даје	Председник	општине	Инђија.	
Члан	6.	
	 Вршилац	 комуналне	 делатности	 из	 члана	 2.	
став	 1.	 ове	 одлуке,	 у	 року	 од	 15	 дана	 од	дана	пријема	
уклоњених	 возила	 из	 члана	 1.	 ове	 одлуке,	 обавештава	

власника	уклоњеног	возила	о	висини	трошкова	поступка	
одношења,	 лежарине	 и	 другим	 доспелим	 трошковима,	
као	и	да	ће	уклоњено	возило	чувати	најдуже	180	дана	од	
дана	уклањања.	
	 Вршилац	 комуналне	 делатности	 из	 члана	 2.	
став	 2.	 ове	 одлуке,	 у	 року	 од	 15	 дана	 од	дана	пријема	
уклоњених	 ствари	 и	 других	 предмета	 из	 члана	 1.	 ове	
одлуке,	обавештава	власника	ствари	и	других	предмета	
о	 висини	 трошкова	 поступка	 одношења,	 лежарине	 и	
другим	 доспелим	 трошковима,	 као	 и	 да	 ће	 уклоњене	
ствари	 и	 предмете	 чувати	 најдуже	 120	 дана	 од	 дана	
уклањања.	
	 Уколико	 се	 власнику	 покретних	 ствари	 није	
могло	доставити	обавештење	из	става	1.	и	2.	овог	члана,	
или	 ако	 је	 власник	 покретних	 ствари	 непознато	 лице,	
обавештење	се	истовремено	истиче	на	огласној	табли	и	
интернет	страници	вршиоца	комуналне	делатности.
	 По	 истеку	 петнаестог	 дана	 од	 дана	 истицања	
обавештења	из	става	1.	и	2.	овог	члана	на	огласној	табли	
и	 интернет	 страници	 вршиоца	 комуналне	 делатности,	
сматра	 се	 да	 је	 власник	 покретне	 ствари	 уредно	
обавештен.	
	 Вршилац	 комуналне	 делатности	 отпочиње	
да	 рачуна	 трошкове	 поступка	 након	 истека	 24	 сата	 од	
момемента	уклањања	покретних	ствари.

Члан 7.
	 Власник	покретне	ствари	може	,	у	року	од	180	
дана	 (уклоњена	 возила),	 односно	 120	 дана	 (уклоњене	
ствари	 и	 други	 предмети),	 од	 дана	 уклањања,	 да	 исте	
преузме.	
	 Власник	 покретне	 ствари	 је	 дужан	 да,	 пре	
преузимања	покретне	ствари,	плати	трошкове	поступка	
одношења,	лежарине	и	друге	доспеле	трошкове.

Члан 8. 
	 Ако	 власник	 покретне	 ствари	 не	 преузме	
покретну	 ствар	 у	 року	 из	 члана	 7.	 став	 1.	 вршилац	
комуналне	 делатности	 стиче	 право	 да	 изврши	 продају	
покретне	 ствари	 ради	 намирења	 поступка	 одношења,	
лежарине	и	других	доспелих	трошкова.

Члан 9. 
	 Процену	 вредности	 покретних	 ствари	 врши	
Комисија	 за	 попис	 и	 процену	 вредности	 покретних	
ствари	(у	даљем	тексту:	Комисија	за	процену	вредности).	
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија,	 на	 предлог	
Општинске	 управе	 и	 вршиоца	 комуналне	 делатности	
образује	Комисију	за	процену	вредности.	
	 Чланови	 Комисије	 за	 процену	 вредности	
именују	 из	 реда	 запослених	 у	 Општинској	 управи	
општине	 Инђија	 и	 из	 реда	 запослених	 вршиоца	
комуналне	делатности,	на	период	од	две	године.	
	 Комисију	 за	 процену	 вредности	 чине	
председник,	заменик	председника	и	три	члана.
	 Комисију	за	процену	вредности	чине	три	члана	
из	 реда	 запослених	 у	 Општинској	 управи	 општине	
Инђија,	од	којих	је	један	заменик	председника	и	два	члана	
из	 реда	 запослених	вршиоца	комуналне	делатности	од	
којих	је	један	председник	комисије.	
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Члан 10. 
	 Комисија	 за	процену	вредности	врши	попис	и	
процену	 вредности	 покретних	 ствари	 које	 по	 протеку	
рока	из	члана	7.	став	1.	ове	одлуке	није	преузео	власник,	
у	виђеном	стању.	
	 Комисија	 за	 процену	 вредности,	 о	 извршној	
процени	 вредности	 покретних	 ствари	 сачињава	
записник,	у	којем	се	наводе	пописане	покретне	ствари,	
процењена	вредност	сваке	појединачне	покретне	ствари,	
која	представља	утврђену	почетну	вредност	појединачне	
ствари.	
	 Записник	 из	 става	 2.	 овог	 члана	 потписују	
председник	 или	 заменик	 председника	 Комисије	 за	
процену	вредности	и	најмање	два	члана.	

Члан 11. 
	 Вршилац	 комуналне	 делатности	 приступа	
продаји	покретних	ствари	путем	јавног	надметања	или	
непосредном	погодбом.
	 Одлуку	 о	 продаји	 покретних	 ствари	 и	
образовању	 Комије	 за	 спровођење	 поступка	 продаје	
покретних	 ствари	 (у	 даљем	 тексту:	 Комисија)	 доноси	
Надзорни	 одбор	 вршиоца	 комуналне	 делатности,	 на	
предлог	директора.
	 Комисија	има	председника	и	два	члана.	

Члан 12. 
	 Продаја	 путем	 јавног	 надметања	 спроводи	 се	
када	 је	 утврђена	 почетна	 вредност	 покретних	 ствари,	
већа	 од	 трошкова	 одношења,	 лежарине	 и	 других	
доспелих	трошкова.
	 Уколико	је	утврђена	почетна	вредност	покретних	
ствари	нижа	од	трошкова	одношења,	лежарине	и	других	
доспелих	трошкова,	продаја	покретних	ствари	врши	се	
путем	непосредне	погодбе.	

Члан 13.
	 Продаја	 путем	 јавног	 надметања	 врши	 се	
објављивањем	јавног	огласа,	у	поступку	који	спроводи	
Комисија.	

Члан 14.
	 Јавно	 надметање	 ће	 се	 одржати	 и	 када	 му	
приступи	само	један	учесник,	под	условом	да	прихвати	
утврђену	почетну	вредност	покретних	ствари.

Члан 15.
	 Јавни	оглас	за	продају	покретних	ствари	путем	
јавог	 надметања,	 објављује	 се	 у	 средствима	 јавног	
информисања	 која	 се	 дистрибуирају	 на	 територији	
Општине,	 на	 огласној	 табли	 вршиоца	 комуналне	
делатности	и	на	интернет	страници	Општине.
	 Јавни	оглас	садржи:
1.	податке	о	покретним	стварима	које	се	продају;
2.	утврђену	почетну	вредност	покретних	ствари	;
3.	износ	депозита	у	висини	од	10%	од	утврђене	почетне	
цене	 покретних	 ствари,	 који	 полажу	 учесници	 јавног	
надметања;
4.	време	и	место	где	се	могу	прегледати	покретне	ствари	
које	се	продају;
5.	време	и	место	одржавања	јавног	надметања;

6.	рок	за	подношење	пријава;
7.	рок	за	повраћај	депозита	учесницима	који	нису	успели	
на	јавном	надметању;
8.	назнаку	да	се	у	пријави,	обавезно	наводи	број	рачуна	
на	који	ће	се	извршити	повраћај	депозита
9.	рок	за	исплату	цене	и	закључивање	уговора;
10.	рок	за	преузимање	покретних	ствари,
11.	 назнаку	 да	 се	 ствар	 продаје	 у	 виђеном	 стању,	 без	
гаранције	за	њена	својства	и	исправност.

Члан 16.
	 Поступак	јавног	надметања	спроводи	Комисија.
	 Комисија	 води	 записник	 о	 јавном	 надметању,	
који	потписују	председник	и	чланови	Комисије.
	 Поступак	јавног	надметања	отвара	председник	
Комисије,	након	што	утврди	да	ли	су	испуњени	услови	
из	чл.	14.	ове	одлуке.
	 Јавно	надметање	се	спроводи	тако	што	учесници	
јавног	надметања	на	позив	председника	Комисије	дају	
своје	понуде.
	 Учесник	јавног	надметања	је	дужан	да	јасно	и	
гласно	каже	своју	понуду.
	 Поступак	 јавног	 надметања	 је	 завршен	 када	
после	трећег	позива	председника	Комисије,	ниједан	од	
ученика	не	понуди	вишу	цену	од	претходне	понуде.	
	 Председник	 Комисије	 објављује	 најбољу	
понуду	и	име	учесника,	на	основу	које	Комисија	доноси	
Одлуку.
	 На	позив	председника	Комисије	,	учесник	који	
је	 дао	 најбољу	 понуду	 потписује	 изјаву	 да	 је	 понудио	
највећу	цену,	са	назнаком	висине	цене.
	 Након	тога	председник	Комисије	објављује	да	је	
поступак	јавног	надметања	завршен.

Члан 17. 
	 Одлука	 о	 додели	 покретних	 ствари	 које	 су	
продате	 у	поступку	 јавног	надметања,	 објављује	 се	на	
огласној	табли	Вршиоца	комуналне	делатности	у	року	од	
три	дана	од	дана	завршетка	поступка	јавног	надметања.
	 На	 Одлуку	 учесници	 поступка	 јавног	
надметања	имају	право	приговора	у	року	од	3	дана	од	
дана	објављивања	Одлуке	на	огласној	табли.
	 О	приговору	одлучује	Надзорни	одбор	вршиоца	
комуналне	делатности.
	 Одлука	 донета	 по	 приговору	 је	 коначна	 и	
објављује	 се	 на	 огласној	 табли	 вршиоца	 комуналне	
делатности.

Члан 18.
	 Учесник	јавног	надметања,	који	је	дао	најбољу	
понуду,	 дужан	 је	 да	 уплати	 износ	 наведен	 у	 одлуци	
Комисије,	у	року	од	осам	дана,	од	дана	када	је	Одлука	
постала	коначна,	у	супротном	губи	право	на	закључење	
уговора	и	на	повраћај	уплаћеног	депозита.
	 У	 случају	 одустанка	 учесника	 који	 је	 дао	
најбољу	 понуду,	 позива	 се	 други	 учесник	 који	 је	 дао	
другу	најбољу	понуду.
	 Ако	се	не	може	извршити	избор	најповољније	
понуде	понавља	се	поступак.
	 Након	 уплате	 целокупне	 купопродајне	 цене,	
учесник	 из	 става	 1.,	 односно	 става	 2.	 овог	 члана	 и	
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Вршилац	 комуналне	 делатности	 потписују	 Уговор	 у	
року	од	осам	дана.

Члан 19.
	 Ако	покретна	ствар	не	буде	продата	на	 јавном	
надметању,	Комисија	констатује	да	продаја	није	успела	
и	 доноси	 Закључак	 да	 се	 продаја	 покретних	 ствари	
наставља	путем	непосредне	погодбе,	по	цени	која	може	
бити	 нижа	 од	 утврђене	 почетне	 вредности	 покретних	
ствари.

Члан 20.
	 Комисија	доноси	Закључак	о	продаји	покретних	
ствари	 путем	 непосредне	 погодбе,	 када	 су	 трошкови	
одношења,	 лежарине	 и	 други	 доспели	 трошкови	
покретних	ствари	већи	од	утврђене	почетне	вредности	
покретних	ствари.

Члан 21.
	 Уколико	 је	 постигнута	 вредност	 продатих	
ствари	већа	од	укупних	трошкова	поступка,	одношења,	
лежарине	 и	 других	 доспелих	 трошкова,	 Вршилац	
комуналне	 делатности	 је	 дужан	 да	 вишак	 новчаних	
средстава	исплати	власнику	покретних	ствари,	а	уколико	
је	 власник	 непознат	 има	 обавезу	 да	 вишак	 средстава	
уплати	на	рачун	буџета	Општине.

Члан 22.
	 Даном	 ступања	 на	 снагу	 ове	 одлуке,	 престаје	
да	важи	Правилник	о	поступању	са	укоњеним	стварима	
и	другим	предметима	са	 јавних	површина	 („Службени	
лист	општина	Срема“,	бр.	8/08).

Члан 23. 
	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-277/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 27.	 став	 10.	 Закона	 о	 јавној	
својини	(„Службени	гласник	РС“	бр	72/11,	88/13,	105/14,	
104/16-др.	 закон,	 108/16,	 113/17	 и	 95/18),	 члана	 40.	
став	 1.	 тачка	 19.	Статута	 општине	Инђија	 („Службени	
лист	 општине	 Инђија“	 број	 5/19)	 и	 члана	 24.	 Одлуке	
о	 прибављању,	 располагању	 и	 управљању	 стварима	 и	
другим	имовинским	правима	у	јавној	својини	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	број	12/18),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године	донела	је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
	 ОСТАЈЕ	 НА	 СНАЗИ	 Одлука	 Скупштине	
општине	Инђија	број	35-305/2019-I	од	30.12.2019.	године	
о	давању	у	 закуп	кровног	дела	 терасе	на	новом	крилу	
управне	 зграде	Општине	Инђија	 саграђене	на	парцели	
број	 1/2	 уписане	 у	 лист	 непокретности	 број	 9742	 к.о.	
Инђија,	 јавна	својина	Општине	Инђија	у	површини	од	
10м2	 ради	 постављања	 и	 инсталације	 базне	 станице,	
антенских	 носача,	 антена,	 система	 преноса	 и	 друге	
телекомуникационе	и	припадајуће	опреме	и	уређаја,	на	
период	 од	 5	 година,	 са	 почетном	 ценом	 закупнине	 од	
650,00	евра	на	месечном	нивоу,	прикупљањем	писмених	
понуда	 путем	 јавног	 оглашавања,	 те	 се	 наставља	
реализација	исте.

II
	 Поступак	давања	у	 закуп	спровешће	Комисија	
за	 давање	 за	 закуп	 непокретности	 у	 јавној	 својини	
општине	 Инђија	 образована	 решењем	 Скупштине	
општине	 Инђија	 број	 02-294/2019-I	 од	 30.12.2019.	
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 464-3/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 5.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи,	 („Сл.	 Гласник	 РС“,	 бр.	 129/07,	
83/2014-др.	 закон,	 101/2016-др.закон	 и	 47/2018),	 члана	
94.	став	1.	Закона	о	планирању	и	изградњи,	(„Службени	
Гласник	 РС“,	 бр.	 72/2009,	 81/2009,	 24/2011,	 121/2012,	
42/2013,	50/2013,	98/2013,	132/2014,	145/2014,	83/2018,	
31/2019,	 37/2019-др.	 Закон	и	9/2020),	 члана	47.	 став	3.	
Правилника	о	садржини,	поступку	и	начину	доношења	
Програма	 уређивања	 грађевинског	 земљишта	 („Сл.	
Гласник	 РС“,	 бр.	 27/2015)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачке	 8.	
Статута	општине	Инђија	 („Сл.	Лист	општине	Инђија,“	
бр.	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА 2021. ГОДИНУ

УВОД

	 Програм	 уређивања	 грађевинског	 земљишта	
за	 2021.	 годину	 (у	 даљем	 тексту:	 Програм)	 обухвата	
уређивање	 грађевинског	 земљишта	 на	 територији	
Општине	 Инђија,	 улагања	 у	 припрему	 и	 изградњу	
капиталних	објеката	од	значаја	за	Општину	Инђија,	као	
и	друга	улагања.	Изради	програма	се	приступа	на	основу	
Правилника	о	садржини,	поступку	и	начину	доношења	
програма	уређивања	 грађевинског	 земљишта.	Програм	
се	 заснива	 на	 решењима	 и	 условима	 садржаним	 у	
законима,	 одлукама	 и	 прописима	 којима	 се	 уређују	
односи	у	области	земљишне	политике	и	грађења.	

	 Програм	 уређивања	 грађевинског	 земљишта	
за	 2021.	 годину	 сачињен	 је	 на	 основу	 планираних	
прихода	 за	 период	 01.01.2021.	 године	 до	 31.12.2021.	
године.	Динамику	реализације	програмом	предвиђених	
активности	 треба	 ускладити	 са	 одобреним	 буџетским	
средствима,	 водећи	 рачуна	 о	 приоритетним	 издацима,	
уговорним	 обавезама	 према	 ангажованим	 извођачима	
радова	 и	 пружаоцима	 других	 уговорених	 услуга.	
Грађевинско	земљиште,	које	је	предмет	овог	Програма,	
обухваћено	је	границама	грађевинских	реона	утврђених	
Генералним	 планом	 насеља	 Инђија,	 плановима	
генералне	 регулације	 насеља	 Марадик,	 Љуково,	
Јарковци,	 Бешка,	 Крчедин,	 Нови	 Сланкамен	 и	 Стари	
Сланкамен,	 регулационим	 плановима	 насеља	 Нови	
Карловци	и	Чортановци	и	Просторним	планом	општине	
Инђија	за	остала	насељена	места	општине	Инђија.	

	 Приликом	 израде	 овог	 Предлога	 Програма	
претпостављено	 је	 да	 ће	 се	 током	 2021.	 године	 бити	
значајних	улагања	у	индустријске	зоне	општине	Инђија,	
посебно	 Локација	 15	 у	 К.О.	 Инђија	 као	 и	 Локација	
3	 у	 К.О.	 Бешка.	 Наиме,	 постојеће	 индустријске	 зоне	
општине	Инђија	се	делимично	комунално	опремљене	и	
налазе	се	на	одличном	географском	положају,	у	близини	
два	 највећа	 града	 у	 Србији	 и	 аеродрома.	 Близина	 два	
аутопута	још	више	доприноси	квалитету	индустријских	
зона.	

	 Новим	улагањима	било	би	обезбеђено	и	учешће	
у	финансирању	и	реализацији	самог	програма	уређивања	
грађевинског	земљишта.

ПОДЕЛА ПРОГРАМА И УСКЛАЂЕНОСТ СА 
ЦИЉЕВИМА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
 
	 У	складу	са	Законом	о	планирању	и	изградњи	
(„Службени	Гласник	РС“,	бр.	72/2009,	81/2009,	24/2011,	
121/2012,	42/2013,	50/2013,	98/2013,	132/2014,	145/2014,	
83/2018,	31/2019,	37/2019-др.	Закон	и	9/2020),	Одлуком	
о	 грађевинском	 земљишту	 у	 јавној	 својини	 општине	
Инђија	(„Службени	Лист	општине	Инђија“,	бр.	6/2015)	и	
Правилником	о	садржини,	поступку	и	начину	доношења	
програма	 уређивања	 грађевинског	 земљишта	 („Сл.
гласник	 РС“,	 бр.	 27/2015)	 извршена	 је	 следећа	 подела	
Предлога	Програма:	
 
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

Уређивање	 грађевинског	 земљишта	 за	 индустријске	
објекте	
Уређивања	 грађевинског	 земљишта	 за	 објекте	
колективног	становања	
Уређивање	 грађевинског	 земљишта	 за	 индивидуалну	
стамбену	изградњу	
 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
	 Просторним	 планом	 општине	 Инђија	
дефинисани	су	грађевински	реони	насељених	места	као	
и	зоне	градње	у	сваком	насељу.	Такође,	дефинисане	су	и	
зоне	које	се	односе	на	изградњу	индустријских	објеката,	
зоне	 објеката	 централних	 функција	 и	 колективног	
становања	 као	 и	 зоне	 индивидуалних	 стамбених	
објеката.	 У	 складу	 са	 наведеним	 поделама	 урађен	 је	
и	 Предлог	 поделе	 Програма	 уређивања	 грађевинског	
земљишта	и	реализација	програма	ће	директно	утицати	
на	 остваривање	 планских	 поставки.	 Инвестиције	 и	
пројекти	 који	 су	 прдвиђени	 Програмом	 ће	 створити	
услове	за	даљи	развој	индустријских	зона	и	могућност	
привлачења	 нових	 инвестиција	 и	 изградњу	 објеката.	
Такође,	 радови	 који	 се	 односе	 на	 зоне	 становања	 и	
централних	функција	ће	утицати	на	квалитетнији	живот	
становника	општине	и	на	континуиран	развој	насеља.	У	
оквиру	радова	на	припремању	и	опремању	грађевинског	
земљишта	 све	 планиране	 активности	 сложене	 су	 на	
следећи	начин:	

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: 

	 Истраживања,	анализе	и	студије	
1.	Геодетске,	геолошке	и	друге	подлоге	
2.	Урбанистички	планови	
3.Локацијски	 услови,	 пројекти	 парцелације,	
урбанистички	пројекти
4.	Решавање	имовинско-правних	односа
5.	Пројектно-техничка	документација
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6.	Техничка	контрола	
7.Услови,	 сагласности,	 таксе,	 грађевинска	 дозвола,	
пријава	радова	

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

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

	 Програмом	је	обухваћено	следеће:

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

2.	 припремне	 активности,	 реконструкција	 и	 изградња	
примарних	објеката	и	мреже	за	систем	водоснабдевања	
града,	 као	 и	 изградња	 секундарне	 инфраструктурне	
мреже	у	циљу	опремања	локација;

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

4.	припремне	активности	и	изградњу	и	реконструкцију	
примарних	објеката	и	мреже	за	систем	електроенергетског	
снабдевања	 насељених	 места	 општине	 Инђија,	 као	 и	
изградњу	јавне	расвете	и	нисконапонске	мреже	у	циљу	
опремања	локација	и

5.	 припремне	 активности,	 реконструкцију	 и	 изградњу	
паркова,	 тргова	 и	 уређење	 јавних	 површина	 на	
територији	насеља	општине	Инђија.

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Б. ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 11.394.000,00 

1 ПРОЈЕКАТ - Израда Плана детаљне регулације неформалног насеља 
Бешка – Калакача    

  Израда топографског плана  600.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600.000,00 

2 ПРОЈЕКАТ - Израда Плана генералне регулације насеља Нови Карловци   

  Израда топографског плана  462.000,00 

  Израда Плана генералне регулације насеља Нови Карловци 3.216.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3.678.000,00 

3 Пројекат - Израда Просторног плана општине Инђија са Извештајем о 
стратешкој процени утицја плана на живнотну средину   

  Израда ППО 7.116.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7.116.000,00 

  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 348.413.289,87 
4 ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Марадику   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6.000.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 

  Приходи из буџета 6.400.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6.400.000,00 
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5 ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Чортановцима   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 
  Приходи из буџета 6.400.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6.400.000,00 

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

  Зграде и грађевински објекти  600.000,00 

  Приходи из буџета 600.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600.000,00 

7 ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка код 
железничке станице   

  Зграде и грађевински објекти  
 600.000,00 

  Приходи из буџета 600.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600.000,00 
8 ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка Проте Радослава Марковића   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Земљиште 4.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 

  Машине и опрема 1,00 

  Приходи из буџета 4.400.001,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4.400.001,00 

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

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Земљиште 10.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 

  Машине и опрема 1,00 

  Приходи из буџета 10.400.001,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  10.400.001,00 

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

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Земљиште 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  Машине и опрема 1,00 

  Приходи из буџета 4,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,00 
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11 ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка код железничке станице   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Земљиште 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  Машине и опрема 1,00 
  Приходи из буџета 4,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,00 

12 ПРОЈЕКАТ - Постројење за припрему воде   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Завршетак изградње 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,00 
  Приходи из буџета 3,00 
  Трансфери од других нивоа власти 3,00 

13 

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног цевовода 
батерија бунара Б-23 Б-24 Б-25 и полагање напојног вода за све три 
батерије на катастарским парцелама број 7510/16 7510/207510/24 и 7710/14 
К,О , Инђија-Фаза IV/сабирни цевовод напојни вод и бушење и опремање 
бунара Б/25д и Б/25п/ 

  

  Зграде и грађевински објекти  11.397.292,62 
  Приходи из буџета 3.533.160,71 
  Трансфери од других нивоа власти 7.864.131,91 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  11.397.292,62 

14 

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

  

  Зграде и грађевински објекти  28.148.904,81 

  Приходи из буџета 8.444.671,44 

  Трансфери од других нивоа власти 19.704.233,37 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  28.148.904,81 

15 
ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног цевовода 
и батерија бунара Б-22 на инђијском изворишту на катастарској парцели 
број 7510/20 К,О , Инђија-Фаза II/опремање бунара Б-22д и Б-22п и 
приступне саобраћајнице 

  

  Зграде и грађевински објекти  5.054.417,03 

  Приходи из буџета 1.516.325,11 

  Трансфери од других нивоа власти 3.538.091,92 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  5.054.417,03 

16 ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња пумпне станице 
Инђија за Бешку    

  Зграде и грађевински објекти  15.572.685,41 
  Приходи из буџета 4.827.532,48 

  Трансфери од других нивоа власти 10.745.125,93 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  15.572.658,41 
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17 ПРОЈЕКАТ - Изградња водовода дуж саобраћајнице С1 у радној зони 
Локација 15 КО Инђија у дужини 600 м   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 3.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 120.000,00 

  Приходи из буџета 1.820.000,00 

  Трансфери од других нивоа власти 1.500.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3.320.000,00 

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

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 120.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 2.260.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 120.000,00 

  Приходи из буџета 2.500.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2.500.000,00 
19 ПРОЈЕКАТ - Реконструкција градске пијаце у Инђији   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 236.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 4.000.000,00 

  Приходи из буџета 240.300.000,00 

  Примања од домаћих задуживања 1,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  240.300.001,00 
20 ПРОЈЕКАТ - Изградња градске пијаце у Чортановцима   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1,00 

  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 

  Приходи из буџета 600.003,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600.003,00 

21 ПРОЈЕКАТ - Израда геомеханичких елабората   

  Земљиште 900.000,00 

  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

22 ПРОЈЕКАТ - Парцелација и препарцелација   
  Земљиште 900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

23 ПРОЈЕКАТ - Израда катастарско топографских планова   

  Земљиште 900.000,00 

  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 
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24 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за уређење комплекса 
пијаце у Бешки   

  Зграде и грађевински објекти  1.440.000,00 

  Приходи из буџета 1.440.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.440.000,00 

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

  Специјализоване услуге - План превентивних мера и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 8.000.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти 140.000,00 

  Приходи из буџета 8.339.999,00 

  Трансфери од других нивоа власти 1,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  8.340.000,00 

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

  Зграде и грађевински објекти  240.000,00 

  Приходи из буџета 240.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  240.000,00 

  ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 9.000.000,00 

27 ПРОЈЕКАТ - Набавка канцеларијске опреме за зграду суда у Инђији    
  Услуге по уговору 4.000.000,00 
  Приходи из буџета 4.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4.000.000,00 

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

  Специјализоване услуге 2.500.000,00 

  Приходи из буџета 2.500.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2.500.000,00 

29 ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа ЛЕД рекламног паноа   
  Специјализоване услуге 2.500.000,00 

  Приходи из буџета 2.500.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2.500.000,00 
  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 7.910.001,00 

30 ПРОЈЕКАТ - Партерно уређење око Споменика битке код Сланкамена   

  Специјализоване услуге 150.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 16.000.000,00 
  Нематеријална имовина 7.600.001,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ Партерно уређење око Споменика битке код 
Сланкамена 7.910.001,00 

  Приходи из буџета 7.910.000,00 

  Трансфери од других нивоа власти 1,00 
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  ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 86.000.001,00 

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

  Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже  45.000.001,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  45.000.001,00 

  Приходи из буџета 4.500.000.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,00 

32 ПРОЈЕКАТ - Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски путеви   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600.000,00 

  Земљиште - Извођење радова 38.100.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  39.500.000,00 
  Приходи из буџета 39.499.999,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,00 

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

  Специјализоване услуге 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 

34 
ПРОЈЕКАТ - Припремни радови на привођењу земљишта намени 
Индустријска зона локација 3 у Бешки (култивисање локације и 
уклањање парлога геодетско обележавање и увођење у посед) 

  

  Специјализоване услуге 600.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 600.000,00 
  Приходи из буџета 600.000,00 

  ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3.600.000,00 

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

  Зграде и грађевински објекти  600.000,00 
  Приходи из буџета 600.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600.000,00 

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

  Специјализоване услуге 3.000.000,00 
  Приходи из буџета 3.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3.000.000,00 

  ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 245.250.006,00 

37 ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА   
  Специјализоване услуге-Стручни надзор 100.000,00 
  Машине и опрема 4.700.001,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4.800.001,00 
  Приходи из буџета 4.800.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,00 
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38 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција Трга 
Слободе у центру Инђије (фонтана)   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 400.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 900.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 100.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1.500.000,00 
  Приходи из буџета 102.800.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  102.800.000,00 

39  ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација коловоза Банстол - Чортановци   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 5.700.000,00 
  Земљиште - Извођење радова 1.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 
  Приходи из буџета 7.100.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7.100.000,00 

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

  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 180.000,00 
  Приходи из буџета 6.180.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6.180.000,00 

41 ПРОЈЕКАТ - Услуге одржавања надстрешница аутобуских стајалишта на 
територији Општине Инђија / прање и чишћење /    

  Услуге по уговору 900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

42 
ПРОЈЕКАТ - Израда елабората о приступачности објеката од јавног 
значаја на територији Општине Инђија особама са инвалидитетом / 
Оперативни план Јавног здравља за 2021, годину 

  

  Услуге по уговору 2.000.000,00 
  Приходи из буџета 2.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2.000.000,00 

43 ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук   
  Зграде и грађевински објекти  1.000.000,00 
  Приходи из буџета 500.000,00 
  Трансфери од осталих нивоа власти 500.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.000.000,00 

44 ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за саобраћајнице у 
индустријској зони Бешка   

  Зграде и грађевински објекти  360.000,00 
  Приходи из буџета 360.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  360.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Број	31,	страна	број		1466																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.
 

 

 
  

 

45 ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Крчедин   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 17.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 400.000,00 
  Приходи из буџета 18.200.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  18.200.000,00 

46 ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Чортановци   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 500.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 3.400.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100.000,00 
  Приходи из буџета 4.200.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4.200.000,00 

47 ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Стари Сланкамен   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 400.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100.000,00 
  Приходи из буџета 6.650.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6.650.000,00 

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

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 22.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 400.000,00 
  Приходи из буџета 11.600.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 11.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  22.600.000,00 

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

  Зграде и грађевински објекти  1.000.000,00 
  Приходи из буџета 1.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.000.000,00 

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

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 
  Приходи из буџета 7.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7.000.000,00 
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51 ПРОЈЕКАТ - Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 900.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  Приходи из буџета 900.003,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 900.003,00 

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

  Специјализоване услуге - превентивне мере и координација 400.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 35.100.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600.000,00 
  Приходи из буџета 36.100.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  36.100.000,00 

53 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на 
асфалтирању преосталих неасфалтираних улица по насељеним местима 
општине Инђија 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 9.600.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  Приходи из буџета 9.600.003,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  9.600.003,00 

54 ПРОЈЕКАТ - Теренска и лабораторијска испитивања код изградње и 
асфалтирања путева   

  Специјализоване услуге 6.000.000,00 
  Приходи из буџета 6.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6.000.000,00 

55 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације саобраћајница у 
Индустријској Зони Бешка   

  Зграде и грађевински објекти 360.000,00 
  Приходи из буџета 360.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  360.000,00 

56 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију 
раскрснице улица Лукачева (ДП другог реда) Главне и Челенске у насељу 
Нови Карловци 

  

  Зграде и грађевински објекти  900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

57 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију 
раскрснице у насељу Бешка   

  Зграде и грађевински објекти  1.200.000,00 
  Приходи из буџета 1.200.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.200.000,00 

58 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију 
раскрснице у насељу Марадик   

  Зграде и грађевински објекти  1.200.000,00 
  Приходи из буџета 1.200.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.200.000,00 
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  ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 9.900.007,00 
59 ПРОЈЕКАТ - Санација поткровног дела предшколске установе у Бешки   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 300.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 
  Приходи из буџета 6.700.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6.700.000,00 

60 ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Марадику   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 500.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  Приходи из буџета 500.003,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  500.003,00 

61 ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Новим Карловцима   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 1.200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  Приходи из буџета 1.200.003,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.200.003,00 

62 ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Јарковцима   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 1.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 0,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 0,00 
  Приходи из буџета 1.000.001,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.000.001,00 

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

  Зграде и грађевински објекти  500.000,00 
  Приходи из буџета 500.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  500.000,00 
  ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0,00 

  ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0,00 

  ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0,00 

  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1.000.001,00 
64 ПРОЈЕКАТ - Реконструкција амбуланте у Бешки    
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 0,00 
  Приходи из буџета 0,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.000.001,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.000.001,00 
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  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0,00 

  ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 83.465.008,00 
65 ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа клизалишта   
  Стални трошкови 5.000.000,00 
  Приходи из буџета 5.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  5.000.000,00 

66 ПРОЈЕКАТ - Прибављање монтажно-демонтажног спортског објекта    
  Зграде и грађевински објекти  13.000.000,00 
  Приходи из буџета 13.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  13.000.000,00 

67 
ПРОЈЕКАТ - Припрема допуна документације и исходовање 
документације за завршетак радова на спортској хали у Инђији до 
добијања употребне дозволе и извођење радова 

  

  Зграде и грађевински објекти  11.544.000,00 
  Приходи из буџета 11.544.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  11.545.000,00 

68 ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за спортску салу у Бешки и 
земљиште   

  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 8.000.000,00 
 Екпропријација 3.000.000,00 
  Приходи из буџета 11.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  11.000.000,00 

69 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције стадиона 
Хајдук у Бешки   

  Зграде и грађевински објекти  600.000,00 
  Приходи из буџета 600.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600.000,00 

70 ПРОЈЕКАТ - Уређење градског базена    
  Зграде и грађевински објекти  600.000,00 
  Приходи из буџета 600.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  14.280.001,00 

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

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 12.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 240.000,00 
  Машине и опрема 1,00 
  Приходи из буџета 13.040.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  13.040.001,00 

72 ПРОЈЕКАТ - Изградња пешачко бициклистичке трим стазе од Монуса до 
Аутлет-а   

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 5.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  5.000.000,00 
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73 ПРОЈЕКАТ - Завршетак изградње спортске хале у Инђији - ПАРТЕРНО 
УРЕЂЕЊЕ   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  Приходи из буџета 1.000.002,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.000.003,00 

74 ПРОЈЕКАТ - Завршетак радова на спортској хали у Инђији   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,00 
  Приходи из буџета 1.000.002,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.000.003,00 
   

75 ПРОЈЕКАТ - Изградња рефлектора на градском стадиону у Инђији   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 33.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 700.000,00 
  Приходи из буџета 1.000.002,00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.000.003,00 

76 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу школске сале у 
Љукову   

  Зграде и грађевински објекти  4.000.000,00 
  Приходи из буџета 4.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4.000.000,00 

77 ПРОЈЕКАТ - ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ -Израда пројектне документације 
изградња и опремање објекта Академије спорта у Лејама   

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 4.000.000,00 
  УКУПНО ПРОЈЕКАТ  4.000.000,00 
  Приходи из буџета 4.000.000,00 

  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 21.100.000,00 

78 ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за реконструкцију Ловачког 
дома у Љукову   

  Зграде и грађевински објекти  300.000,00 
  Приходи из буџета 300.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  300.000,00 

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

  Зграде и грађевински објекти  5.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  5.000.000,00 
  Приходи из буџета 5.000.000,00 
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80 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектно техничке документације за изградњу 
објекта Дома културе у Чортановцима   

  Зграде и грађевински објекти  1.200.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.200.000,00 
  Приходи из буџета 1.200.000,00 

81 ПРОЈЕКАТ - Доградња објекта Дома културе у Љукову   

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 1.500.000,00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.500.000,00 
  Приходи из буџета 1.500.000,00 

82 ПРОЈЕКАТ - Реконструкција крова на објекту Месне заједнице у Крчедину   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 300.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6.000.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 
  УКУПНО ПРОЈЕКАТ  6.700.000,00 
  Приходи из буџета 6.700.000,00 

83 ПРОЈЕКАТ - Бесповратно суфинансирање активности на уређењу 
фасада зграда    

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 

  Услуге по уговору 2.500.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Инвестиционо одржавање 2.500.000,00 

  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200.000,00 

  УКУПНО ПРОЈЕКАТ 5.400.000,00 
  Приходи из буџета 5.400.000,00 

84 ПРОЈЕКАТ - Успостављање истраживачког центра Милутин Миланковић 
у Старом Сланкамену   

  Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00 

  Приходи из буџета 500.000,00 
  Донације од међународних организација 500.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.000.000,00 

  ПРОГРАМ 16 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ  40.170.232,20 

85 

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на 
изградњи двоструког кабловског вода у индустијској зони на Локацији 15 
од МБТС Индофуд до планиране МБТС 2х630 КVA у дужини 2х11 км у 
зони раскрснице саобраћајница С1 и С3 и изградњу планиране трафо 
станице 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 16.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 300.000,00 
  Приходи из буџета 9.100.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 8.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  17.100.000,00 
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86 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на 
изградњи кабловског вода 20KV са постојећег "20KV Бешка - Крчедин" 
далековода у дужини од цца, 500 м као и изградњу МБТС 20/04 KV у 
радној зони Бешка Локација 3 

  

  Зграде и грађевински објекти  100.000,00 
  Приходи из буџета 50.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 50.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  100.000,00 

87 ПРОЈЕКАТ - Измештање постојеће КТЦ "Дом културе у центру Бешка"   
  Зграде и грађевински објекти  100.000,00 
  Приходи из буџета 50.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 50.000,00 
 УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  100.000,00 

88 ПРОЈЕКАТ - Изградња прикључног вода 20KV Новосадска 100 м у Инђији   
  Зграде и грађевински објекти  180.000,00 
  Приходи из буџета 90.000,00 
  Трансфери од других нивоа власти 90.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  180.000,00 

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

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 150.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1.500.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 50.000,00 
  Приходи из буџета 1.900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1.900.000,00 

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

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 500.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 2.000.000,00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100.000,00 
  Приходи из буџета 2.750.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2.750.000,00 

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

  Зграде и грађевински објекти  600.000,00 
  Приходи из буџета 600.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600.000,00 

92 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у парку Данице Јовановић у Бешки   
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 
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93 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у улици Милутина Миланковића у 
Инђији   

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

94 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у улици Стевана Сремца у Инђији   
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

95 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у улици Горчилова-Десанке 
Максимовић у Инђији   

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

96 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у улици Бачка у Инђији   
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

97 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете на дечијем игралишту на раскрсници 
улица Десанке Максимовић и Стевана Великог у Инђији   

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 900.000,00 
  Приходи из буџета 900.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900.000,00 

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

  Услуге по уговору 5.248.659,00 
  Приходи из буџета 5.248.659,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  5.248.659,00 

99 ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС 20/04Кв са кабловским водом дужине 800м на 
путу Нови Карловци Стара Пазова   

  Приходи из буџета 2.791.573,20 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2.791.573,20 

100 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за електрификацију поља   

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 4.000.000,00 
  Приходи из буџета 4.000.000,00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4.000.000,00 
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УКУПНИ РАСХОДИ ПО ПРОГРАМИМА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
   

  ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 11.394.000,00 

  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 348.413.289,87 

  ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 9.000.000,00 

  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 7.910.001,00 

  ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 86.000.001,00 

  ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3.600.000,00 

  ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 245.250.006,00 

  ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 9.900.007,00 

  ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0,00 

  ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0,00 

  ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0,00 

  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1.000.001,00 

 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0,00 

  ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  114.465.008,00 

  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 21.100.000,00 

  ПРОГРАМ 16 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ  40.170.232,20 

     

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПУГЗ ЗА 2021. ГОДИНУ 898.202.546,07 

ИЗВОРИ ПРИХОДА 

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

	 Буџета	 Општине	 Инђија,	 односнo	 прихода	
остварених	отуђењем	грађевинског	земљишта,	прихода	
остварених	 давањем	 у	 закуп	 грађевинског	 земљишта,	
прихода	 остварених	 од	 доприноса	 за	 уређивање	
грађевинског	 земљишта,	 комуналних	 такси	 за	 паркинг	
простор,	 дела	 накнада	 за	 друмска,	 моторна	 и	 друга	
возила	 у	 складу	 са	 законом	 и	 других	 извора	 прихода	
у	 складу	 са	 законом	 и	 прописима	 Општине,	 који	 их	
опредељују	за	реализацију	овог	Програма;	

	 Других	 извора	 финансирања,	 односно	
трансферима	одобреним	од	стране	Управе	за	капитална	
улагања	 Аутономне	 покрајине	 Војводине,	 надлежних	
Министарстава	и	Секретаријата,	кредитним	средствима	
и	др.
 
	 Остварени	 приходи	 могу	 се	 по	 потреби	
преусмеравати	 за	 извршење	 намена	 утврђених	
Програмом.	 Преусмеравања	 се	 могу	 вршити	 у	
оквиру	 исте	 групе	 послова,	 извора	 финансирања	
и	 исте	 економске	 класификације,	 уз	 одговарајућу	
документацију	и	у	складу	са	законским	прописима.

	 Овaj	 Програм	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:35-278/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ

САДРЖАЈ:

1. Локација бр. 1.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, 
к.п. 5900/14;
2. Локација бр. 2.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, 
к.п. 5948/5;
3. Локација бр. 3.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, 
к.п. 5782/12;
4. Локација бр. 4.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, 
к.п. 5979/12;
5. Локација бр. 5.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, 
к.п. 6010/8;
6. Локација бр. 6: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, 
к.п. 6010/6;
7. Локација бр. 7.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, 
к.п. 6035/7;
8. Локација бр. 9.: Локација Рег.депонија - К.О. 
Крчедин, к.п. 1710/6;

ЛОКАЦИЈА БР. 1: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5900/14 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,1557ha)

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ: 
	 Општина	 Инђија	 је	 у	 поступку	 формирања	
комплекса	 у	 атару,	 функционално	 и	 инфраструктурно	
повезаног	 са	 североисточном	 радном	 зоном	 у	 Инђији	
прибавила	 одређену	 површину	 пољопривредног	
земљишта	 које	 је	 одговарајућим	 урбанистичким	 актом	
преиначила	 у	 грађевинско	 земљиште	 намењено	 за	
изградњу	индустријских	објеката	-	радна	зона.	
	 У	предметном	комплексу	у	претходном	периоду	
формиране	су	индустријске	саобраћајнице	и	грађевинске	
парцеле(за	 комплексе	 „ИТ	 Парк“,	 „Грундфос“,	 и	
„Индоадтриатик	 индустри“).	 Парцела	 број	 59001/4	
К.О.	 Инђија	 2	 се	 налази	 у	 комлексу	 Локација	 15	 који	
се	фунционално	наслања	на	комплекс	већ	формираних	
грађевинских	парцела	и	изграђених	објеката	пословних	
субјеката	 „Грундфос“	 и	 „Индоадтриатик	 индустри“	 и	
саставни	је	део	предметног	радног	комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ: 

Саобраћајна	 инфраструктура:	 Предметна	 парцела	
има	 излаз	 на	 савремену	 новоизграђену	 индустријску	
саобраћајницу	 која	 повезује	 предметну	 локацију	 са	
североисточним	 краком	 обилазнице	 око	 Инђије	 и	
омогућује	приступ	 са/на	државне	правце	А126(Р109)	 -	
Е75	са	једне,	односно	А125(М22.2)-Е75	са	друге	стране.
Електроенергетска	 инфраструктура:	 За	 потребе	
евентуалног	 проширења	 комплекса	 могуће	 је	
градилиште	напајати	из	постојеће	МБТС	20/0,4	kV	“ИТ	
ПАРК”,	 док	 је	 за	 трајно	 напајање	 будућих	 пословно-
производних	објеката	 у	 предметној	 зони	могуће	преко	
постојеће	20	kV	кабловске	мреже	обезбедити	до	2МVA	
једновремене	максималне	 снаге.	Напајање	нових	ТС	у	
оквиру	 комплекса	 “ИТ	 Парк”	 вршити	 полагањем	 20	
KV	кабловског	вода	из	слободне	ћелије	ВН	постројења	
у	постојећој	МБТС	20/0.4	KV	“ИТ	ПАРК”.	Уколико	би	
укупна	једновремена	максимална	снага	будућих	објеката	
у	 предметној	 радној	 зони	 била	 већа	 од	 2МVА,	 да	 би	
се	 стекли	 технички	 услови	 за	 њихово	 прикључење	 на	
дистрибутивни	 електроенергетски	 систем,	 потребно	 је	
изградити	нов	20	KV	кабловски	извод	каблом	типа	ХНЕ	
49-А	пресека	3x150	mm2	из	ТС	110/20	KV	“Инћија	2”	све	
до	прве	нове	ТС	20/0,4	KV	у	предметној	зони.	У	новој	
ТС	обезбедити	конфигурацију	ВН	блока:	2	водне	ћелије	
за	20	кV	кабал	према	новом	СН	изводу	и	за	његово	даље	
ширење,	 -	1	водна	ћелија	према	постојећем	СН	изводу	
“Енергозелена”,	 1	 спојно-мерна	 ћелија	 опремљена	 за	
тросистемско	 мерење	 и	 потребан	 6роj	 трафо	 ћелија	
за	 предвиђен	 броj	 трансформатора	 у	 тој	 првој	 трафо-
станици.
	 Са	 новог	 20KV	 кабловског	 вода	 којим	 би	 се	
напајала	 предметна	 радна	 зона	 могуће	 jе	 обезбедити	
до	 8	 МVА	 снаге.	 Уколико	 потребе	 за	 једновременом	
максималном	снагом	целог	комплекса	радне	зоне	-	дела	
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локације	15	премашују	ту	снагу,	потребно	је	из	ТС	110/20	
KV	“Инћија	2”	изградити	нов	(ДРУГИ)	20	KV	кабловски	
извод	 за	 напајање	 будућих	 објеката	 у	 радној	 зони.	 Да	
би	 се	 омогућила	 изградња	 новог	 20	 KV	 кабловског	
извода	 потребно	 је	 формирати	 нове	 уличне	 коридоре	
и	 у	њима	обезбедити	коридор	ширине	1.5	м	 за	пролаз	
високонапонске	мреже,	при	чему	се	не	сме	дозволити	да	
кабал	буде	испод	коловоза,	 сем	на	местима	укрштања.	
За	напајање	нових	објеката	радне	зоне	могуће	је	новим.	
другим	 20	 KV	 изводом	 обезбедити	 максимално	 још	 8	
МVА.
	 Да	би	се	обезбедила	могућност	полагања	нових	
20KV	 извода,	 неопходно	 је	 у	 постојећој	 ТС	 110/20KV	
“Инђија	2”	доградити	СН	20кV	постројење	и	комплетно	
опремити	 мерно-заштитном	 опремом	 нове	 изводне	
ћелије	у	новом	делу	СН	постројења.
	 За	 потребе	 напајања	 електричном	
енергијом	 нових	 садржаја	 потребно	 је	 изградити	
нову	 електроенергетску	 мрежу,	 средњенапонску	 и	
нисконапонску	и	трафостанице	20/0,4kV	преноса.
	 Потребно	 је	 изградити	 нове	 МБТС	
трафостанице	20/0,4	kV	напонског	преноса,	снаге	до630	
kVA.	 Дистрибутивне	 трафостанице	 ће	 у	 оквиру	 радне	
зоне	 бити	 монтажно-	 бетонске,	 јер	 се	 за	 радну	 зону	
планира	 подземна	 средњенапонска	 мрежа.	 Начин	 и	
услове	прикључења	на	енергетску	мрежу	утврђује	ЕПС	
СРБИЈА	-	Електродистрибуција	Рума.

Водовод	 и	 канализација:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 изграђена	 је	 водоводна	 мрежа	 са	
цевима	ПЕХД	ДН225	мм	ПН	10	на	растојању	7	метара	
од	десне	ивице	коловоза.
	 У	 коридору	 североисточног	 крака	 обилазнице	
изграђена	је	канализациона	мрежа	са	цевима	ПВЦ	ДН400	
мм	на	растојању	2	метра	од	пута.	У	складу	са	наведеним,	
постоје	 могућности	 на	 прикључење	 на	 предметну	
инфраструктуру	а	начин	и	услове	прикључења	утврђује	
ЈКП“ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	Инђија.

ТТ	 инфраструктура:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 до	 самог	 индустријског	 комплекса	
изведен	 је	 приводни	 оптички	 кабел	 типа	 TO	 SM	 03	
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.	 Обзиром	 да	 у	 постојећој	 ТТ	
мрежи	 не	 постоји	 резерва	 која	 може	 да	 задовољи	
одвијање	широкопојасног	саобраћаја	за	потребе	будућих	
корисника,	 потребно	 је	 обезбедити	 проширивање	
капацитета	 телекомуникационе	 у	 циљу	 прикључења	
субјеката	изградњом	секундарних	кабловских	развода	а	
у	складу	са	условима	АД“Телеком	Србија“.

УРБАНИСТИЧКИ	ПОКАЗАТЕЉИ:	

	 Предметна	 катастарска	 парцела	 5900/14	 К.О.	
Инђија	налази	се	у	обухвату	Плана	детаљне	регулације	
радне	зоне	-	дела	локације	15	у	К.О.	Инђија	и	предвиђена	
је	за	зону	рада.

Индекс изграђености и степен искоришћености 
грађевинске парцеле
	 Максималан	 дозвољен	 индекс	 изграђености	
на	 грађевинској	 парцели	 у	 радној	 зони	 са	 платоима	 и	

саобраћајницама	је	2,1.
	 Максималан	 дозвољен	 степен	 заузетости	
грађевинске	парцеле,	са	платоима	и	саобраћајницама,	је	
70	%.

Највећа дозвољена спратност
	 У	зависности	од	намене	објеката	произилази	и	
њихова	спратност.	
	 Објекти	су	спратности:
-	 пословни:	 макс.	 П+2+Пк	 (приземље+две	
етаже+поткровље),	у	изузетним	случајевима	дозвољава	
се	и	већа	спратност	кад	пословни	објекти	представљају	
просторне	репере	већих	комплекса.
-	 производни:	 П	 (приземље),	 П+1	 (приземље+једна	
етажа),	 евентуално	 и	 више	 ако	 то	 захтева	 технолошки	
процес	производње,
-	 складишни:	 П	 (приземље),	 евентуално	 П+1	
(приземље+једна	етажа).
	 Изградња	помоћног	објекта	–	оставе,	дозвољена	
је	макс.	спратности	П	(приземље).

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
	 Објекти	могу	да	се	граде	као	слободностојећи	и	
у	низу	(у	оквиру	парцеле).
	 Изградња	објеката	у	низу	(међусобна	удаљеност	
објеката	 је	 0,0	 m,	 тј.	 за	 ширину	 дилатације)	 може	 се	
дозволити	 ако	 то	 технолошки	 процес	 производње	
захтева,	 и	 ако	 су	 задовољени	 услови	 противпожарне	
заштите.
	 Међусобни	размак	слободностојећих	објеката	је	
мин.	половина	висине	вишег	објекта,	с	тим	да	међусобни	
размак	не	може	бити	мањи	од	4,0	m.

НАПОМЕНА:	 Општина	 Инђија	 је	 путем	 овог	 Ј.П.	 у	
поступку	 формирања	 радне	 зоне	 Локација	 15	 К.О.	
Инђија	 у	 току	 новембра	 и	 децембра	 2016.	 године	
извршила	 спровођење	пројекта	 парцелације	 земљишта	
у	 циљу	 одвајања	 површина	 јавне	 намене	 од	 осталог	
грађевинског	 земљишта	 у	 складу	 са	 планском	
документацијом.	 Израђен	 је	 Пројекат	 саобраћајнице	
са	 пратећом	 водоводном	и	 канализационом	мрежом	 за	
комплетну	 зону	 у	 дужини	 од	 цца	 4,2	 км	 и	 исходована	
је	 грађевинска	дозвола	и	радови	 се	изводе	 сукцесивно	
по	 фазама	 у	 складу	 са	 динамиком	 прилива	 наменских	
средстава.	 У	 складу	 са	 наведеним,	 предметна	 парцела	
има	излаз	на	планирану	саобраћајницу	С1.
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ЛОКАЦИЈА БР. 2: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,9854ha)

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ: 
	 Општина	 Инђија	 је	 у	 поступку	 формирања	
комплекса	 у	 атару,	 функционално	 и	 инфраструктурно	
повезаног	 са	 североисточном	 радном	 зоном	 у	 Инђији	
прибавила	 одређену	 површину	 пољопривредног	
земљишта	 које	 је	 одговарајућим	 урбанистичким	 актом	
преиначила	 у	 грађевинско	 земљиште	 намењено	 за	
изградњу	индустријских	објеката	-	радна	зона.	
	 У	предметном	комплексу	у	претходном	периоду	
формиране	су	индустријске	саобраћајнице	и	грађевинске	
парцеле(за	 комплексе	 „ИТ	 Парк“,	 „Грундфос“,	 и	
„Индоадтриатик	индустри“).	Парцела	број	5948/5	К.О.	
Инђија	 2	 се	 налази	 у	 комлексу	 Локација	 15	 који	 се	
фунционално	 наслања	 на	 комплекс	 већ	 формираних	
грађевинских	парцела	и	изграђених	објеката	пословних	
субјеката	 „Грундфос“	 и	 „Индоадтриатик	 индустри“	 и	
саставни	је	део	предметног	радног	комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ: 

Саобраћајна	 инфраструктура:	 Повезивање	 предметне	
парцеле	 на	 саобраћајну	 инфраструктуру	 планирано	
је	 изградњом	 индустријске	 саобраћајнице	 за	 коју	
је	 израђена	 техничка	 документација	 и	 исходована	
грађевинска	 дозвола.	Планирана	 саобраћајница	 има	 за	
циљ	повезивање	предметне	локацију	са	североисточним	
краком	обилазнице	око	Инђије	и	омогућује	приступ	са/
на	државне	правце	А126(Р109)	-	Е75	са	једне,	односно	
А125(М22.2)-Е75	са	друге	стране.
Електроенергетска	 инфраструктура:	 За	 потребе	
евентуалног	 проширења	 комплекса	 могуће	 је	
градилиште	напајати	из	постојеће	МБТС	20/0,4	kV	“ИТ	
ПАРК”,	 док	 је	 за	 трајно	 напајање	 будућих	 пословно-
производних	објеката	 у	 предметној	 зони	могуће	преко	

постојеће	20	kV	кабловске	мреже	обезбедити	до	2МVA	
једновремене	максималне	 снаге.	Напајање	нових	ТС	у	
оквиру	 комплекса	 “ИТ	 Парк”	 вршити	 полагањем	 20	
KV	кабловског	вода	из	слободне	ћелије	ВН	постројења	
у	постојећој	МБТС	20/0.4	KV	“ИТ	ПАРК”.	Уколико	би	
укупна	једновремена	максимална	снага	будућих	објеката	
у	 предметној	 радној	 зони	 била	 већа	 од	 2МVА,	 да	 би	
се	 стекли	 технички	 услови	 за	 њихово	 прикључење	 на	
дистрибутивни	 електроенергетски	 систем,	 потребно	 је	
изградити	нов	20	KV	кабловски	извод	каблом	типа	ХНЕ	
49-А	пресека	3x150	mm2	из	ТС	110/20	KV	“Инћија	2”	све	
до	прве	нове	ТС	20/0,4	KV	у	предметној	зони.	У	новој	
ТС	обезбедити	конфигурацију	ВН	блока:	2	водне	ћелије	
за	20	кV	кабал	према	новом	СН	изводу	и	за	његово	даље	
ширење,	 -	1	водна	ћелија	према	постојећем	СН	изводу	
“Енергозелена”,	 1	 спојно-мерна	 ћелија	 опремљена	 за	
тросистемско	 мерење	 и	 потребан	 6роj	 трафо	 ћелија	
за	 предвиђен	 броj	 трансформатора	 у	 тој	 првој	 трафо-
станици.
	 Са	 новог	 20KV	 кабловског	 вода	 којим	 би	 се	
напајала	 предметна	 радна	 зона	 могуће	 jе	 обезбедити	
до	 8	 МVА	 снаге.	 Уколико	 потребе	 за	 једновременом	
максималном	снагом	целог	комплекса	радне	зоне	-	дела	
локације	15	премашују	ту	снагу,	потребно	је	из	ТС	110/20	
KV	“Инћија	2”	изградити	нов	(ДРУГИ)	20	KV	кабловски	
извод	 за	 напајање	 будућих	 објеката	 у	 радној	 зони.	 Да	
би	 се	 омогућила	 изградња	 новог	 20	 KV	 кабловског	
извода	 потребно	 је	 формирати	 нове	 уличне	 коридоре	
и	 у	њима	обезбедити	коридор	ширине	1.5	м	 за	пролаз	
високонапонске	мреже,	при	чему	се	не	сме	дозволити	да	
кабал	буде	испод	коловоза,	 сем	на	местима	укрштања.	
За	напајање	нових	објеката	радне	зоне	могуће	је	новим.	
другим	 20	 KV	 изводом	 обезбедити	 максимално	 још	 8	
МVА.
	 Да	би	се	обезбедила	могућност	полагања	нових	
20KV	 извода,	 неопходно	 је	 у	 постојећој	 ТС	 110/20KV	
“Инђија	2”	доградити	СН	20кV	постројење	и	комплетно	
опремити	 мерно-заштитном	 опремом	 нове	 изводне	
ћелије	у	новом	делу	СН	постројења.
	 За	 потребе	 напајања	 електричном	
енергијом	 нових	 садржаја	 потребно	 је	 изградити	
нову	 електроенергетску	 мрежу,	 средњенапонску	 и	
нисконапонску	и	трафостанице	20/0,4kV	преноса.
	 Потребно	 је	 изградити	 нове	 МБТС	
трафостанице	20/0,4	kV	напонског	преноса,	снаге	до630	
kVA.	 Дистрибутивне	 трафостанице	 ће	 у	 оквиру	 радне	
зоне	 бити	 монтажно-	 бетонске,	 јер	 се	 за	 радну	 зону	
планира	 подземна	 средњенапонска	 мрежа.	 Начин	 и	
услове	прикључења	на	енергетску	мрежу	утврђује	ЕПС	
СРБИЈА	-	Електродистрибуција	Рума.
Водовод	 и	 канализација:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 изграђена	 је	 водоводна	 мрежа	 са	
цевима	ПЕХД	ДН225	мм	ПН	10	на	растојању	7	метара	
од	десне	ивице	коловоза.

	 У	 коридору	 североисточног	 крака	 обилазнице	
изграђена	је	канализациона	мрежа	са	цевима	ПВЦ	ДН400	
мм	на	растојању	2	метра	од	пута.	У	складу	са	наведеним,	
постоје	 могућности	 на	 прикључење	 на	 предметну	
инфраструктуру	а	начин	и	услове	прикључења	утврђује	
ЈКП“ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	Инђија.
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ТТ	 инфраструктура:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 до	 самог	 индустријског	 комплекса	
изведен	 је	 приводни	 оптички	 кабел	 типа	 TO	 SM	 03	
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.	
	 Обзиром	 да	 у	 постојећој	 ТТ	 мрежи	 не	
постоји	 резерва	 која	 може	 да	 задовољи	 одвијање	
широкопојасног	 саобраћаја	 за	 потребе	 будућих	
корисника,	 потребно	 је	 обезбедити	 проширивање	
капацитета	 телекомуникационе	 у	 циљу	 прикључења	
субјеката	изградњом	секундарних	кабловских	развода	а	
у	складу	са	условима	АД“Телеком	Србија“.

НАПОМЕНА:	 Општина	 Инђија	 је	 путем	 овог	 Ј.П.	 у	
поступку	 формирања	 радне	 зоне	 Локација	 15	 К.О.	
Инђија	 у	 току	 новембра	 и	 децембра	 2016.	 године	
извршила	 спровођење	пројекта	 парцелације	 земљишта	
у	 циљу	 одвајања	 површина	 јавне	 намене	 од	 осталог	
грађевинског	 земљишта	 у	 складу	 са	 планском	
документацијом.	 Израђен	 је	 Пројекат	 саобраћајнице	
са	 пратећом	 водоводном	и	 канализационом	мрежом	 за	
комплетну	 зону	 у	 дужини	 од	 цца	 4,2	 км	 и	 исходована	
је	 грађевинска	дозвола	и	радови	 се	изводе	 сукцесивно	
по	 фазама	 у	 складу	 са	 динамиком	 прилива	 наменских	
средстава.	 У	 складу	 са	 наведеним,	 предметна	 парцела	
има	излаз	на	планирану	саобраћајницу	С1.

УРБАНИСТИЧКИ	ПОКАЗАТЕЉИ:	

	 Предметна	 катастарска	 парцела	 5948/5	 К.О.	
Инђија	налази	се	у	обухвату	Плана	детаљне	регулације	
радне	зоне	-	дела	локације	15	у	К.О.	Инђија	и	предвиђена	
је	за	зону	рада.

Индекс изграђености и степен искоришћености 
грађевинске парцеле
	 Максималан	 дозвољен	 индекс	 изграђености	
на	 грађевинској	 парцели	 у	 радној	 зони	 са	 платоима	 и	
саобраћајницама	је	2,1.
	 Максималан	 дозвољен	 степен	 заузетости	
грађевинске	парцеле,	са	платоима	и	саобраћајницама,	је	
70	%.

Највећа дозвољена спратност
	 У	зависности	од	намене	објеката	произилази	и	
њихова	спратност.	
	 Објекти	су	спратности:
-	 пословни:	 макс.	 П+2+Пк	 (приземље+две	
етаже+поткровље),	у	изузетним	случајевима	дозвољава	
се	и	већа	спратност	кад	пословни	објекти	представљају	
просторне	репере	већих	комплекса.
-	 производни:	 П	 (приземље),	 П+1	 (приземље+једна	
етажа),	 евентуално	 и	 више	 ако	 то	 захтева	 технолошки	
процес	производње,
-	 складишни:	 П	 (приземље),	 евентуално	 П+1	
(приземље+једна	етажа).
	 Изградња	помоћног	објекта	–	оставе,	дозвољена	
је	макс.	спратности	П	(приземље).

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
	 Објекти	могу	да	се	граде	као	слободностојећи	и	
у	низу	(у	оквиру	парцеле).

	 Изградња	објеката	у	низу	(међусобна	удаљеност	
објеката	 је	 0,0	 m,	 тј.	 за	 ширину	 дилатације)	 може	 се	
дозволити	 ако	 то	 технолошки	 процес	 производње	
захтева,	 и	 ако	 су	 задовољени	 услови	 противпожарне	
заштите.	Међусобни	размак	слободностојећих	објеката	
је	 мин.	 половина	 висине	 вишег	 објекта,	 с	 тим	 да	
међусобни	размак	не	може	бити	мањи	од	4,0	m.

НАПОМЕНА:	 Општина	 Инђија	 је	 путем	 овог	 Ј.П.	 у	
поступку	 формирања	 радне	 зоне	 Локација	 15	 К.О.	
Инђија	 у	 току	 новембра	 и	 децембра	 2016.	 године	
извршила	 спровођење	пројекта	 парцелације	 земљишта	
у	 циљу	 одвајања	 површина	 јавне	 намене	 од	 осталог	
грађевинског	 земљишта	 у	 складу	 са	 планском	
документацијом.	 Израђен	 је	 Пројекат	 саобраћајнице	
са	 пратећом	 водоводном	и	 канализационом	мрежом	 за	
комплетну	зону	у	дужини	од	цца	4,2	км	и	исходована	је	
грађевинска	дозвола.	У	складу	са	наведеним,	предметна	
парцела	има	излаз	на	планирану	саобраћајницу	С1.

ЛОКАЦИЈА БР. 3: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5782/11 К.О. ИНЂИЈА (површина: 53.313ha)

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ: 
	 Општина	 Инђија	 је	 у	 поступку	 формирања	
комплекса	 у	 атару,	 функционално	 и	 инфраструктурно	
повезаног	 са	 североисточном	 радном	 зоном	 у	 Инђији	
прибавила	 одређену	 површину	 пољопривредног	
земљишта	 које	 је	 одговарајућим	 урбанистичким	 актом	
преиначила	 у	 грађевинско	 земљиште	 намењено	 за	
изградњу	индустријских	објеката	-	радна	зона.	
	 У	предметном	комплексу	у	претходном	периоду	
формиране	су	индустријске	саобраћајнице	и	грађевинске	
парцеле(за	 комплексе	 „ИТ	 Парк“,	 „Грундфос“,	 и	
„Индоадтриатик	индустри“).	Парцела	број	5782/6	К.О.	
Инђија	 2	 се	 налази	 у	 комлексу	 Локација	 15	 који	 се	
фунционално	 наслања	 на	 комплекс	 већ	 формираних	
грађевинских	парцела	и	изграђених	објеката	пословних	
субјеката	 „Грундфос“	 и	 „Индоадтриатик	 индустри“	 и	
саставни	је	део	предметног	радног	комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ: 

Саобраћајна	 инфраструктура:	 Повезивање	 предметне	
парцеле	 на	 саобраћајну	 инфраструктуру	 остварује	 се	
директним	 приступом	 на	 новоизграђену	 индустријску	
саобраћајницу	С2.	
	 Предметна	 саобраћајница	 има	 за	 циљ	
повезивање	 предметне	 локације	 са	 североисточним	
краком	обилазнице	око	Инђије	и	омогућује	приступ	са/
на	државне	правце	А126(Р109)	-	Е75	са	једне,	односно	
А125(М22.2)-Е75	са	друге	стране
Електроенергетска	 инфраструктура:	 За	 потребе	
евентуалног	 проширења	 комплекса	 могуће	 је	
градилиште	напајати	из	постојеће	МБТС	20/0,4	kV	“ИТ	
ПАРК”,	 док	 је	 за	 трајно	 напајање	 будућих	 пословно-
производних	објеката	у	предметној	зони.	могуће	преко	
постојеће	20	kV	кабловске	мреже	обезбедити	до	2МVA	
једновремене	максималне	 снаге.	Напајање	нових	ТС	у	
оквиру	 комплекса	 “ИТ	 Парк”	 вршити	 полагањем	 20	
KV	кабловског	вода	из	слободне	ћелије	ВН	постројења	
у	постојећој	МБТС	20/0.4	KV	“ИТ	ПАРК”.	Уколико	би	
укупна	једновремена	максимална	снага	будућих	објеката	
у	 предметној	 радној	 зони	 била	 већа	 од	 2МVА,	 да	 би	
се	 стекли	 технички	 услови	 за	 њихово	 прикључење	 на	
дистрибутивни	 електроенергетски	 систем,	 потребно	 је	
изградити	нов	20	KV	кабловски	извод	каблом	типа	ХНЕ	
49-А	пресека	3x150	mm2	из	ТС	110/20	KV	“Инћија	2”	све	
до	прве	нове	ТС	20/0,4	KV	у	предметној	зони.	У	новој	
ТС	обезбедити	конфигурацију	ВН	блока:	2	водне	ћелије	
за	20	кV	кабал	према	новом	СН	изводу	и	за	његово	даље	
ширење,	 -	1	водна	ћелија	према	постојећем	СН	изводу	
“Енергозелена”,	 1	 спојно-мерна	 ћелија	 опремљена	 за	
тросистемско	 мерење	 и	 потребан	 6роj	 трафо	 ћелија	
за	 предвиђен	 броj	 трансформатора	 у	 тој	 првој	 трафо-
станици.
	 Са	 новог	 20KV	 кабловског	 вода	 којим	 би	 се	
напајала	 предметна	 радна	 зона	 могуће	 jе	 обезбедити	
до	 8	 МVА	 снаге.	 Уколико	 потребе	 за	 једновременом	
максималном	снагом	целог	комплекса	радне	зоне	-	дела	
локације	15	премашују	ту	снагу,	потребно	је	из	ТС	110/20	
KV	“Инћија	2”	изградити	нов	(ДРУГИ)	20	KV	кабловски	
извод	 за	 напајање	 будућих	 објеката	 у	 радној	 зони.	 Да	
би	 се	 омогућила	 изградња	 новог	 20	 KV	 кабловског	
извода	 потребно	 је	 формирати	 нове	 уличне	 коридоре	
и	 у	њима	обезбедити	коридор	ширине	1.5	м	 за	пролаз	
високонапонске	мреже,	при	чему	се	не	сме	дозволити	да	
кабал	буде	испод	коловоза,	 сем	на	местима	укрштања.	
За	напајање	нових	објеката	радне	зоне	могуће	је	новим.	
другим	 20	 KV	 изводом	 обезбедити	 максимално	 још	 8	
МVА.
	 Да	би	се	обезбедила	могућност	полагања	нових	
20KV	 извода,	 неопходно	 је	 у	 постојећој	 ТС	 110/20KV	
“Инђија	2”	доградити	СН	20кV	постројење	и	комплетно	
опремити	 мерно-заштитном	 опремом	 нове	 изводне	
ћелије	у	новом	делу	СН	постројења.
	 За	 потребе	 напајања	 електричном	
енергијом	 нових	 садржаја	 потребно	 је	 изградити	
нову	 електроенергетску	 мрежу,	 средњенапонску	 и	
нисконапонску	и	трафостанице	20/0,4kV	преноса.
	 Потребно	 је	 изградити	 нове	 МБТС	
трафостанице	20/0,4	kV	напонског	преноса,	снаге	до630	

kVA.	 Дистрибутивне	 трафостанице	 ће	 у	 оквиру	 радне	
зоне	 бити	 монтажно-	 бетонске,	 јер	 се	 за	 радну	 зону	
планира	 подземна	 средњенапонска	 мрежа.	 Начин	 и	
услове	прикључења	на	енергетску	мрежу	утврђује	ЕПС	
СРБИЈА	-	Електродистрибуција	Рума.

Водовод	 и	 канализација:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 изграђена	 је	 водоводна	 мрежа	 са	
цевима	ПЕХД	ДН225	мм	ПН	10	на	растојању	7	метара	
од	десне	ивице	коловоза.
	 У	 коридору	 североисточног	 крака	 обилазнице	
изграђена	је	канализациона	мрежа	са	цевима	ПВЦ	ДН400	
мм	на	растојању	2	метра	од	пута.	У	складу	са	наведеним,	
постоје	 могућности	 на	 прикључење	 на	 предметну	
инфраструктуру	а	начин	и	услове	прикључења	утврђује	
ЈКП“ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	Инђија.

ТТ	 инфраструктура:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 до	 самог	 индустријског	 комплекса	
изведен	 је	 приводни	 оптички	 кабел	 типа	 TO	 SM	 03	
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.	 Обзиром	 да	 у	 постојећој	 ТТ	
мрежи	 не	 постоји	 резерва	 која	 може	 да	 задовољи	
одвијање	широкопојасног	саобраћаја	за	потребе	будућих	
корисника,	 потребно	 је	 обезбедити	 проширивање	
капацитета	 телекомуникационе	 у	 циљу	 прикључења	
субјеката	изградњом	секундарних	кабловских	развода	а	
у	складу	са	условима	АД“Телеком	Србија“.

УРБАНИСТИЧКИ	ПОКАЗАТЕЉИ:	

	 Предметна	 катастарска	 парцела	 5782/11	 К.О.	
Инђија	налази	се	у	обухвату	Плана	детаљне	регулације	
радне	зоне	-	дела	локације	15	у	К.О.	Инђија	и	предвиђена	
је	за	зону	рада.

Индекс изграђености и степен искоришћености 
грађевинске парцеле
	 Максималан	 дозвољен	 индекс	 изграђености	
на	 грађевинској	 парцели	 у	 радној	 зони	 са	 платоима	 и	
саобраћајницама	је	2,1.
	 Максималан	 дозвољен	 степен	 заузетости	
грађевинске	парцеле,	са	платоима	и	саобраћајницама,	је	
70	%.

Највећа дозвољена спратност
	 У	зависности	од	намене	објеката	произилази	и	
њихова	спратност.	
	 Објекти	су	спратности:
-	 пословни:	 макс.	 П+2+Пк	 (приземље+две	
етаже+поткровље),	у	изузетним	случајевима	дозвољава	
се	и	већа	спратност	кад	пословни	објекти	представљају	
просторне	репере	већих	комплекса.
-	 производни:	 П	 (приземље),	 П+1	 (приземље+једна	
етажа),	 евентуално	 и	 више	 ако	 то	 захтева	 технолошки	
процес	производње,
-	 складишни:	 П	 (приземље),	 евентуално	 П+1	
(приземље+једна	етажа).
	 Изградња	помоћног	објекта	–	оставе,	дозвољена	
је	макс.	спратности	П	(приземље).
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Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
	 Објекти	могу	да	се	граде	као	слободностојећи	и	
у	низу	(у	оквиру	парцеле).
	 Изградња	објеката	у	низу	(међусобна	удаљеност	
објеката	 је	 0,0	 m,	 тј.	 за	 ширину	 дилатације)	 може	 се	
дозволити	 ако	 то	 технолошки	 процес	 производње	
захтева,	 и	 ако	 су	 задовољени	 услови	 противпожарне	
заштите.
	 Међусобни	размак	слободностојећих	објеката	је	
мин.	половина	висине	вишег	објекта,	с	тим	да	међусобни	
размак	не	може	бити	мањи	од	4,0	m.

ЛОКАЦИЈА БР. 4: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5979/12 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,6644ha)

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ: 
	 Општина	 Инђија	 је	 у	 поступку	 формирања	
комплекса	 у	 атару,	 функционално	 и	 инфраструктурно	
повезаног	 са	 североисточном	 радном	 зоном	 у	 Инђији	
прибавила	 одређену	 површину	 пољопривредног	
земљишта	 које	 је	 одговарајућим	 урбанистичким	 актом	
преиначила	 у	 грађевинско	 земљиште	 намењено	 за	
изградњу	индустријских	објеката	-	радна	зона.	
	 У	предметном	комплексу	у	претходном	периоду	
формиране	су	индустријске	саобраћајнице	и	грађевинске	
парцеле(за	 комплексе	 „ИТ	 Парк“,	 „Грундфос“,	 и	
„Индоадтриатик	 индустри“).	 Парцела	 број	 5979/12	
К.О.	 Инђија	 2	 се	 налази	 у	 комлексу	 Локација	 15	 који	
се	фунционално	наслања	на	комплекс	већ	формираних	
грађевинских	парцела	и	изграђених	објеката	пословних	
субјеката	 „Грундфос“	 и	 „Индоадтриатик	 индустри“	 и	
саставни	је	део	предметног	радног	комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ: 

Саобраћајна	 инфраструктура:	 Повезивање	 предметне	
парцеле	 на	 саобраћајну	 инфраструктуру	 планирано	
је	 путем	 новоизграђене	 индустријске	 саобраћајнице	
С3.	 Предметна	 саобраћајница	 има	 за	 циљ	 повезивање	
предметне	 локацију	 са	 североисточним	 краком	

обилазнице	 око	 Инђије	 и	 омогућује	 приступ	 са/на	
државне	 правце	 А126(Р109)	 -	 Е75	 са	 једне,	 односно	
А125(М22.2)-Е75	са	друге	стране.
Електроенергетска	 инфраструктура:	 За	 потребе	
евентуалног	 проширења	 комплекса	 могуће	 је	
градилиште	напајати	из	постојеће	МБТС	20/0,4	kV	“ИТ	
ПАРК”,	 док	 је	 за	 трајно	 напајање	 будућих	 пословно-
производних	објеката	у	предметној	зони.	могуће	преко	
постојеће	20	kV	кабловске	мреже	обезбедити	до	2МVA	
једновремене	максималне	 снаге.	Напајање	нових	ТС	у	
оквиру	 комплекса	 “ИТ	 Парк”	 вршити	 полагањем	 20	
KV	кабловског	вода	из	слободне	ћелије	ВН	постројења	
у	постојећој	МБТС	20/0.4	KV	“ИТ	ПАРК”.	Уколико	би	
укупна	једновремена	максимална	снага	будућих	објеката	
у	 предметној	 радној	 зони	 била	 већа	 од	 2МVА,	 да	 би	
се	 стекли	 технички	 услови	 за	 њихово	 прикључење	 на	
дистрибутивни	 електроенергетски	 систем,	 потребно	 је	
изградити	нов	20	KV	кабловски	извод	каблом	типа	ХНЕ	
49-А	пресека	3x150	mm2	из	ТС	110/20	KV	“Инћија	2”	све	
до	прве	нове	ТС	20/0,4	KV	у	предметној	зони.	У	новој	
ТС	обезбедити	конфигурацију	ВН	блока:	2	водне	ћелије	
за	20	кV	кабал	према	новом	СН	изводу	и	за	његово	даље	
ширење,	 -	1	водна	ћелија	према	постојећем	СН	изводу	
“Енергозелена”,	 1	 спојно-мерна	 ћелија	 опремљена	 за	
тросистемско	 мерење	 и	 потребан	 6роj	 трафо	 ћелија	
за	 предвиђен	 броj	 трансформатора	 у	 тој	 првој	 трафо-
станици.
	 Са	 новог	 20KV	 кабловског	 вода	 којим	 би	 се	
напајала	 предметна	 радна	 зона	 могуће	 jе	 обезбедити	
до	 8	 МVА	 снаге.	 Уколико	 потребе	 за	 једновременом	
максималном	снагом	целог	комплекса	радне	зоне	-	дела	
локације	15	премашују	ту	снагу,	потребно	је	из	ТС	110/20	
KV	“Инћија	2”	изградити	нов	(ДРУГИ)	20	KV	кабловски	
извод	 за	 напајање	 будућих	 објеката	 у	 радној	 зони.	 Да	
би	 се	 омогућила	 изградња	 новог	 20	 KV	 кабловског	
извода	 потребно	 је	 формирати	 нове	 уличне	 коридоре	
и	 у	њима	обезбедити	коридор	ширине	1.5	м	 за	пролаз	
високонапонске	мреже,	при	чему	се	не	сме	дозволити	да	
кабал	буде	испод	коловоза,	 сем	на	местима	укрштања.	
За	напајање	нових	објеката	радне	зоне	могуће	је	новим.	
другим	 20	 KV	 изводом	 обезбедити	 максимално	 још	 8	
МVА.
	 Да	би	се	обезбедила	могућност	полагања	нових	
20KV	 извода,	 неопходно	 је	 у	 постојећој	 ТС	 110/20KV	
“Инђија	2”	доградити	СН	20кV	постројење	и	комплетно	
опремити	 мерно-заштитном	 опремом	 нове	 изводне	
ћелије	у	новом	делу	СН	постројења.
	 За	 потребе	 напајања	 електричном	
енергијом	 нових	 садржаја	 потребно	 је	 изградити	
нову	 електроенергетску	 мрежу,	 средњенапонску	 и	
нисконапонску	и	трафостанице	20/0,4kV	преноса.
	 Потребно	 је	 изградити	 нове	 МБТС	
трафостанице	20/0,4	kV	напонског	преноса,	снаге	до630	
kVA.	 Дистрибутивне	 трафостанице	 ће	 у	 оквиру	 радне	
зоне	 бити	 монтажно-	 бетонске,	 јер	 се	 за	 радну	 зону	
планира	 подземна	 средњенапонска	 мрежа.	 Начин	 и	
услове	прикључења	на	енергетску	мрежу	утврђује	ЕПС	
СРБИЈА	-	Електродистрибуција	Рума.

Водовод	 и	 канализација:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 изграђена	 је	 водоводна	 мрежа	 са	
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цевима	ПЕХД	ДН225	мм	ПН	10	на	растојању	7	метара	
од	десне	ивице	коловоза.
	 У	 коридору	 североисточног	 крака	 обилазнице	
изграђена	је	канализациона	мрежа	са	цевима	ПВЦ	ДН400	
мм	на	растојању	2	метра	од	пута.	У	складу	са	наведеним,	
постоје	 могућности	 на	 прикључење	 на	 предметну	
инфраструктуру	а	начин	и	услове	прикључења	утврђује	
ЈКП“ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	Инђија.

ТТ	 инфраструктура:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 до	 самог	 индустријског	 комплекса	
изведен	 је	 приводни	 оптички	 кабел	 типа	 TO	 SM	 03	
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.	 Обзиром	 да	 у	 постојећој	 ТТ	
мрежи	 не	 постоји	 резерва	 која	 може	 да	 задовољи	
одвијање	широкопојасног	саобраћаја	за	потребе	будућих	
корисника,	 потребно	 је	 обезбедити	 проширивање	
капацитета	 телекомуникационе	 у	 циљу	 прикључења	
субјеката	изградњом	секундарних	кабловских	развода	а	
у	складу	са	условима	АД“Телеком	Србија“.

УРБАНИСТИЧКИ	ПОКАЗАТЕЉИ:	

	 Предметна	 катастарска	 парцела	 5979/12	 К.О.	
Инђија	налази	се	у	обухвату	Плана	детаљне	регулације	
радне	зоне	-	дела	локације	15	у	К.О.	Инђија	и	предвиђена	
је	за	зону	рада.

Индекс изграђености и степен искоришћености 
грађевинске парцеле
	 Максималан	 дозвољен	 индекс	 изграђености	
на	 грађевинској	 парцели	 у	 радној	 зони	 са	 платоима	 и	
саобраћајницама	је	2,1.
	 Максималан	 дозвољен	 степен	 заузетости	
грађевинске	парцеле,	са	платоима	и	саобраћајницама,	је	
70	%.

Највећа дозвољена спратност
	 У	зависности	од	намене	објеката	произилази	и	
њихова	спратност.	
	 Објекти	су	спратности:
-	 пословни:	 макс.	 П+2+Пк	 (приземље+две	
етаже+поткровље),	у	изузетним	случајевима	дозвољава	
се	и	већа	спратност	кад	пословни	објекти	представљају	
просторне	репере	већих	комплекса.
-	 производни:	 П	 (приземље),	 П+1	 (приземље+једна	
етажа),	 евентуално	 и	 више	 ако	 то	 захтева	 технолошки	
процес	производње,
-	 складишни:	 П	 (приземље),	 евентуално	 П+1	
(приземље+једна	етажа).
	 Изградња	помоћног	објекта	–	оставе,	дозвољена	
је	макс.	спратности	П	(приземље).

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
	 Објекти	могу	да	се	граде	као	слободностојећи	и	
у	низу	(у	оквиру	парцеле).
	 Изградња	објеката	у	низу	(међусобна	удаљеност	
објеката	 је	 0,0	 m,	 тј.	 за	 ширину	 дилатације)	 може	 се	
дозволити	 ако	 то	 технолошки	 процес	 производње	
захтева,	 и	 ако	 су	 задовољени	 услови	 противпожарне	
заштите.
	 Међусобни	размак	слободностојећих	објеката	је	

мин.	половина	висине	вишег	објекта,	с	тим	да	међусобни	
размак	не	може	бити	мањи	од	4,0	m.

ЛОКАЦИЈА БР. 5: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 1,4502ha)

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ: 
	 Општина	 Инђија	 је	 у	 поступку	 формирања	
комплекса	 у	 атару,	 функционално	 и	 инфраструктурно	
повезаног	 са	 североисточном	 радном	 зоном	 у	 Инђији	
прибавила	 одређену	 површину	 пољопривредног	
земљишта	 које	 је	 одговарајућим	 урбанистичким	 актом	
преиначила	 у	 грађевинско	 земљиште	 намењено	 за	
изградњу	индустријских	објеката	-	радна	зона.	
	 У	предметном	комплексу	у	претходном	периоду	
формиране	су	индустријске	саобраћајнице	и	грађевинске	
парцеле(за	 комплексе	 „ИТ	 Парк“,	 „Грундфос“,	 и	
„Индоадтриатик	индустри“).	Парцела	број	6010/8	К.О.	
Инђија	 2	 се	 налази	 у	 комлексу	 Локација	 15	 који	 се	
фунционално	 наслања	 на	 комплекс	 већ	 формираних	
грађевинских	парцела	и	изграђених	објеката	пословних	
субјеката	 „Грундфос“	 и	 „Индоадтриатик	 индустри“	 и	
саставни	је	део	предметног	радног	комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ: 

Саобраћајна	 инфраструктура:	 Повезивање	 предметне	
парцеле	 на	 саобраћајну	 инфраструктуру	 планирано	 је	
путем	 новоизграђене	 индустријске	 саобраћајнице	 С3	
јужним	делом	парцеле	као	и	планираном	саобраћајницом	
С2	 која	 је	 у	 поступку	 изградње	 на	 источној	 страни	
парцеле.	 Предметне	 саобраћајнице	 имају	 за	 циљ	
повезивање	 предметне	 локације	 са	 североисточним	
краком	обилазнице	око	Инђије	и	омогућује	приступ	са/
на	државне	правце	А126(Р109)	-	Е75	са	једне,	односно	
А125(М22.2)-Е75	са	друге	стране.
Електроенергетска	 инфраструктура:	 За	 потребе	
евентуалног	 проширења	 комплекса	 могуће	 је	
градилиште	напајати	из	постојеће	МБТС	20/0,4	kV	“ИТ	
ПАРК”,	 док	 је	 за	 трајно	 напајање	 будућих	 пословно-
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производних	објеката	у	предметној	зони.	могуће	преко	
постојеће	20	kV	кабловске	мреже	обезбедити	до	2МVA	
једновремене	максималне	 снаге.	Напајање	нових	ТС	у	
оквиру	 комплекса	 “ИТ	 Парк”	 вршити	 полагањем	 20	
KV	кабловског	вода	из	слободне	ћелије	ВН	постројења	
у	постојећој	МБТС	20/0.4	KV	“ИТ	ПАРК”.	Уколико	би	
укупна	једновремена	максимална	снага	будућих	објеката	
у	 предметној	 радној	 зони	 била	 већа	 од	 2МVА,	 да	 би	
се	 стекли	 технички	 услови	 за	 њихово	 прикључење	 на	
дистрибутивни	 електроенергетски	 систем,	 потребно	 је	
изградити	нов	20	KV	кабловски	извод	каблом	типа	ХНЕ	
49-А	пресека	3x150	mm2	из	ТС	110/20	KV	“Инћија	2”	све	
до	прве	нове	ТС	20/0,4	KV	у	предметној	зони.	У	новој	
ТС	обезбедити	конфигурацију	ВН	блока:	2	водне	ћелије	
за	20	кV	кабал	према	новом	СН	изводу	и	за	његово	даље	
ширење,	 -	1	водна	ћелија	према	постојећем	СН	изводу	
“Енергозелена”,	 1	 спојно-мерна	 ћелија	 опремљена	 за	
тросистемско	 мерење	 и	 потребан	 6роj	 трафо	 ћелија	
за	 предвиђен	 броj	 трансформатора	 у	 тој	 првој	 трафо-
станици.
	 Са	 новог	 20KV	 кабловског	 вода	 којим	 би	 се	
напајала	 предметна	 радна	 зона	 могуће	 jе	 обезбедити	
до	 8	 МVА	 снаге.	 Уколико	 потребе	 за	 једновременом	
максималном	снагом	целог	комплекса	радне	зоне	-	дела	
локације	15	премашују	ту	снагу,	потребно	је	из	ТС	110/20	
KV	“Инћија	2”	изградити	нов	(ДРУГИ)	20	KV	кабловски	
извод	 за	 напајање	 будућих	 објеката	 у	 радној	 зони.	 Да	
би	 се	 омогућила	 изградња	 новог	 20	 KV	 кабловског	
извода	 потребно	 је	 формирати	 нове	 уличне	 коридоре	
и	 у	њима	обезбедити	коридор	ширине	1.5	м	 за	пролаз	
високонапонске	мреже,	при	чему	се	не	сме	дозволити	да	
кабал	буде	испод	коловоза,	 сем	на	местима	укрштања.	
За	напајање	нових	објеката	радне	зоне	могуће	је	новим.	
другим	 20	 KV	 изводом	 обезбедити	 максимално	 још	 8	
МVА.
	 Да	би	се	обезбедила	могућност	полагања	нових	
20KV	 извода,	 неопходно	 је	 у	 постојећој	 ТС	 110/20KV	
“Инђија	2”	доградити	СН	20кV	постројење	и	комплетно	
опремити	 мерно-заштитном	 опремом	 нове	 изводне	
ћелије	у	новом	делу	СН	постројења.
	 За	 потребе	 напајања	 електричном	
енергијом	 нових	 садржаја	 потребно	 је	 изградити	
нову	 електроенергетску	 мрежу,	 средњенапонску	 и	
нисконапонску	и	трафостанице	20/0,4kV	преноса.
	 Потребно	 је	 изградити	 нове	 МБТС	
трафостанице	20/0,4	kV	напонског	преноса,	снаге	до630	
kVA.	 Дистрибутивне	 трафостанице	 ће	 у	 оквиру	 радне	
зоне	 бити	 монтажно	 -	 бетонске,	 јер	 се	 за	 радну	 зону	
планира	 подземна	 средњенапонска	 мрежа.	 Начин	 и	
услове	прикључења	на	енергетску	мрежу	утврђује	ЕПС	
СРБИЈА	-	Електродистрибуција	Рума.
Водовод	 и	 канализација:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 изграђена	 је	 водоводна	 мрежа	 са	
цевима	ПЕХД	ДН225	мм	ПН	10	на	растојању	7	метара	
од	десне	ивице	коловоза.
	 У	 коридору	 североисточног	 крака	 обилазнице	
изграђена	је	канализациона	мрежа	са	цевима	ПВЦ	ДН400	
мм	на	растојању	2	метра	од	пута.	У	складу	са	наведеним,	
постоје	 могућности	 на	 прикључење	 на	 предметну	
инфраструктуру	а	начин	и	услове	прикључења	утврђује	
ЈКП“ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	Инђија.

ТТ	 инфраструктура:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 до	 самог	 индустријског	 комплекса	
изведен	 је	 приводни	 оптички	 кабел	 типа	 TO	 SM	 03	
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.	 Обзиром	 да	 у	 постојећој	 ТТ	
мрежи	 не	 постоји	 резерва	 која	 може	 да	 задовољи	
одвијање	широкопојасног	саобраћаја	за	потребе	будућих	
корисника,	 потребно	 је	 обезбедити	 проширивање	
капацитета	 телекомуникационе	 у	 циљу	 прикључења	
субјеката	изградњом	секундарних	кабловских	развода	а	
у	складу	са	условима	АД	“Телеком	Србија“.

УРБАНИСТИЧКИ	ПОКАЗАТЕЉИ:	

	 Предметна	 катастарска	 парцела	 6010/8	 К.О.	
Инђија	налази	се	у	обухвату	Плана	детаљне	регулације	
радне	зоне	-	дела	локације	15	у	К.О.	Инђија	и	намењена	
је	за	зону	рада	са	приступним	саобраћајницама.

Индекс изграђености и степен искоришћености 
грађевинске парцеле
	 Максималан	 дозвољен	 индекс	 изграђености	
на	 грађевинској	 парцели	 у	 радној	 зони	 са	 платоима	 и	
саобраћајницама	је	2,1.
	 Максималан	 дозвољен	 степен	 заузетости	
грађевинске	парцеле,	са	платоима	и	саобраћајницама,	је	
70	%.

Највећа дозвољена спратност
	 У	зависности	од	намене	објеката	произилази	и	
њихова	спратност.	
	 Објекти	су	спратности:
-	 пословни:	 макс.	 П+2+Пк	 (приземље+две	
етаже+поткровље),	у	изузетним	случајевима	дозвољава	
се	и	већа	спратност	кад	пословни	објекти	представљају	
просторне	репере	већих	комплекса.
-	 производни:	 П	 (приземље),	 П+1	 (приземље+једна	
етажа),	 евентуално	 и	 више	 ако	 то	 захтева	 технолошки	
процес	производње,
-	 складишни:	 П	 (приземље),	 евентуално	 П+1	
(приземље+једна	етажа).
	 Изградња	помоћног	објекта	–	оставе,	дозвољена	
је	макс.	спратности	П	(приземље).

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
	 Објекти	могу	да	се	граде	као	слободностојећи	и	
у	низу	(у	оквиру	парцеле).
	 Изградња	објеката	у	низу	(међусобна	удаљеност	
објеката	 је	 0,0	 m,	 тј.	 за	 ширину	 дилатације)	 може	 се	
дозволити	 ако	 то	 технолошки	 процес	 производње	
захтева,	 и	 ако	 су	 задовољени	 услови	 противпожарне	
заштите.
	 Међусобни	размак	слободностојећих	објеката	је	
мин.	половина	висине	вишег	објекта,	с	тим	да	међусобни	
размак	не	може	бити	мањи	од	4,0	m.
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ЛОКАЦИЈА БР. 6: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,1754ha)

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ: 
	 Општина	 Инђија	 је	 у	 поступку	 формирања	
комплекса	 у	 атару,	 функционално	 и	 инфраструктурно	
повезаног	 са	 североисточном	 радном	 зоном	 у	 Инђији	
прибавила	 одређену	 површину	 пољопривредног	
земљишта	 које	 је	 одговарајућим	 урбанистичким	 актом	
преиначила	 у	 грађевинско	 земљиште	 намењено	 за	
изградњу	индустријских	објеката	-	радна	зона.	
	 У	предметном	комплексу	у	претходном	периоду	
формиране	су	индустријске	саобраћајнице	и	грађевинске	
парцеле(за	 комплексе	 „ИТ	 Парк“,	 „Грундфос“,	 и	
„Индоадтриатик	индустри“).	Парцела	број	6010/6	К.О.	
Инђија	 2	 се	 налази	 у	 комлексу	 Локација	 15	 који	 се	
фунционално	 наслања	 на	 комплекс	 већ	 формираних	
грађевинских	парцела	и	изграђених	објеката	пословних	
субјеката	 „Грундфос“	 и	 „Индоадтриатик	 индустри“	 и	
саставни	је	део	предметног	радног	комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ: 

Саобраћајна	 инфраструктура:	 Повезивање	 предметне	
парцеле	 на	 саобраћајну	 инфраструктуру	 планирано	
је	 путем	 новоизграђене	 индустријске	 саобраћајнице	
С3.	 Предметна	 саобраћајница	 има	 за	 циљ	 повезивање	
предметне	 локацију	 са	 североисточним	 краком	
обилазнице	 око	 Инђије	 и	 омогућује	 приступ	 са/на	
државне	 правце	 А126(Р109)	 -	 Е75	 са	 једне,	 односно	
А125(М22.2)-Е75	са	друге	стране.
Електроенергетска	 инфраструктура:	 За	 потребе	
евентуалног	 проширења	 комплекса	 могуће	 је	
градилиште	напајати	из	постојеће	МБТС	20/0,4	kV	“ИТ	
ПАРК”,	 док	 је	 за	 трајно	 напајање	 будућих	 пословно-
производних	објеката	 у	 предметној	 зони	могуће	преко	
постојеће	20	kV	кабловске	мреже	обезбедити	до	2МVA	
једновремене	максималне	 снаге.	Напајање	нових	ТС	у	
оквиру	 комплекса	 “ИТ	 Парк”	 вршити	 полагањем	 20	
KV	кабловског	вода	из	слободне	ћелије	ВН	постројења	

у	постојећој	МБТС	20/0.4	KV	“ИТ	ПАРК”.	Уколико	би	
укупна	једновремена	максимална	снага	будућих	објеката	
у	 предметној	 радној	 зони	 била	 већа	 од	 2МVА,	 да	 би	
се	 стекли	 технички	 услови	 за	 њихово	 прикључење	 на	
дистрибутивни	 електроенергетски	 систем,	 потребно	 је	
изградити	нов	20	KV	кабловски	извод	каблом	типа	ХНЕ	
49-А	пресека	3x150	mm2	из	ТС	110/20	KV	“Инћија	2”	све	
до	прве	нове	ТС	20/0,4	KV	у	предметној	зони.	У	новој	
ТС	обезбедити	конфигурацију	ВН	блока:	2	водне	ћелије	
за	20	кV	кабал	према	новом	СН	изводу	и	за	његово	даље	
ширење,	 -	1	водна	ћелија	према	постојећем	СН	изводу	
“Енергозелена”,	 1	 спојно-мерна	 ћелија	 опремљена	 за	
тросистемско	 мерење	 и	 потребан	 6роj	 трафо	 ћелија	
за	 предвиђен	 броj	 трансформатора	 у	 тој	 првој	 трафо-
станици.
	 Са	 новог	 20KV	 кабловског	 вода	 којим	 би	 се	
напајала	 предметна	 радна	 зона	 могуће	 jе	 обезбедити	
до	 8	 МVА	 снаге.	 Уколико	 потребе	 за	 једновременом	
максималном	снагом	целог	комплекса	радне	зоне	-	дела	
локације	15	премашују	ту	снагу,	потребно	је	из	ТС	110/20	
KV	“Инћија	2”	изградити	нов	(ДРУГИ)	20	KV	кабловски	
извод	 за	 напајање	 будућих	 објеката	 у	 радној	 зони.	 Да	
би	 се	 омогућила	 изградња	 новог	 20	 KV	 кабловског	
извода	 потребно	 је	 формирати	 нове	 уличне	 коридоре	
и	 у	њима	обезбедити	коридор	ширине	1.5	м	 за	пролаз	
високонапонске	мреже,	при	чему	се	не	сме	дозволити	да	
кабал	буде	испод	коловоза,	 сем	на	местима	укрштања.	
За	напајање	нових	објеката	радне	зоне	могуће	је	новим.	
другим	 20	 KV	 изводом	 обезбедити	 максимално	 још	 8	
МVА.
	 Да	би	се	обезбедила	могућност	полагања	нових	
20KV	 извода,	 неопходно	 је	 у	 постојећој	 ТС	 110/20KV	
“Инђија	2”	доградити	СН	20кV	постројење	и	комплетно	
опремити	 мерно-заштитном	 опремом	 нове	 изводне	
ћелије	у	новом	делу	СН	постројења.
	 За	 потребе	 напајања	 електричном	
енергијом	 нових	 садржаја	 потребно	 је	 изградити	
нову	 електроенергетску	 мрежу,	 средњенапонску	 и	
нисконапонску	и	трафостанице	20/0,4kV	преноса.
Потребно	је	изградити	нове	МБТС	трафостанице	20/0,4	
kV	напонског	преноса,	снаге	до630	kVA.	Дистрибутивне	
трафостанице	ће	у	 оквиру	радне	 зоне	бити	монтажно-	
бетонске,	 јер	 се	 за	 радну	 зону	 планира	 подземна	
средњенапонска	 мрежа.	 Начин	 и	 услове	 прикључења	
на	 енергетску	 мрежу	 утврђује	 ЕПС	 СРБИЈА	 -	
Електродистрибуција	Рума.
Водовод	 и	 канализација:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 изграђена	 је	 водоводна	 мрежа	 са	
цевима	ПЕХД	ДН225	мм	ПН	10	на	растојању	7	метара	
од	десне	ивице	коловоза.
	 У	 коридору	 североисточног	 крака	 обилазнице	
изграђена	је	канализациона	мрежа	са	цевима	ПВЦ	ДН400	
мм	на	растојању	2	метра	од	пута.	У	складу	са	наведеним,	
постоје	 могућности	 на	 прикључење	 на	 предметну	
инфраструктуру	а	начин	и	услове	прикључења	утврђује	
ЈКП“ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	Инђија.
ТТ	 инфраструктура:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 до	 самог	 индустријског	 комплекса	
изведен	 је	 приводни	 оптички	 кабел	 типа	 TO	 SM	 03	
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.	 Обзиром	 да	 у	 постојећој	 ТТ	
мрежи	 не	 постоји	 резерва	 која	 може	 да	 задовољи	
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одвијање	широкопојасног	саобраћаја	за	потребе	будућих	
корисника,	 потребно	 је	 обезбедити	 проширивање	
капацитета	 телекомуникационе	 у	 циљу	 прикључења	
субјеката	изградњом	секундарних	кабловских	развода	а	
у	складу	са	условима	АД“Телеком	Србија“.

УРБАНИСТИЧКИ	ПОКАЗАТЕЉИ:	

	 Предметна	 катастарска	 парцела	 6010/6	 К.О.	
Инђија	налази	се	у	обухвату	Плана	детаљне	регулације	
радне	зоне	-	дела	локације	15	у	К.О.	Инђија	и	намењена	
је	за	зону	рада	са	приступним	саобраћајницама.

Индекс изграђености и степен искоришћености 
грађевинске парцеле
	 Максималан	 дозвољен	 индекс	 изграђености	
на	 грађевинској	 парцели	 у	 радној	 зони	 са	 платоима	 и	
саобраћајницама	је	2,1.
	 Максималан	 дозвољен	 степен	 заузетости	
грађевинске	парцеле,	са	платоима	и	саобраћајницама,	је	
70	%.

Највећа дозвољена спратност
	 У	зависности	од	намене	објеката	произилази	и	
њихова	спратност.	
	 Објекти	су	спратности:
-	 пословни:	 макс.	 П+2+Пк	 (приземље+две	
етаже+поткровље),	у	изузетним	случајевима	дозвољава	
се	и	већа	спратност	кад	пословни	објекти	представљају	
просторне	репере	већих	комплекса.
-	 производни:	 П	 (приземље),	 П+1	 (приземље+једна	
етажа),	 евентуално	 и	 више	 ако	 то	 захтева	 технолошки	
процес	производње,
-	 складишни:	 П	 (приземље),	 евентуално	 П+1	
(приземље+једна	етажа).
	 Изградња	помоћног	објекта	–	оставе,	дозвољена	
је	макс.	спратности	П	(приземље).

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
	 Објекти	могу	да	се	граде	као	слободностојећи	и	
у	низу	(у	оквиру	парцеле).
	 Изградња	објеката	у	низу	(међусобна	удаљеност	
објеката	 је	 0,0	 m,	 тј.	 за	 ширину	 дилатације)	 може	 се	
дозволити	 ако	 то	 технолошки	 процес	 производње	
захтева,	 и	 ако	 су	 задовољени	 услови	 противпожарне	
заштите.
	 Међусобни	размак	слободностојећих	објеката	је	
мин.	половина	висине	вишег	објекта,	с	тим	да	међусобни	
размак	не	може	бити	мањи	од	4,0	m.

ЛОКАЦИЈА БР. 7: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035/7 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,9937ha)

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ: 
	 Општина	 Инђија	 је	 у	 поступку	 формирања	
комплекса	 у	 атару,	 функционално	 и	 инфраструктурно	
повезаног	 са	 североисточном	 радном	 зоном	 у	 Инђији	
прибавила	 одређену	 површину	 пољопривредног	
земљишта	 које	 је	 одговарајућим	 урбанистичким	 актом	
преиначила	 у	 грађевинско	 земљиште	 намењено	 за	
изградњу	индустријских	објеката	-	радна	зона.	

	 У	предметном	комплексу	у	претходном	периоду	
формиране	су	индустријске	саобраћајнице	и	грађевинске	
парцеле(за	 комплексе	 „ИТ	 Парк“,	 „Грундфос“,	 и	
„Индоадтриатик	индустри“).	Парцела	број	6035/7	К.О.	
Инђија	 2	 се	 налази	 у	 комлексу	 Локација	 15	 који	 се	
фунционално	 наслања	 на	 комплекс	 већ	 формираних	
грађевинских	парцела	и	изграђених	објеката	пословних	
субјеката	 „Грундфос“	 и	 „Индоадтриатик	 индустри“	 и	
саставни	је	део	предметног	радног	комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ: 

Саобраћајна	 инфраструктура:	 Повезивање	 предметне	
парцеле	 на	 саобраћајну	 инфраструктуру	 планирано	
је	 путем	 новоизграђене	 индустријске	 саобраћајнице	
С3.	 Предметна	 саобраћајница	 има	 за	 циљ	 повезивање	
предметне	 локацију	 са	 североисточним	 краком	
обилазнице	 око	 Инђије	 и	 омогућује	 приступ	 са/на	
државне	 правце	 А126(Р109)	 -	 Е75	 са	 једне,	 односно	
А125(М22.2)-Е75	са	друге	стране.
Електроенергетска	 инфраструктура:	 За	 потребе	
евентуалног	 проширења	 комплекса	 могуће	 је	
градилиште	напајати	из	постојеће	МБТС	20/0,4	kV	“ИТ	
ПАРК”,	 док	 је	 за	 трајно	 напајање	 будућих	 пословно-
производних	објеката	у	предметној	зони.	могуће	преко	
постојеће	20	kV	кабловске	мреже	обезбедити	до	2МVA	
једновремене	максималне	 снаге.	Напајање	нових	ТС	у	
оквиру	 комплекса	 “ИТ	 Парк”	 вршити	 полагањем	 20	
KV	кабловског	вода	из	слободне	ћелије	ВН	постројења	
у	постојећој	МБТС	20/0.4	KV	“ИТ	ПАРК”.	Уколико	би	
укупна	једновремена	максимална	снага	будућих	објеката	
у	 предметној	 радној	 зони	 била	 већа	 од	 2МVА,	 да	 би	
се	 стекли	 технички	 услови	 за	 њихово	 прикључење	 на	
дистрибутивни	 електроенергетски	 систем,	 потребно	 је	
изградити	нов	20	KV	кабловски	извод	каблом	типа	ХНЕ	
49-А	пресека	3x150	mm2	из	ТС	110/20	KV	“Инћија	2”	све	
до	прве	нове	ТС	20/0,4	KV	у	предметној	зони.	У	новој	
ТС	обезбедити	конфигурацију	ВН	блока:	2	водне	ћелије	
за	20	кV	кабал	према	новом	СН	изводу	и	за	његово	даље	
ширење,	 -	1	водна	ћелија	према	постојећем	СН	изводу	
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“Енергозелена”,	 1	 спојно-мерна	 ћелија	 опремљена	 за	
тросистемско	 мерење	 и	 потребан	 6роj	 трафо	 ћелија	
за	 предвиђен	 броj	 трансформатора	 у	 тој	 првој	 трафо-
станици.
	 Са	 новог	 20KV	 кабловског	 вода	 којим	 би	 се	
напајала	 предметна	 радна	 зона	 могуће	 jе	 обезбедити	
до	 8	 МVА	 снаге.	 Уколико	 потребе	 за	 једновременом	
максималном	снагом	целог	комплекса	радне	зоне	-	дела	
локације	15	премашују	ту	снагу,	потребно	је	из	ТС	110/20	
KV	“Инћија	2”	изградити	нов	(ДРУГИ)	20	KV	кабловски	
извод	 за	 напајање	 будућих	 објеката	 у	 радној	 зони.	 Да	
би	 се	 омогућила	 изградња	 новог	 20	 KV	 кабловског	
извода	 потребно	 је	 формирати	 нове	 уличне	 коридоре	
и	 у	њима	обезбедити	коридор	ширине	1.5	м	 за	пролаз	
високонапонске	мреже,	при	чему	се	не	сме	дозволити	да	
кабал	буде	испод	коловоза,	 сем	на	местима	укрштања.	
За	напајање	нових	објеката	радне	зоне	могуће	је	новим.	
другим	 20	 KV	 изводом	 обезбедити	 максимално	 још	 8	
МVА.
	 Да	би	се	обезбедила	могућност	полагања	нових	
20KV	 извода,	 неопходно	 је	 у	 постојећој	 ТС	 110/20KV	
“Инђија	2”	доградити	СН	20кV	постројење	и	комплетно	
опремити	 мерно-заштитном	 опремом	 нове	 изводне	
ћелије	у	новом	делу	СН	постројења.
	 За	 потребе	 напајања	 електричном	
енергијом	 нових	 садржаја	 потребно	 је	 изградити	
нову	 електроенергетску	 мрежу,	 средњенапонску	 и	
нисконапонску	и	трафостанице	20/0,4kV	преноса.
Потребно	је	изградити	нове	МБТС	трафостанице	20/0,4	
kV	напонског	преноса,	снаге	до630	kVA.	Дистрибутивне	
трафостанице	ће	у	 оквиру	радне	 зоне	бити	монтажно-	
бетонске,	 јер	 се	 за	 радну	 зону	 планира	 подземна	
средњенапонска	 мрежа.	 Начин	 и	 услове	 прикључења	
на	 енергетску	 мрежу	 утврђује	 ЕПС	 СРБИЈА	 -	
Електродистрибуција	Рума.
Водовод	 и	 канализација:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 изграђена	 је	 водоводна	 мрежа	 са	
цевима	ПЕХД	ДН225	мм	ПН	10	на	растојању	7	метара	
од	десне	ивице	коловоза.
У	коридору	североисточног	крака	обилазнице	изграђена	
је	 канализациона	 мрежа	 са	 цевима	 ПВЦ	 ДН400	 мм	
на	растојању	2	метра	од	пута.	У	складу	са	наведеним,	
постоје	 могућности	 на	 прикључење	 на	 предметну	
инфраструктуру	а	начин	и	услове	прикључења	утврђује	
ЈКП“ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	Инђија.
ТТ	 инфраструктура:	 У	 коридору	 североисточног	
крака	 обилазнице	 до	 самог	 индустријског	 комплекса	
изведен	 је	 приводни	 оптички	 кабел	 типа	 TO	 SM	 03	
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.	 Обзиром	 да	 у	 постојећој	 ТТ	
мрежи	 не	 постоји	 резерва	 која	 може	 да	 задовољи	
одвијање	широкопојасног	саобраћаја	за	потребе	будућих	
корисника,	 потребно	 је	 обезбедити	 проширивање	
капацитета	 телекомуникационе	 у	 циљу	 прикључења	
субјеката	изградњом	секундарних	кабловских	развода	а	
у	складу	са	условима	АД“Телеком	Србија“.

УРБАНИСТИЧКИ	ПОКАЗАТЕЉИ:	

	 Предметна	 катастарска	 парцела	 6035/7	 К.О.	
Инђија	налази	се	у	обухвату	Плана	детаљне	регулације	
радне	зоне	-	дела	локације	15	у	К.О.	Инђија	и	намењена	

је	за	зону	рада.

Индекс изграђености и степен искоришћености 
грађевинске парцеле
	 Максималан	 дозвољен	 индекс	 изграђености	
на	 грађевинској	 парцели	 у	 радној	 зони	 са	 платоима	 и	
саобраћајницама	је	2,1.
	 Максималан	 дозвољен	 степен	 заузетости	
грађевинске	парцеле,	са	платоима	и	саобраћајницама,	је	
70	%.

Највећа дозвољена спратност
	 У	зависности	од	намене	објеката	произилази	и	
њихова	спратност.	
	 Објекти	су	спратности:
-	 пословни:	 макс.	 П+2+Пк	 (приземље+две	
етаже+поткровље),	у	изузетним	случајевима	дозвољава	
се	и	већа	спратност	кад	пословни	објекти	представљају	
просторне	репере	већих	комплекса.
-	 производни:	 П	 (приземље),	 П+1	 (приземље+једна	
етажа),	 евентуално	 и	 више	 ако	 то	 захтева	 технолошки	
процес	производње,
-	 складишни:	 П	 (приземље),	 евентуално	 П+1	
(приземље+једна	етажа).
	 Изградња	помоћног	објекта	–	оставе,	дозвољена	
је	макс.	спратности	П	(приземље).

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
	 Објекти	могу	да	се	граде	као	слободностојећи	и	
у	низу	(у	оквиру	парцеле).
	 Изградња	објеката	у	низу	(међусобна	удаљеност	
објеката	 је	 0,0	 m,	 тј.	 за	 ширину	 дилатације)	 може	 се	
дозволити	 ако	 то	 технолошки	 процес	 производње	
захтева,	 и	 ако	 су	 задовољени	 услови	 противпожарне	
заштите.
	 Међусобни	размак	слободностојећих	објеката	је	
мин.	половина	висине	вишег	објекта,	с	тим	да	међусобни	
размак	не	може	бити	мањи	од	4,0	m.

ЛОКАЦИЈА БР. 8: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА 
ЗОНА „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“
К.П. 1710/6 К.О. КРЧЕДИН (површина: 1,9545ha)

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ: 
 Просторним	 планом	 општине	 Инђија,	 између	
осталог,	формирани	 су	 и	 радни	 комлекси	 у	 атару,	 који	
се	 инфраструктурно	 и	 концептуално	 ослањају	 на	
Североисточну	радну	зону	насеља	Инђија.	С	тим	у	вези,	
формирањем	локације	за	изградњу	регионалне	депоније	
код	Инђије,	извршено	је	комунално	опремање	читавног	
комплекса	и	формирање	грађевинског	земљишта	у	атару.	
Предметна	парцела	 се	ослања	на	 грађевинску	парцелу	
пословног	субјекта	„Енергозелена“.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:

	 Саобраћајна	 инфраструктура:	 У	 оквиру	
инфраструктурног	 опремања	 комплекса	 изграђена	 је	
савремена	 индустријска	 саобраћајница	 која	 повезује	
предметну	 локацију	 са	 североисточним	 краком	
обилазнице	око	Инђије.	
	 У	циљу	повезивања	парцеле	на	саобраћајницу,	
обзиром	 да	 се	 иста	 налази	 иза	 парцеле	 постојећег	
привредног	 субјекта,	 потребно	 је	 изградити	 сервисну	
саобраћајницу	 која	 ће	 обезбедити	 прикључење	 на	
постојећу	саобраћајницу.
Електроенергетска	 инфраструктура:	 У	 оквиру	
инфраструктурног	 опремања	 комплекса	 изграђен	 је	 и	
20KV	кабловски	вод.	Прикључење	привредни	субјеката	
ће	се	вршити	изградњом	МБТС	и	развода	а	на	начин	и	
према	условима	прикључења	на	енергетску	мрежу	које	
утврђује	ЕПС	СРБИЈА	-	Електродистрибуција	Рума.
Водовод	 и	 канализација:	 У	 коридору	 индустријске	
саобраћајнице	у	комплексу	радне	зоне	постоји	изведена	
водоводна	 и	 канализациона	 мрежа	 а	 начин	 и	 услове	
прикључења	 на	 исту	 утврђује	 ЈКП“ВОДОВОД	 И	
КАНАЛИЗАЦИЈА“	Инђија.
ТТ	 инфраструктура:	 У	 коридору	 индустријске	
саобраћајнице	у	комплексу	радне	зоне	постоји	изведен	
оптички	 кабел	 за	 потребе	 постојећих	 корисника.	
За	 потребе	 повећања	 капацитета	 електронског	
комуникационог	 саобраћаја	 планираних	 корисника	
потребно	 је	 изградити/доградити	 нову	 електронску	
комуникациону	 инфраструктуру	 како	 би	 се	 створити	
услови	 за	 примену	 и	 коришћење	 широкопојасних	
сервиса	 и	 приступног	 мултиплексера	 дигиталних	
претплатничких	 линија,	 којим	 ће	 се	 омогућити	 брзи	
приступ	интернету,	као	и	мултимодијални	сервиси	а	све	
у	складу	са	условима	АД“Телеком	Србија“.

УРБАНИСТИЧКИ	ПОКАЗАТЕЉИ:	

	 Предметна	 парцела	 број	 1710/6	 К.О.	 Крчедин	

се	налази	у	границама	изван	грађевинског	реона	насеља	
Инђија,	 комплексу	 у	 атару	 -	 Регионална	 депоније,	 у	
делу	који	који	је	намењен	радним	површинама	односно	
привредно	индустријским	комплексима.

Намена земљишта

	 Према	 Плану	 детаљне	 регулације	 регионалне	
санитарне	депоније	у	Инђији,	катастарска	парцела	1710/6	
К.О.	Крчедин	 је	 намењена	 за	 привредно	 индустријски	
комплекс.	
	 Објекте	 пројектовати	 у	 складу	 са	 наменом	 и	
предвиђеним	 технолошким	 поступком,	 уз	 примену	
одговарајућих	 грађевинских	 материјала.	 Обликовање	
објеката	треба	да	одликује	модеран	архитектонски	израз,	
савремени	материјали,	колорит	прикладан	амбијенту.

Дозвољена спратност објекта
	 Дозвољена	спратност	објеката	је	П	до	П+1.	
Индекс	 изграђености	 и	 степен	 искоришћености	
грађевинске	парцеле
	 Индекс	заузетости	парцеле	је	максимално	50%.	
	 Индекс	изграђености	је	0.5.	
	 Зелене	 површине	 треба	 да	 заузимају	 до	 10%	
површине	парцеле.	
Обезбеђивање	 приступа	 парцели	 и	 простора	 за	
паркирање	возила
	 Обезбедити	 довољан	 број	 паркинг	 места	 у	
оквиру	 парцеле,	 на	 отвореним	 паркинг	 просторима	
или	 у	 оквиру	 подземне	 гараже,	 која	 може	 да	 заузима	
максимално	 85%	 површине	 грађевинске	 парцеле,	 под	
условом	да	 је	 у	потпуности	укопана	или	полуукопана,	
раван	кров	гараже	на	максимално	+1.2м	од	коте	терена.
	 У	 оквиру	 унутрашње	 организације	
појединачних	 комплекса	 водити	 рачуна	 да	 се	 мање	
атрактивни	 садржаји,	 нпр.	 складишни,	 технолошки	
и	 инфраструктурни	 простори	 и	 објекти	 организују	 у	
делу	 комплекса	 који	 није	 окренут	 ка	 потенцијалним	
корисницима.	 Ове	 садржаје	 тако	 поставити	 да	 не	
угрожавају	услове	коришћења	суседних	парцела.	
	 Ради	 заштите	 од	 евентуалних	 кишних	 вода,	
коту	 пода	 приземља	 предвидети	 да	 буде	 најмање	 0.20	
изнад	 највише	 коте	 уличне	 мреже	 са	 које	 се	 приступа	
комплексу	или	коте	околног	уређеног	терена,	а	не	више	
од	1.2	м	у	односу	на	коту	околног	уређеног	терена.	
	 Дозвољено	 је	 постављање	 отвора	 на	 свакој	 од	
страна	објеката.	
	 Бочна	 и	 задње	 одстојање	 објекта	 од	 ивице	
парцеле	су	минимално	1/2	висине	објекта.	
	 Дозвољена	 је	 изградња	 више	 објеката	 на	
парцели,	 у	 оквиру	 задатих	 максималних	 грађевинских	
линија.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
	 Међусобно	одстојање	је	минимално	1/2	висине	
вишег	 објекта,	 а	 за	 објекте	 ниже	 од	 8м	 не	 може	 бити	
мање	 од	 4м,	 а	 у	 складу	 са	 потребама	 организовања	
противпожарног	пута.	
	 Кров	може	бити	раван	или	у	нагибу,	покривен	
одговарајућим	 материјалом.	 Даје	 се	 слобода	 у	
формирању	 геометрије	 крова,	 тј.	 равни	 могу	 бити	
једноводне,	 двоводне,	 вишеводне	 или	 сферне.	 Нагиб	
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косих	 кровних	 равни	 прилагодити	 врсти	 кровног	
покривача	 уз	 ограничење	 да	 максимални	 дозвољени	
нагиб	 износи	 30%.	 Раван	 кров	 може	 имати	 зидани	
део	 максималног	 габарита	 који	 одговара	 габариту	
вертикалних	комуникација	унутар	објекта	(степенишног	
простора	 и	 лифтовског	 окна),	 као	 и	 перголе	 и	 остале	
могућности	 уређења	 кровне	 баште,	 без	 могућности	
затварања	и	претварања	у	користан	простор.	
	 Изградња	или	било	 каква	промена	 у	 простору	
на	 једној	 парцели,	 не	 сме	 да	 угрози	 фукционисање	 и	
статичку	стабилност	на	суседним	парцелама.	

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

	 Грађевинско	 земљиште,	 које	 је	 предмет	 овог	
Програма,	обухваћено	је	границама	грађевинских	реона	
утврђених	Просторним	планом	општине	Инђија,	Планом	
генералне	 регулације	 насеља	 Инђија,	 регулационим	
плановима	и	осталим	плановима	нижег	реда	 за	остала	
насеља	на	територији	општине	Инђија.
	 Грађевинско	земљиште	ће	се	отуђивати	и	давати	
у	 закуп	 у	 складу	 са	 важећим	 законским	 прописима,	
планском	документацијом	и	овим	Програмом.	
	 Изузетно	 се	 може	 отуђити	 и	 дати	 у	 закуп	 и	
земљиште	 које	 није	 обухваћено	 овим	 Програмом,	 под	
условом	да	се	не	ремети	извршење	Програма	уређивања	
грађевинског	 земљишта	за	2021.	 годину,	у	 том	случају	
би	крајњи	корисник	сносио	и	додатне	трошкове.
	 За	 реализацију	 активности	 обухваћених	
овим	 Програмом,	 Скупштина	 општине	 Инђија	 даје	
сагласност	 Јавном	 предузећу	 за	 управљање	 путевима	
и	 паркиралиштима	 „Инђија	 пут“	 Инђија,	 која	 се	
односи	 на	 спровођење	 истих	 у	 оквиру	 Програма,	 на	
непокретностима	 или	 деловима	 непокретности	 на	
којима	је	Општине	Инђија	носилац	права	својине.
	 Јавно	 предузеће	 за	 управљање	 путевима	 и	
паркиралиштима	„Инђија	пут“	Инђија,	у	име	Општине	
Инђија,	 има	 право	 да	 предузима	 све	 прописане	
процедуре,	 покреће	 одговарајуће	 поступке	 и	 радње	 у	
циљу	реализације	програма.
	 Јавно	 предузеће	 за	 управљање	 путевима	 и	
паркиралиштима	 „Инђија	 пут“	 Инђија	 стараће	 се	 о	
реализацији	 овог	 Програма,	 а	 Надзорни	 одбор	 Јавног	
предузећа	 за	 управљање	 путевима	 и	 паркиралиштима	
„Инђија	пут“	Инђија	ће	пратити	реализацију.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

	 Овај	 програм	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 464-4/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	(„Службени	гласник	РС“	бр.15/16	и	88/19)	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	 и	 члана	
13.став	 2.	 Одлуке	 о	 промени	 оснивачког	 акта	 Јавног	
предузећа	за	сакупљање	и	одлагање	отпада	и	одржавање	
депонија	 „Ингрин“	Инђија,	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	7/13,	15/13,1/15	и	14/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И 

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 пословања	
Јавног	 предузећа	 за	 сакупљање	 и	 одлагање	 отпада	 и	
одржавање	 депонија	 „Ингрин“	 Инђија	 за	 2021.годину,	
броj:047/2020,	 у	 тексту	 који	 је	 донео	 Надзорни	 одбор	
овог	Предузећа	на	седници	одржаној	24.	новембра	2020.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-78/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	(„Службени	гласник	РС“	бр.15/16	и	88/19)	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	 и	 члана	
13.	 став	 2.	 Одлуке	 о	 промени	 оснивачког	 акта	 Јавног	
комуналног	предузећа	„Комуналац“	Инђија	 (Службени	
лист	општине	Инђија“,	7/13,	1/15	и	14/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Годишњи	 програм	
пословања	за	2021.	годину	Јавног	комуналног	предузећа	



Број	31,	страна	број		1488																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

„Комуналац“	ЈП	Инђија	броj:5679,	у	тексту	који	је	донео	
Надзорни	 одбор	 овог	 Предузећа	 на	 седници	 одржаној	
30.новембра	2020.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-79/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	(„Службени	гласник	РС“	бр.15/16	и	88/19)	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	 и	 члана	
14.	 став	 2.	 Одлуке	 о	 промени	 оснивачког	 акта	 Јавног	
предузећа	 за	 управљање	 путевима	 и	 паркиралиштима	
„Инђија	пут“	Инђија	(Службени	лист	општине	Инђија“,	
7/13,	1/15,	14/16	и	22/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И 

ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Програм	пословања	Јавног	
предузећа	 за	 управљање	 путевима	 и	 паркиралиштима	
„Инђија	пут“	Инђијa	за	2021.	годину,	број:06-21/2020-2,	
који	је	донео	Надзорни	одбор	овог	Предузећа	на	седници	
одржаној	30.	новембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-80/2020-I 
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 748
 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	(„Службени	гласник	РС“	бр.15/16	и	88/19)	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.5/2019)	и	члана	13.	
став	2.Одлуке	о	промени	оснивачког	акта	ЈКП	„Водовод	
и	 канализација“	 Инђија,	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	број:	7/13,	14/13,1/15	и	14/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Програм	пословања	Јавног	
комуналног	предузећа	„Водовод	и	канализација“	Инђија	
ЈП	 за	 2021.	 годину,	 број:038-16/2020-2,	 који	 је	 донео	
Надзорни	 одбор	 овог	 Предузећа	 на	 седници	 одржаној	
30.	новембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-81/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	(„Службени	гласник	РС“	бр.15/16	и	88/19)	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	 и	 члана	
13.	 став	 2.	 Одлуке	 о	 промени	 оснивачког	 акта	 Јавног	
предузећа	 за	 дистрибуцију	 гаса	 „ИНГАС“	 Инђија	
(Службени	лист	општине	Инђија“,	7/13,	1/15	и	14/16	),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ 
ЈП ИНЂИЈА

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 пословања	 за	
2021.	 годину	 Јавног	 предузећа	 за	 дистрибуцију	 гаса	
„Ингас“	 јп	Инђија	 броj:	 3976/1,	 у	 тексту	 који	 је	 донео	
Надзорни	 одбор	 овог	 Предузећа	 на	 седници	 одржаној	
30.	новембра	2020.	године.



Број	31,	страна	број		1489																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-77/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 750
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	
Инђија	број:5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ 
ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО 

БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 II РЕБАЛАНС 

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Одлуку	 о	 изменама	 и	
допунама	 Финансијског	 плана	 Предшколске	 установе	
„Бошко	 Буха“	 Инђија	 за	 2020.годину	 II	 ребаланс	
број:06-510-4/2020-01,	 коју	 је	 донео	 Управни	 одбор	
Предшколске	Установе	„Бошко	Буха“	Инђија	на	седници	
одржаној	19.новембра	2020.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2006/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 751
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	
Инђија	број:5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО 
БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Финансијски	 план	
Предшколске	 установе	 „Бошко	 Буха“	 Инђија	 за	 2021.
годину	 број:400-541/2020-01,	 који	 је	 донео	 Управни	
одбор	Предшколске	Установе	 „Бошко	Буха“	Инђија	на	
седници	одржаној	11.децембра	2020.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2007/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 752
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021.ГОДИНУ УСТАНОВЕ 
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА 

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Годишњи	 програм	 рада	
за	 2021.годину	 Установе	 „Спортски	 центар“	 Инђија	
број:148/2020,	који	је	донео	Управни	одбор	ове	Установе	
на	седници	одржаној	09.	децембра	2020.године.



Број	31,	страна	број		1490																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2008/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 753
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ 
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2021.ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 рада	 Установе	
„Културни	 центар“	 Инђија	 за	 2021.годину	 број:692,	
који	 је	 донео	Управни	 одбор	 ове	Установе	на	 седници	
одржаној	7.	децембра	2020.године.

II
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Финансијски	 план	
Установе	 „Културни	 центар“	 Инђија	 за	 2021.годину	
број:702,	који	 је	донео	Управни	одбор	ове	Установе	на	
седници	одржаној	10.децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 022-13/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 754
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА ЗА 2021.

ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 рада	 и	 на	
Финансијски	 план	 Центрa	 за	 социјални	 рад	 „Дунав“	
Инђија	 за	 2021.годину,	 броj:	 55100-311/2020,	 који	 је	
донео	Управни	одбор	Центра	за	социјални	рад	„Дунав“	
Инђија	на	седници	одржаној	14.децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 551-6/2020-I 
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 755
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ 
ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 рада	 Народне	
библиотеке	 „Др	 Ђорђе	 Натошевић“	 Инђија	 у	 2021.	
години,	број:262,	који	је	донео	Управни	одбор	Народне	
библиотеке	 на	 седници	 одржаној	 11.	 децембра	 2020.
године.

II
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Финансијски	 план	
пословања	Народне	библиотеке	„Др	Ђорђе	Натошевић“	
Инђија	за	2021.	годину,број:263,	који	је	донео	Управни	
одбор	Народне	библиотеке	на	седници	одржаној	
11.	децембра	2020.године.



Број	31,	страна	број		1491																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2009/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.5/2019),	
		 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 
ДОПУНУ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА,ОДНОСНО РАСХОДА ЗА СРЕДСТВА 
ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДОМА 
ЗДРАВЉА ИНЂИЈА У 2020. ГОДИНИ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измену	 и	 Допуну	
пројекције	 финансијског	 плана,	 односно	 расхода	
за	 средства	 пројектована	 у	 буџету	 општине	 Инђија	
опредељена	за	делатност	Дома	здравља	у	2020.	години,	
броj:01-3511/2,	 коју	 је	 донео	 Управни	 одбор	 Дома	
здравља	 „Др	 Милорад	 Мика	 Павловић“	 Инђија	 на	
седници	одржаној	25.	новембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2010/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКЦИУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА,ОДНОСНО РАСХОДА 
ЗА СРЕДСТВА ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА 
ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА ИНЂИЈА У 2021. 

ГОДИНИ 

I
	 Даје	се	сагласност	на	Пројекцију	финансијског	
плана,	 односно	 расхода	 за	 средства	 пројектована	 у	
буџету	општине	Инђија	опредељена	за	делатност	Дома	
здравља	 у	 2021.	 години,	 броj:01-3736/2,	 коју	 је	 донео	
Управни	 одбор	 Дома	 здравља	 „Др	 Милорад	 Мика	
Павловић“	 Инђија	 на	 седници	 одржаној	 21.	 децембра	
2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2011/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 члана	 40.став	 1.тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	
Инђија	бр.5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О 
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ 

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 о	 измени	
Програма	 рада	 Туристичке	 организације	 општине	
Инђија	 са	 финансијским	 планом	 за	 2020.годину,	
број:202-2020,	који	је	донео	Управни	одбор	Туристичке	
организације	општине	Инђија	на	седници	одржаној	09.	
новембра	2020.године.



Број	31,	страна	број		1492																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 332-84/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.став	 1.тачка	 42.	
Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 

2021. ГОДИНУ 

I
	 Даје	се	сагласност	на	Програм	рада	Туристичке	
организације	општине	Инђија	са	финансијским	планом	
за	 2021.годину,	 број:222-2020,	 који	 је	 донео	 Управни	
одбор	 Туристичке	 организације	 општине	 Инђија	 на	
седници	одржаној	11.	децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 332-85/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.5/2019),	
		 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ 

„ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА Д.О.О.“ 
ИНЂИЈА

I
	 Даје	се	сагласност	на	План	рада	и	финансијски	
план	 за	 2021.	 годину	 „Пословно	 образовног	 центра	
д.о.о.“	 Инђија,	 који	 је	 донео	 директор	 „Пословно	
образовног	 центра	 д.о.о.“	 Инђија,	 дана	 7.	 децембра	
2020.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 022-14/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 члана	 40.	 став	 1.тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	
Инђија	бр.5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА ИТ, 
ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ 

д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Годишњи	 програм	 рада	
и	пословања	са	финансијским	планом	„Агенције	за	ИТ,	
ГИС	 и	 комуникације	 општине	 Инђија“	 д.о.о.	 Инђија	
за	2021.	годину,	број:03-007/20,	који	 је	донео	директор	
„Агенције	за	ИТ,	ГИС	и	комуникације	општине	Инђија“	
д.о.о.	Инђија,	дана	4.	новембра	2020.године.



Број	31,	страна	број		1493																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-82/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 члана	 40.став	 1.тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	
Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА И 
ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 
ЗА 2020.ГОДИНУ „АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА 

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Одлуку	 о	 изменама	
Годишњег	програма	рада	и	пословања	са	Финансијским	
планом	за	2020.	 годину	„Агенције	 за	економски	развој	
општине	 Инђија“	 д.о.о.	 Инђија	 броj:138/2020,	 коју	 је	
донео	 в.д.	 директор	 „Агенције	 за	 економски	 развој	
општине	Инђија“	ДОО	Инђија	дана	02.09.2020.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-83/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 члана	 40.став	 1.тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	
Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021.ГОДИНУ 

„АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА 

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Годишњи	 програм	 рада	
и	пословања	са	Финансијским	планом	за	2021.	 годину	
„Агенције	 за	 економски	развој	 општине	Инђија“	д.о.о.	
Инђија	броj:204/2020,	који	је	донео	директор	„Агенције	
за	економски	развој	општине	Инђија“	ДОО	Инђија	дана	
26.	новембра	2020.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-84/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 члана	 40.став	 1.тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	
Инђија	бр.5/2019,	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Годишњи	 програм	
пословања	 са	 финансијским	 планом	 „Агенције	 за	
рурални	развој	општине	Инђија“	д.о.о.	Инђија	за	2021.
годину,	броj:	221/2020	који	је	донео	директор	Агенције	
за	рурални	развој,	дана	26.	новембра	2020.године.



Број	31,	страна	број		1494																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-85/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ 
ОВЛАШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРOКА У 

ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 
ИНЂИЈА У 2020.ГОДИНИ СА ЕЛЕМЕНТИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

I
	 Даје	се	сагласност	на	Измене	Плана	активности	
на	реализацији	јавних	овлашћења	и	дистрибуцији	оброка	
у	оквиру	народне	кухиње	Црвеног	крста	Инђија	за	2020.
годину	 са	 елементима	 финансијског	 плана,	 броj:359,	
које	 је	 донео	Управни	 одбор	Црвеног	 крста	Инђија	 на	
седници	одржаној	30.	септембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2012/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија	бр.5/2019),	
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ 
ОВЛАШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРОКА У 

ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 
ИНЂИЈА У 2021.ГОДИНИ СА ЕЛЕМЕНТИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 План	 активности	 на	
реализацији	 јавних	 овлашћења	 и	 дистрибуцији	 оброка	
у	оквиру	народне	кухиње	Црвеног	крста	Инђија	за	2021.
годину	 са	 елементима	 финансијског	 плана,	 броj:440,	
који	 је	донео	Управни	одбор	Црвеног	крста	Инђија	на	
седници	одржаној	10.	децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2013/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 767
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 
ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КАРЛОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измену	 и	 Допуну	
финансијског	плана	Месне	заједнице	Нови	Карловци	за	
2020.	 годину,	 број:27/2020,	 коју	 је	 донео	 Савет	Месне	
заједнице	 Нови	 Карловци	 на	 седници	 одржаној	 02.	
новембра	2020.године.



Број	31,	страна	број		1495																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2014/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 768
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.	2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КАРЛОВЦИ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	Нови	Карловци	за	2021.	годину,	број:32/2020,	
који	је	донео	Савет	Месне	заједнице	Нови	Карловци	на	
седници	одржаној	10.	децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2015/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 769
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЈАРКОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измену	 финансијског	
плана	 Месне	 заједнице	 Јарковци	 за	 2020.	 годину,	
број:134/2020,	 коју	 је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	
Јарковци	 на	 седници	 одржаној	 06.	 новембра	 2020.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2016/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 770
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	Јарковци	за	2021.	годину,	број:150/2020,	који	
је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	 Јарковци	 на	 седници	
одржаној	10.	децембра	2020.године.



Број	31,	страна	број		1496																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2017/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 771
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРЧЕДИН 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	 Крчедин	 за	 2021.	 годину,	 број:270/20,	 који	
је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	 Крчедин	 на	 седници	
одржаној	10.	децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2018/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 772
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019	),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЛАНКАМЕНАЧКИ 

ВИНОГРАДИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	 Сланкаменачки	 Виногради	 за	 2020.	 годину,	
број:112/20,	 који	 је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	
Сланкаменачки	 Виногради	 на	 седници	 одржаној	 10.	
децембра	2020.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2020/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 773
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.	2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	Љуково	 за	 2021.	 годину,	 број:168/2020,	 који	
је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	 Љуково	 на	 седници	
одржаној	10.	децембра	2020.године.



Број	31,	страна	број		1497																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2021/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 774
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019	),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	 Инђија	 за	 2021.	 годину,	 број:240/2020,	 који	
је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2022/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 775
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	Марадик	за	2021.	годину,	број:118/2020,	који	
је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	 Марадик	 на	 седници	
одржаној	10.	децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2023/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 776
 На	основу	члана	113.	став	2.		Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 	 општине	 	 Инђија	 	 на	 	 седници		
одржаној		дана			
29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ 
СЛАНКАМЕН ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	 Стари	 Сланкамен	 	 за	 2021.	 годину,	 број:01-
97/2020,	 који	 је	 донео	 	 Савет	 Месне	 заједнице	 Стари	
Сланкамен	 на	 седници	 одржаној	 10.	 децембра	 	 2020.
године.



Број	31,	страна	број		1498																											Службени	лист	општине	Инђија																											Среда	30.	децембар	2020.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2024/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 777
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.	2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	 Бешка	 за	 2021.	 годину,	 број:370/20,	 који	
је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	 Бешка	 на	 седници	
одржаној	10.	децембра	2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2025/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 778
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ СЛАНКАМЕН 

ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	 Нови	 Сланкамен	 за	 2021.	 годину,	 број:01-
74/2020,	 који	 је	 донео	 Савет	 Месне	 заједнице	 Нови	
Сланкамен	 на	 седници	 одржаној	 10.	 децембра	 2020.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2026/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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

 779
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 бр.5/2019)	
и	 члана	 57.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општинe	 Инђија“,	 број:18/2019	 и	
25/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.	2020.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОРТАНОВЦИ ЗА 
2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Месне	
заједнице	Чортановци	за	2021.	годину,	број:133/20,	који	
је	донео	Савет	Месне	заједнице	Чортановци	на	седници	
одржаној	10.	децембра	2020.године.
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II
	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2027/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 3.	 став	 4.	 Правилника	 о	
општинском	савету	родитеља	(„Службени	гласник	РС“,	
број	72/18)	и	члана	40.	став	1.	тачка	36.	Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	29.12.2020.године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА 

РОДИТЕЉА

I
	 Именује	се	Општински	савет	родитеља	општине	
Инђија,	 за	 школску	 односно	 радну	 2020/2021	 годину,	
који	чине	представници	савета	родитеља	свих	установа	
образовања	и	васпитања	на	територији	општине	Инђија,	
у	саставу:
1.	Представници	Предшколске	 установе	 „Бошко	Буха“	
Инђија:
	 -	Васиљевић	Ђорђе,	члан,
	 -	Букоровић	Драгана,	заменик	члана,
2.	 Представници	 Основне	 школе	 „Душан	 Јерковић“	
Инђија:
	 -	Козлина	Бојана,	члан,
	 -	Малешевић	Зоран,	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,
	 -	Трбојевић	Марија,	заменик	члана,
5.	 Представници	 Основне	 школе	 „Браћа	 Груловић“	
Бешка:
	 -	Равњак	Дејана,	члан,
	 -	Миловац	Драган,	заменик	члана,
6.	Представници	Основне	школе	„Слободан	Бајић	Паја“	
Нови	Карловци:
	 -	Лукач	Татјана,члан
	 -	Најдановић	Јасмина,	заменик	члана,
7.	Представници	Основне	школе	„Др	Ђорђе	Натошевић“	
Нови	Сланкамен:
	 -	Огар	Гордана,	члан,
	 -	Чакара	Анита,	заменик	члана,
8.	Представници	Основне	школе	„22.	јули“	Крчедин:
	 -	Бурда	Наташа,	члан,

	 -	Ковачевић	Сања,	заменик	члана,
9.	Представници	Основне	школе	„Ружа	Ђурђевић	Црна“	
Чортановци:
	 -	Мучибабић	Бранка,	члан,
	 -	Шуваковић	Биљана,	заменик	члана,
10.	Представници	Основне	школе	 „Бранко	Радичевић“	
Марадик:
	 -	Обрадовић	Дајана,	члан,
	 -	Кадвањ	Виолета,	заменик	члана,
11.	Представници	Гимназије	Инђија:
	 -	Мрђа	Милка,	члан,
	 -	Дудаш	Слободан,	заменик	члана,
12.	 Представници	 Техничке	 школе	 „Михајло	 Пупин“	
Инђија
	 -	Чубрило	Јасна,	члан,
	 -	Савић	Светлана,	заменик	члана,
13.	Представници	Средње	школе	„Др	Ђорђе	Натошевић“:
	 -	Прибановић	Љубица,	члан,
	 -	Павић	Драган,	заменик	члана.
	 Члановима	 Општинског	 савета	 родитеља	
именованим	 у	 ставу	 1.	 ове	 тачке,	 мандат	 траје	 до	
именовања	новог	сазива,	а	најдуже	до	01.	октобра	2021.	
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	именован	и	Скупштини	општине	
Инђија.	

IV
	 Стручне	послове	за	потребе	Општинског	савета	
родитеља	 обавља	 Одељење	 за	 друштвене	 делатности	
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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: 02-339/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 17.	 Став	 3.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 15/16	 и	
88/19),	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 9.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 129/07	
и	 83/14	 -	 др.	 закон,	 101/2016	 -	 др.	 закон	 и	 47/2018))	 и	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	 Инђија	
(‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.	2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

ИНЂИЈА ЈП

I
	 Никола	Мандић,	именује	се	за	члана	Надзорног	
одбора	 Јавног	 комуналног	 предузећа	 „Водовод	 и	
канализација“	Инђија	ЈП	из	реда	запослених.

II
	 Мандат	 именованог	 траје	 до	 истека	 мандата	
Надзорног	 одбора	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
„Водовод	и	канализација“	Инђија	ЈП.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-340/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 17.	 Став	 3.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 15/16	 и	
88/19),	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 9.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 129/07	
и	 83/14	 -	 др.	 закон,	 101/2016	 -	 др.	 закон	 и	 47/2018))	 и	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	 Инђија	
(‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНГАС“ 
ИНЂИЈА ЈП

I
	 Саша	 Дошен,	 именује	 се	 за	 члана	 Надзорног	
одбора	 Јавног	 предузећа	 „Ингас“	 Инђија	 ЈП	 из	 реда	
запослених.

II
	 Мандат	 именованог	 траје	 до	 истека	 мандата	
Надзорног	одбора	Јавног	предузећа	„Ингас“ЈП	Инђија.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-341/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 17.	 Став	 3.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 15/16	 и	
88/19),	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 9.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	 129/07	
и	 83/14	 -	 др.	 закон,	 101/2016	 -	 др.	 закон	 и	 47/2018))	 и	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	 Инђија	
(‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА ЈП

I
	 Јелена	 Миличевић,	 именује	 се	 за	 члана	
Надзорног	 одбора	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
„Комуналац“	Инђија	ЈП	из	реда	запослених.
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II
	 Мандат	 именоване	 траје	 до	 истека	 мандата	
Надзорног	 одбора	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
„Комуналац“ЈП	Инђија.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-342/2020-I 
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	116.	став	5.	и	члана	117.	став	
3.	 тачка	4.	Закона	о	основама	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 88/2017,	 27/2018	 –	 и	
др.закони,	 10/2019	 и	 6/2020)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Инђија“	број:5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН 
ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА

I
	 Бранка	 Дроњак,	 разрешава	 се	 чланства	 у	
Школском	 одбору	 Основне	 школе	 „Душан	 Јерковић“	
Инђија,	због	наступања	смрти.

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

О б р а з л о ж е њ е

	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	 18.06.2018.	 године,	 Решењем	 број:	 02-
138/2018-I	(„Службени	лист	општина	Инђија“	бр.12/18)	
именовала	је	Бранку	Дроњак	у	састав	Школског	одбора	
Основне	школе	„Душан	Јерковић“	Инђија	на	мандатни	
период	од	четири	године,	почев	од	10.07.2018.године.
	 Савет	 Родитеља	 Основне	 школе	 „Душан	
Јерковић“	 Инђија,	 као	 овлашћени	 предлагач,	 је	 због	
смрти	члана	школског	одбора	ове	школе	Бранке	Дроњак,	
покренуо	 поступак	 именовања	 новог	 члана	 школског	
одбора	 из	 реда	 родитеља	 и	 на	 седници	 одржаној	
26.10.2020.године	предложио	да	 се	 за	 члана	Школског	
одбора	из	реда	родитеља	именује	Милена	Стојановић.

	 Сагласно	 наведеном,	 донето	 је	 Решење	 као	 у	
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:	 Против	 овог	 Решења	
може	се	покренути	управни	спор	тужбом	Управном	суду,	
Београд,	у	року	од	30	дана	од	дана	достављања	Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-343/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 116.	 став	 5.	 и	 13.	 Закона	 о	
основама	система	образовања	и	васпитања	(„Службени	
гласник	РС“,	број:88/2017	,	27/2018-др.закони	,	10/2019	
и	6/2020)	и	члана	40.	став	1.	тачка	42.	Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општина	Инђија“	број:	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН 
ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА

I
	 Милена	 Стојановић,	 именује	 се	 из	 реда	
родитеља	 за	 члана	 Школског	 одбора	 Основне	 школе	
„Душан	Јерковић“	Инђија.

II
	 Мандат	 именованог	 члана	 траје	 до	 истека	
мандата	 Школског	 одбора	 Основне	 школе	 „Душан	
Јерковић“	Инђија.

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

О б р а з л о ж е њ е

	 Правни	основ	за	доношење	предметног	Решења	
је	 члан	 116.	 Закона	 о	 основама	 система	 образовања	
и	 васпитања	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број:88/2017,	
27/2018-др.закони,	 10/2019	 и	 6/2020).	 Чланом	 116.	
регулисано	је	да	орган	управљања	именује	Скупштина	
јединице	 локалне	 самоуправе,	 да	 исти	 броји	 девет	
чланова	 и	 то	 по	 три	 представника	 запослених,	
родитеља	 и	 јединице	 локалне	 самоуправе.	 Истим	
чланом	 је	 регулисано	 да	 чланове	 органа	 управљања	
из	 реда	 родитеља	 предлаже	 Савет	 родитеља	 -	 тајним	
изјашњавањем.
	 На	 основу	 одредби	 члана	 116.	 и	 117.	 став	
3.	 тачка	 4.	 Закона	 о	 основама	 система	 образовања	 и	
васпитања	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број:88/2017	
и	 27/2018-др.закони	 и	 10/2019),	 „Душан	 Јерковић“	
Инђија,	 доставила	 је	 Скупштини	 општине	 предлог	
Савета	родитеља	са	седнице	одржане	26.10.2020.године,	
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на	којој	је	тајним	изјашњавањем	утврђен	предлог	да	се	
Милена	Стојановић,	именује	за	члана	Школског	одбора	
ове	Школе.

	 Сагласно	наведеном,	ваљало	је	донети	Решење	
као	у	диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:	 Против	 овог	 Решења	
може	се	покренути	управни	спор	тужбом	Управном	суду	
Београд,	у	року	од	30	дана	од	дана	достављања	Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-344/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	116.	став	5.	и	члана	117.	став	
3.	 тачка	4.	Закона	о	основама	образовања	и	васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 88/2017,	 27/2018	 –	 и	
др.закони,	 10/2019	 и	 6/2020)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	
42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Инђија“	број:5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ 
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА

I
	 Маја	 Душанић	 разрешава	 се	 чланства	
у	 Школском	 одбору	 Средње	 школе	 „Др	 Ђорђе	
Натошевић“	Инђија,	која	је	у	састав	истог	именована	из	
реда	 родитеља,	 Решењем	 Скупштине	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број:	25/2019).

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

О б р а з л о ж е њ е

	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	 20.11.2019.	 године,	 Решењем	 број:02-
223/2019-I	(„Службени	лист	општина	Инђија“	бр.25/19)	
именовала	је	Мају	Душанић	у	састав	Школског	одбора	
Средње	школе	„Др	Ђорђе	Натошевић“	Инђија,	до	истека	
мандата	 Школског	 одбора	 Средње	 школе	 „Др	 Ђорђе	
Натошевић“	Инђија.
	 Савет	 Родитеља	 Средње	 школе	 „Др	 Ђорђе	
Натошевић“	 Инђија,	 као	 овлашћени	 предлагач,	 на	
седници	 одржаној	 14.септембра.2020.године,	 покренуо	
је	иницијативу	да	се	Маја	Душанић,	разреши	чланства	
у	Школском	одбору	ове	Школе,	 због	престанка	основа	

по	 којем	 је	 именована	 (дете	 именованог	 родитеља	
завршило	 је	школовање	у	 овој	школи).Савет	 родитеља	
је	 на	 истој	 седници	 предложио	 да	 се	 члана	Школског	
одбора	из	реда	родитеља	именује	Марко	Књиса.

	 Сагласно	 наведеном,	 донето	 је	 Решење	 као	 у	
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:	 Против	 овог	 Решења	
може	се	покренути	управни	спор	тужбом	Управном	суду,	
Београд,	у	року	од	30	дана	од	дана	достављања	Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-345/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 116.	 став	 5.	 и	 13.	 Закона	 о	
основама	система	образовања	и	васпитања	(„Службени	
гласник	РС“,	 број:88/2017	 ,	 27/2018-др.закони,	 10/2019	
и	6/2020)	и	члана	40.	став	1.	тачка	42.	Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општина	Инђија“	број:	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	29.12.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ 
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА

I
	 У	 састав	Школског	одбора	Средње	школе	 „Др	
Ђорђе	Натошевић“	Инђија,	из	реда	родитеља	именује	се	
Марко	Књиса.

II
	 Мандат	 именованог	 члана	 траје	 до	 истека	
мандата	 Школског	 одбора	 Средње	 школе	 „Др	 Ђорђе	
Натошевић“	Инђија.

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

О б р а з л о ж е њ е

	 Правни	основ	за	доношење	предметног	Решења	
је	 члан	 116.	 Закона	 о	 основама	 система	 образовања	
и	 васпитања	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број:88/2017,	
27/2018-др.закони	 ,	 10/2019	 и	 6/2020).	 Чланом	 116.	
регулисано	је	да	орган	управљања	именује	Скупштина	
јединице	 локалне	 самоуправе,	 да	 исти	 броји	 девет	
чланова	 и	 то	 по	 три	 представника	 запослених,	
родитеља	 и	 јединице	 локалне	 самоуправе.	 Истим	
чланом	 је	 регулисано	 да	 чланове	 органа	 управљања	
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из	 реда	 родитеља	 предлаже	 Савет	 родитеља	 -	 тајним	
изјашњавањем.

	 На	основу	одредби	члана	116.	Закона	о	основама	
система	 образовања	 и	 васпитања	 ,	 Средња	школе	 „Др	
Ђорђе	 Натошевић“	 Инђија,	 доставила	 је	 Скупштини	
општине	предлог	Савета	родитеља	са	седнице	одржане	
14.09.2020.	 године,	 на	 којој	 је	 тајним	 изјашњавањем	
утврђен	предлог	да	се	Марко	Књиса,	именује	за	члана	
Школског	одбора	ове	Школе.

	 Комисија	 за	 кадровска	 и	 административна	
питања	 на	 седници	 одржаној	 17.12.2020.	 године,	
утврдила	је	предлог	за	именовање	једног	члана	Школског	
одбора	 Средње	 школе	 „Др	 Ђорђе	 Натошевић“Инђија,	
који	се	именуе	из	реда	родитеља.

	 Сагласно	 наведеном,	 донето	 је	 Решење	 као	 у	
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:	 Против	 овог	 Решења	
може	се	покренути	управни	спор	тужбом	Управном	суду	
Београд,	у	року	од	30	дана	од	дана	достављања	Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-346/2020-I
Дана: 29.12.2020. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

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