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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
16. АПРИЛ 2021. године

ГОДИНА X
БРОЈ 5

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
101
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и
88/19), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 16.04.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ
ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ИНЂИЈА
Члан 1.
Покреће се поступак избора директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, и то за
предузећа:
1. Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија ЈП, са седиштем у Инђији,
ул. Војводе Степе бр. 48;
2. Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија, са седиштем у
Инђији, ул. Цара Душана бр. 1;
3. Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „ИНГАС“, ЈП
Инђија, са седиштем у Инђији, Блок 63, објекат 14/II.
Члан 2.
Јавни конкурс за избор директора јавних
предузећа из члана 1. ове одлуке, у складу са Законом о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16
и 88/19) и Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16),
спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 26/20).
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове
Одлуке, објављује се у ‘’Службеном гласнику Републике
Србије“, „Службеном листу општине Инђија“, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије и на интернет страници
општине Инђија.
Оглас о јавном конкурсу из става 1. овог члана,
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.

Цена примерка:
Годишња претплата:

Члан 4.
Пријавa на јавни конкурс за избор директора
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, a рок почиње да тече наредног дана
од дана објављивања конкурса.
Члан 5.
О реализацији ове одлуке стараће се Општинска
управа општине Инђија.
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-75/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------На основу члана 36. став 4. и члана 39. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/16 и 88/19) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Инђија, бр. 02-75/2021-I од 16.04.2021.
године
Скупштина општине Инђија, објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ИНЂИЈА, ЈП
Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ Инђија, ЈП,
Матични број: 08584885,
ПИБ: 101437361,
Седиште Јавног предузећа: Инђија, ул. Војводе
Степе бр. 48,
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Радно место: директор Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија, ЈП.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина
општине на период од четири године, на основу
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спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа
заснива радни однос на одређено време.
Послови директора: представља и заступа јавно
предузеће, организује и руководи процесом рада, води
пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада
јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје,
извршава одлуке надзорног одбора, предлаже годишњи,
односно трогодишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење, бира извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у скупштини друштва
капитала чији је једини власник јавно предузеће,
закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи,
доноси акт о систематизацији, врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног
предузећа.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама,
техничке, правне или економске струке;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
услова дефинисаних у тачки 2.;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Инђија, ул. Војводе Степе бр. 48.
Стручна оспособљеност, знање и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у податке из
пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, који у
складу са Законом o јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС“, број 65/16), спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, („Службени
лист општине Инђија“, број 26/20).
Рок за подношење пријава: пријавa на јавни
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конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се
у року од 30 дана од дана објављивања овог конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“, a рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којим је
кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству;
3. доказ о пословној способности (потврда Центра за
социјални рад);
4. диплома о стеченом високом образовању;
5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде
или други акти из којих
се доказује да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање
дефинисано у условима из тачке 2. овог конкурса);
6. исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа (потврде или други акти из
којих се види да лице има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа);
7. исправе којима се доказује да лице има радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или
други акти из којих се доказује да лице има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова);
8. изјава лица дата под материјалном и кривичном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке, оверена у складу са законом;
9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
10. уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у складу са законом.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, у затвореној коверти на адресу:
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, улица Цара Душана 1, 22320 Инђија, са
назнаком: Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ
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Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија
за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, одбациће
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења
о јавном конкурсу: Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу је: Бранко Деспотовић, тел. бр.
063/1068334.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, у „Службеном листу општине
Инђија“, најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и
на интернет страници Општине Инђија www.indjija.rs
------------------------На основу члана 36. став 4. и члана 39. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16
и 88/19) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Инђија, бр. 02-75/2021-I од 16.04.2021. године
Скупштина општине Инђија, објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„ИНГРИН“ Инђија,
Матични број: 20632348,
ПИБ: 106565293,
Седиште Јавног предузећа: Инђија, ул. Цара
Душана бр. 1,
Претежна делатност Јавног предузећа: 38.21
Третман и одлагање отпада који није опасан.
Радно место: директор Јавног предузећа за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„ИНГРИН“ Инђија. Директора Јавног предузећа именује
Скупштина општине на период од четири године,
на основу спроведеног јавног конкурса. Директор
предузећа заснива радни однос на одређено време.
Послови директора: представља и заступа јавно
предузеће, организује и руководи процесом рада, води
пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада
јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје,
извршава одлуке надзорног одбора, предлаже годишњи,
односно трогодишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење, бира извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у скупштини друштва
капитала чији је једини власник јавно предузеће,
закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи,
доноси акт о систематизацији, врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног
предузећа.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
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2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама
на грађевинском, архитектонском, економском или
правном факултету;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
услова дефинисаних у тачки 2.;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Инђија, ул. Цара Душана бр. 1.
Стручна оспособљеност, знање и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у податке из
пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, који у
складу са Законом o јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС“, број 65/16), спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 26/20).
Рок за подношење пријава: пријавa на јавни
конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се
у року од 30 дана од дана објављивања овог конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“, a рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којим је
кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству;
3. доказ о пословној способности (потврда Центра за
социјални рад);
4. диплома о стеченом високом образовању;
5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде
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или други акти из којих се доказује да лице има најмање
пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање дефинисано у условима из
тачке 2. овог конкурса);
6. исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа (потврде или други акти из којих се доказује
да лице има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа);
7. исправе којима се доказује да лице има радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или
други акти из којих се доказује да лице има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова);
8. изјава лица дата под материјалном и кривичном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке, оверена у складу са законом;
9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
10. уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у складу са законом.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, у затвореној коверти на адресу:
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, улица Цара Душана 1, 22320 Инђија, са
назнаком: Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија
за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, одбациће
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења
о јавном конкурсу: Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу је: Бранко Деспотовић, 063/1068334.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, у „Службеном листу општине
Инђија“, најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и
на интернет страници Општине Инђија www.indjija.rs
-------------------------
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На основу члана 36. став 4. и члана 39. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16
и 88/19) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Инђија, бр. 02-75/2021-I од 16.04.2021. године
Скупштина општине Инђија, објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА,
Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће за
дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија,
Матични број: 08190135,
ПИБ: 100527313,
Седиште Јавног предузећа: Инђија, Блок 63,
објекат 14/II,
Претежна делатност Јавног предузећа: 35.22
Дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
Радно место: директор Јавног предузећа за
дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија. Директора Јавног
предузећа именује Скупштина општине, на период од
четири године, на основу јавног конкурса. Директор
предузећа заснива радни однос на одређено време.
Послови директора: представља и заступа јавно
предузеће, организује и руководи процесом рада, води
пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада
јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје,
извршава одлуке надзорног одбора, предлаже годишњи,
односно трогодишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење, бира извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у скупштини друштва
капитала чији је једини власник јавно предузеће,
закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи,
доноси акт о систематизацији, врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног
предузећа.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
економске, правне или техничке струке, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
услова дефинисаних у тачки 2.;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
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8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Инђија, Блок 63, објекат 14/II.
Стручна оспособљеност, знање и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у податке из
пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, који у
складу са Законом o јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС“, број 65/16), спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, („Службени
лист општине Инђија“, број 26/20).
Рок за подношење пријава: пријавa на јавни
конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се
у року од 30 дана од дана објављивања овог конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“, a рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којим је
кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству;
3. доказ о пословној способности (потврда Центра за
социјални рад);
4. диплома о стеченом високом образовању;
5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде
или други акти из којих се доказује да лице има најмање
пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање дефинисано у условима из
тачке 2. овог конкурса);
6. исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа (потврде или други акти из којих се доказује
да лице има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа);
7. исправе којима се доказује да лице има радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или
други акти из којих се доказује да лице има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова);
8. изјава лица дата под материјалном и кривичном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке, оверена у складу са законом;
9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
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10. уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у складу са законом.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, у затвореној коверти на адресу:
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, улица Цара Душана 1, 22320 Инђија, са
назнаком: Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија
за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, одбациће
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења
о јавном конкурсу: Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу је: Бранко Деспотовић, тел. бр.
063/1068334.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, у „Службеном листу општине
Инђија“, најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и
на интернет страници Општине Инђија www.indjija.rs
------------------------102
На основу члана 46. став 1, у вези са чланом
51б. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник
РС број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др. закон и 9/20) и члана 40. став 1.
тачка 5. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 16.04.2021. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Просторног плана општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18, у даљем тексту:
Измена и допуна Плана).
Члан 2.
Овом Одлуком утврђује се граница Измена и
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допуна Плана која обухвата део КО Инђија, КО Бешка,
КО Крчедин и КО Нови Карловци за потребе радне зоне,
као и све зоне кућа за одмор (постојеће и планиране)
дефинисане Просторним планом општине Инђија.
Укупна површина подручја обухваћеног
Изменама и допунама Плана износи око 4355 ha.
Графички приказ границе циљаних измена и
допуна планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена
и допуна Плана дати су планским документима вишег
реда:
- Регионалним просторним планом АПВ („Службени
лист АПВ“, број 22/11),
- Просторним планом подручја посебне намене система
за наводњавање Срема („Службени лист АПВ“,
број 57/17),
- Просторним планом подручја посебне намене за
водоснабдевање „Источни Срем” („Службени лист
АПВ“, број 57/17),
- Просторним планом подручја посебне намене аутопута
Е-75 Суботица-Београд (Батајница) („Службени лист
РС“, бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15),
- Просторним планом подручја посебне намене
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд
- Суботица - државна граница (Келебија) („Службени
гласник PC“, бр. 32/17 и 57/19),
- Просторним планом међународног пловног пута Е-80 Дунав („Службени гласник PC“, број 14/15),
- Просторним планом подручја посебне намене СРП
„Ковиљско-петроварадински рит“ („Службени лист
АПВ“, број 3/12).
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита
простора у обухвату Измена и допуна Плана засниваће
се на принципима одрживог просторног развоја,
целокупног сагледавања подручја обухвата Измена
и допуна Плана као целине, заштите природних и
створених вредности, заштите животне средине, као
и усклађеног развоја општине Инђија и просторнофункционалне интегрисаности и повезивања са
окружењем.
Измена и допуна Плана треба да створи
просторно-планске услове да се омогући изградња
привредних објеката који ће својим функционисањем
обезбедити бржи привредни и укупни развој општине
Инђија.
Члан 5.
Измене и допуне Плана су циљане и односе
се на измене и допуне текстуалног и графичког дела
Просторног плана општине Инђија.
Измене и допуне Плана се односе на локалитет
на пољопривредном земљишту, северозападно од
насеља Инђија, северно од радне зоне у насељу Инђија,
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а јужно од радне зоне број 15 изван грађевинског
подручја насеља, између „пруге за возове великих
брзина“ и ауто-пута Е-75. Изменама и допунама Плана
дефинисаће се нови радни комплекси са приступним
саобраћајницама, са обезбеђењем трасе индустријске
пруге и начина обезбеђења потребних количина воде
за потребе индустријске производње, као и потребним
капацитетима енергетске инфраструктуре.
Такође, Измене и допуне Плана односе се на
преиспитивање правила уређења и грађења у оквиру
викенд зона, односно стварање услова за изградњу
туристичких садржаја (винарија, хотела и др. у оквиру
тих зона).
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја,
редефинисање планираних намена, заштиту подручја и
усклађивање са потребама корисника простора.
Структуру основних намена простора и
коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна
Плана чиниће грађевинско и пољопривредно земљиште
са неопходним инфраструктурним коридорима.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и
допуна Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања
Обрађивачу програмског задатка, одговарајућег
дигиталног катастарског плана, достављања неопходне
пројектно техничкe документациje и прибављања
услова за уређење простора од органа, организација и
предузећа који су Законом овлашћени да их утврђују.
Члан 8.
Носилац израде Измена и допуна Плана је
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе Инђија.
Средства за израду Измена и допуна Плана
обезбеђује Општина Инђија.
Члан 9.
Обрађивач Измена и допуна 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 с обзиром да се ради о мањим
изменама и допунама плана, којим се подразумева да се
не спроводи поступак раног јавног увида, већ се одмах
приступа изради нацрта измена и допуна планског
документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у
трајању од најмање 15 дана.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид
оглашава се у дневном и локалном листу и траје најмање
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15 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци
о времену и месту излагања Измена и допуна Плана
на јавни увид, о начину на који заинтересована правна
и физичка лица могу доставити примедбе на Измене
и допуне Плана, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта
Измена и допуна Плана, у трајању од најмање 15 дана, у
згради општине Инђија, адреса Цара Душана 1, и путем
интернет странице општине Инђија.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Решење о
приступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Измена и допуна Просторног плана општине
Инђија на животну средину, које је донело Одељење
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине Општинскe управе општине Инђија,
број 35-94/2021-IV-02 од 06.04.2021. године.
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Члан 12.
Измене и допуне Плана ће бити сачињене
у најмање 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет)
примерака у дигиталном облику, од чега ће по један
примерак потписаних Измена и допуна Плана у
аналогном облику и по један примерак Измена и
допуна Плана у дигиталном облику чувати у својој
архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у
надлежним службама општине.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-119/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

OP[TINA NOVI SAD

OP[TINA TITEL

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
PROSTORNОГ PLANА
OP[TINE IN\IJA
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4km

OP[TINA SREMSKI KARLOVCI
S

^ORTANOVCI

KO KR^EDIN

SLANKAMENA^KI
VINOGRADI

KO ^ORTANOVCI

STARI SLANKAMEN
KO BE[KA

OP[TINA
ZREWANIN

BE[KA

KR^EDIN

KO NOVI SLANKAMEN

KO STARI SLANKAMEN

KO MARADIK

NOVI SLANKAMEN
MARADIK

OP[TINA IRIG

KO IN\IJA

NOVI KARLOVCI

IN\IJA

KO NOVI KARLOVCI

JARKOVCI

OP[TINA STARA PAZOVA

KO QUKOVO

QUKOVO

OP[TINA RUMA
GRANICA KATASTARSKE OP[TINE

ГРАЂЕВИНСКА ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

GRANICA OP[TINE

ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

OBRA\IVA^:

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE
NOVI SAD

Број 5, страна број 274

Службени лист општине Инђија

Петак 16. април 2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове
и заштиту животне средине
Број: 35-94/2021-IV-02
Дана 06.04.2021.
Цара Душана број 1
Инђија
Тел. 022/561-322

- програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план;
- закључке до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
- друге податке од значаја за стратешку процену.

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 чланом 18. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Инђија (‘’Службени лист Општине Инђија’’
број 23/17 и 31/20),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 06.04.2021. године, доноси:

У оквиру полазних основа стратешке процене
утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца
животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама
измена и допуна предметног плана.
У случају непостојања релевантних података,
извршиће се циљна мерења у складу са Законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину измена и допуна предметног плана део
је документације која се прилаже уз план.

РЕШЕЊЕ

4. Обрађивач Извештаја о стратешкој процени је
обрађивач плана – Јавно предузеће за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Обрађивач ће дефинисати методологију и
састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој
процени и дужан је да исти изради у року од 3 (три)
месеца од дана ступања на снагу Одлуке о изради
Измена и допуна Просторног плана општине Инђија.

1. Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Измена и допуна Просторног плана општине
Инђија (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Средства за израду Извештаја о стратешкој
процени обезбеђује Општина Инђија.

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне
средине на подручју обухваћеном планом, значај и
карактеристике Измена и допуна Плана, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију
и друга питања и проблеми заштите животне средине,
у складу са критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући
у обзир планиране намене.
3. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину саджаће елементе утврђене у члану 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10),
и то:
- полазне основе стратешке процене;
- опште и посебне циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
- процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
- смернице за процену утицаја пројеката на животну
средину;

5. У току израде Извештаја о стратешкој процени
утицаја Измена и допуна Плана, биће обављена сарадња
са свим надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношењу одлука
које се односе на заштиту животне средине. Извештај о
стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид
заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану
19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Сл. гласник РС’’, број 135/04 и 88/10).
6. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Измена и допуна Просторног плана општине Инђија и
објављује се у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Образложење
Изради Измена и допуна Просторног плана
општине Инђија приступиће се на основу Одлуке о
изради Измена и допуна Просторног плана општине
Инђија.
На основу члана 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’ број
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135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине у поступку
доношења овог решења, имајући у виду територију
плана, планиране намене, чињеницу да су планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређују процена утицаја на животну средину, утврдило
је да предметне измене и допуне плана представљају
оквир за одобравање будућих развојних пројеката и да
подлежу обавези стратешке процене утицаја на животну
средину, у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’
број 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом Измена и
допуна Плана, у оквиру стратешке процене, разматраће
се постојеће стање животне средине, утицај планираних
садржаја на микро и макро локацију.
Извештај о стратешкој процени садржаће
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’
број 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Службени
гласник РС’’ број 135/04 и 88/10), дана 01.04.2021.
године, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине је надлежним
предузећима и институцијама доставило Предлог
решења о приступању 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 135/04 и
88/10), пристигло је мишљење: Одељења за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне
средине – послови заштите животне средине, број 50140/2021-IV-02 од 01.04.2021. године, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија,
број 1076-1 од 02.04.2021. године, ЈКП ‘’Водовод и
канализација’’ Инђија, број 35-2/2021-1 од 02.04.2021.
године, ЈП ‘’Инђија пут’’ Инђија, број 350-11/2021-6
од 02.04.2021. године, Електродистрибуција Србије,
Огранак ЕД Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.-107248-21
од 06.04.2021. године, Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине из Новог
Сада, број 140-501-463/2021-05 од 02.04.2021. године
и Покрајинског завода за заштиту природе, 03 бр. 022912/2 од 05.04.2021. године, који су дали позитивно
мишљење на садржину предложеног решења.
На основу наведеног, а 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 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.
закон и 9/20) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 16.04.2021. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
дела блока 1 у Инђији (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница
обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се
дефинисати Нацртом Плана.
Оквирни обухват чине целе катастарске парцеле
број: 5651/2, 5652/2, 5654 и 7733/2, као и делови парцела
број 5651/1, 5652/1, 5655/1, 5677 и 7733/1 у КО Инђија.
Предметна локација
катастарској општини Инђија.

Плана

се

налази

у

Укупна површина подручја обухваћеног
оквирном границом обухвата Плана износи око 1,28 hа.
Графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана
дати су у планском документу вишег реда: План
генералне регулације насеља Инђија („Службени лист
општина Срема“, број 14/06 и 30/11 и „Службени лист
општине Инђија“, број 18/19).
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора у обухвату Плана засниваће се
на принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору.
Члан 5.
Визија израде Плана је усклађивање планираних
садржаја са потенцијалима и ограничењима у простору
на начин који би омогућио одрживост планског решења,
као и економску, еколошку и социјалну оправданост
планираних садржаја.
План се ради за део блока 1, који представља
просторну и функционалну целину, а у циљу стварања
планског основа за изградњу и несметано функционисање
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објекта намењеног за рад и угоститељство. Планом
су обухваћени и ободни улични коридори, ради
дефинисања прикључака на саобраћајнице и комуналну
инфраструктуру, као и редефинисање регулационих
линија.
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 Плана према плану
вишег реда чине радне површине и улични коридори и у
делу туристичко спортско рекреативне површине, као и
површине намењене за парк.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта је 60 (шездесет)
радних дана, од дана достављања Обрађивачу плана
Извештаја о извршеном раном јавном увиду, оверених
ажурних катастарско-топографских подлога са уцртаним
катастром подземних инсталација и прибављања услова
за уређење простора од органа, организација и предузећа
који су Законом овлашћени да их утврђују.
Члан 8.
Носилац израде Плана је Одељење за
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе Инђија.
Средства за израду Плана обезбеђује Друштво
за трговину, промет и услуге ‘’BPV-GROUP’’ ДОО
Инђија, Цара Душана 138, Инђија (у даљем тексту:
Инвеститор).
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка
број 6/III.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
Плана - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
Инђија, организоваће упознавање јавности са општим
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима
за развој просторне целине, као и ефектима планирања,
у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни
увид почиње даном оглашавања.
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Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово
доношење, План подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у
дневном листу и локалном листу, 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 Плана у
трајању од 30 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 Плана детаљне регулације дела блока 1 у
Инђији на животну средину, које је донело Одељење
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине Општинскe управе општине Инђија,
број 35-78/2021-IV-02 од 07.04.2021. године.
Члан 13.
План ће бити сачињен у 5 (пет) примерака у
аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику, од
чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном
облику и по један примерак плана у дигиталном облику
чувати у својој архиви Обрађивач и Инвеститор, а
преостали примерци ће се чувати у органима Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-120/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове
и заштиту животне средине
Број: 35-78/2021-IV-02
Дана 07.04.2021. године
Цара Душана број 1
Инђија
Тел. 022/561-322
Т.Д.
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 и 31/20),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 07.04.2021. године, доноси:
РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ
1. За План детаљне регулације дела блока 1 у Инђији
неће се приступити изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину.
2. План детаљне регулације дела блока 1 у Инђији
јесте 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), односно намена површина Плана детаљне
регулације дела блока 1 у Инђији биће усклађена са
наменом површина која је дефинисана овим планом.
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да План детаљне регулације дела блока 1 у Инђији не
представља 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 Плана
детаљне регулације дела блока 1 у Инђији и објављује се
у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела
блока 1 у Инђији.
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 генералне регулације насеља
Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’ број 14/06 и
30/11 и ‘’Службени лист општине Инђија’’, број 18/19)
без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела блока
1 у Инђији .

3. Како Планом детаљне регулације дела блока 1 у
Инђији не долази до битнијих измена планских решења,
приликом израде истог, могу се примењивати одредбе
постојећег Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана генералне регулације насеља
Инђија без израде новог Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину.

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

4. Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
послове и заштиту животне средине, узимајући у
обзир податке наведене у овом Решењу, утврдило је

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
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88/2010), пристигла су мишљења: Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштите животне
средине Општинске управе општине Инђија, послови
заштите животне средине, број 501-35/2021-IV-02-1 од
19.03.2021. године, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија, број 944-1 од
23.03.2021. године, ЈП ‘’Инђија пут’’ Инђија, број 3506/2021-1 од 22.03.2021. године и Електродистрибуције
Србије, Огранак ЕД Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.-9130421 од 06.04.2021. године, којима се даје сагласност на
предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
На основу наведеног, као и узимајући у
обзир достављена мишљења надлежних предузећа
и институција, Одељење за урбанизам, комунално –
стамбене послове и заштиту животне средине донело је
решење као у диспозитиву.
Начелница,
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р.
------------------------104
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-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 16.04. 2021. године, доноси
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКА 45 У ИНЂИЈИ
УВОД
На основу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације дела блока 45 у Инђији („Службени лист
општине Инђија“, број 23/2020), као и на основу
Програмског задатка добијеног од стране Инвеститора,
приступило се изради Материјала за рани јавни увид
Плана детаљне регулације дела блока 45 у Инђији (у
даљем тексту: План).
Саставни део Oдлуке о изради Плана је Решење
о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације дела блока 45 у
Инђији на животну средину, које је донето од стране
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине
Инђија.
Носилац израде Плана је Општинска управа
општине Инђија, Одељење за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.
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Циљ израде Плана је: да обезбеди стварање
планског основа за урбанистички континуитет
уређења простора и уклапања постојећих (који су
обрађени важећим урбанистичким плановима) и
планираних садржаја; утврђивање нове регулације са
адекватним опремањем јавног грађевинског земљишта;
планирање/редефинисање саобраћајне и комуналне
инфраструктуре; стварање јединствене амбијенталне
целине. Све наведено, уз правила уређења и грађења,
обезбедиће плански документ на основу кога ће се
приступити реализацији планираних садржаја.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора у обухвату Плана засниваће се
на принципима рационалне организације и уређења
простора, са могућностима реализације и одрживим
планирањем.
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представља
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока
45 у Инђији („Службени лист општине Инђија“, број
23/2020). Саставни део Oдлуке о изради Плана је Решење
о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације дела блока 45 у
Инђији на животну средину, које је донела Општинска
управа, Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине општине Инђија.
Након доношења Одлуке о изради Плана, а
на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи
(Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20)
приступило се припреми Материјала за рани јавни увид.
Материјал за рани јавни увид Плана је, након добијања
позитивног мишљења од стране Комисије за планове
општине Инђија, упућен у процедуру раног јавног увида.
Рани јавни увид за План оглашен је од стране Носиоца
израде Плана (општинске управе) и одржан у периоду од
07.10.2020. до 22.10.2020. године. Органи, организације
и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове
за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су
били обавештени о одржавању раног јавног увида и
том приликом су позвани да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена процене утицаја
на животну средину.
У току трајања раног јавног увида Одељењу за
стамбено комуналну делатност, урбанизам, грађевинске,
заштиту животне средине и имовинске правне послове
није достављена ниједна писана примедба. Обрађивачу
Плана је достављен Закључак Комисије за планове
општине Инђија, као и Извештај о обављеном раном
јавном увиду (бр. 35-190/2020-IV-02 од 04.11.2020.
године), након чега се приступило изради Нацрта Плана.
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Садржина и начин израде Плана су регулисани
Законом о планирању и изградњи и Правилником
о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, број 32/19), као и са другим прописима
који непосредно или посредно регулишу ову област.
Релевантни законски и подзаконски акти који
регулишу ову област су:
- Закон о државном премеру и катастру („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15,
113/17-др. закон, 27/18-др. закон и 9/20-др. закон);
- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и
водова („Службени гласник РС“, бр. 41/18, 95/18, 31/19
и 15/20);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр.
53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, бр. 16/01СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10,
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91,
53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон,
54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба
чл. 81. до 96.);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и
95/18-др. закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 - др. закон,
43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине („Службени гласник РС“,
бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр.
36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени
гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“,
број 112/15);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 95/18-др. закон);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени
гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др.
закон);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14
и 95/18-др. закон);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11,
80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим
одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који
се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,
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број 87/18);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07,
88/09, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“,
број 54/15);
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“,
број 125/04);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“,
бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 87/18 и 87/18 - др.
закон);
- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима („Службени гласник РС“, број 54/15);
- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
13/16, 30/16-исправка и 6/20);
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“,
бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др.
закон и 6/20);
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.
36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон);
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“,
број 102/10);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“,
број 31/12);
- као и други законски и подзаконски акти који на
директан или индиректан начин регулишу ову област.
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана је план вишег
реда - План генералне регулације насеља Инђија
(„Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и
„Службени лист општине Инђија“, број 18/19).
Простор који је предмет Плана налази се у
југозападном делу насеља Инђија, плански је опредељен
(ПГР насеља Инђија) за: вишепородично становање,
породично становање, саобраћајне коридоре и заштитно
зеленило.
* ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ИНЂИЈА („Службени лист општина
Срема“, бр. 14/06 и 30/11 и „Службени лист општине
Инђија“, број 18/19)
Постојећи стамбени фонд у Инђији не
задовољава у потпуности по величини и по структури,
а делимично ни по квалитету, садашње потребе
становништва Инђије, а још мање ће задовољавати
будуће потребе које ће свакако бити на вишем нивоу.
Под предпоставком да ће се одређени простор
за будућу стамбену изградњу обезбедити у постојећим
стамбеним зонама, реконструкцијом постојећег
стамбеног фонда и изградњом новог (погушћавањем)
ипак ће бити нужно обезбедити довољно велике зоне за
нову стамбену изградњу.
Породично становање
Под овим типом становања се подразумева
становање у породичним стамбеним објектима

Број 5, страна број 281

Службени лист општине Инђија

приземним или спратним, макс П+1+Пк (приземље+једна
етажа+поткровље) у зонама мањих густина. Изградња
сутерена могућа је ако не постоје сметње геомеханичке
и хидротехничке природе.
Вишепородична стамбена изградња
Под овим видом становања подразумева
се изградња стамбених објеката за становање више
породица (више од 4 стамбене јединице. За остваривање
садржаја пословања намењује се у првом реду
приземље, а по потреби прве две етаже. Вишепородични
стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске
просторије, ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.
Одређивање нових стамбених зона извршено је
у сагласности са свим осталим урбаним структурама, па
уколико не буде реализовано у планском периоду може
да се прихвати као стратегијско опредељење за ширење
града и у постпланском периоду.
Разрада и даље спровођење Генералног
плана Инђије вршиће се путем израде Плана детаљне
регулације, Урбанистичких пројеката и Извода из
Плана, као и одговарајућих студија и урбанистичкоархитектонских конкурса.
Планом је одређена обавеза израде детаљних
планова за неизграђене делове грађевинског подручја
на којима се планирају нове саобраћајнице и јавна
инфраструктура.
Овим планом се утврђује обавеза израде
следећих планова детаљне регулације (за целе или
делове) блокова: 3, 3/1 (у делу резиденцијалног
становања), 4, 9/1, 19, 23, 27, 28, 38 (у делу блока), 42,
45, 56, 70, 73, 81 (у делу уз поток), 93, 94, 95, 96 и 97.
Блок бр. 45
Намењује се заштитном зеленилу, породичном
и вишепородичном становању. Пре даљег уређења
простора обавезна даља урбанистичка разрада,
односно израда Плана детаљне регулације и
урбанистичких пројеката. Санацију, реконструкцију
и доградњу постојећих објеката у зони породичног и
вишепородичног становања могуће је вршити на основу
услова датих овим планом.
Намена: породично становање
Степен изграђености: маx. 40%
Индекс искоришћености: маx. 1,2
Спратност објекта: маx. П+1+Пк (приземље + једна
етажа + поткровље)
Намена: вишепородично становање
Степен изграђености: маx. 50%
Индекс искоришћености: маx. 1,6
Спратност објекта: маx. П+3+Пк
етаже+поткровље)

(приземље+три
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Изградња сутерена могућа ако не постоје
сметње геомеханичке и хидротехничке природе.
Парцелацију и препарцелацију спроводити на
основу Урбанистичких пројеката.
Блок бр. 71
Намењен породичном становању. Даље уређење
вршиће се према одредбама из овог Плана.
		
Намена: породично становање
Степен изграђености: маx. 40%
Индекс искоришћености: маx. 1,2
Спратност објекта: маx. П+1+Пк (приземље + једна
етажа + поткровље)
Изградња сутерена могућа ако не постоје сметње
геомеханичке и хидротехничке природе.
Парцелацију и препарцелацију спроводити на
основу Урбанистичких пројеката.
Насеље Инђија у наредном планском периоду
карактерисаће улични коридори одговарајућих ширина у
које ће се сместити све површине и објекти саобраћајне
и друге инфраструктуре.
Новим саобраћајним решењем предвиђено је
задржавање свих постојећих коридора као и пробијање
нових, условљених планираном концепцијом намене
површина.
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

И

ГРАНИЦЕ

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА)
Границом планског документа су обухваћене
следеће целе катастарске парцеле: 794, 795/4, 795/6,
795/7, 795/8, 795/9, 795/10, 977/6, 977/14, 977/7, 977/8,
977/9 и 977/10, као и делови катастарских парцела 3645/1
(улица Соње Маринковић) и 3638 (улица Голубиначка).
Предметна локација се налази у КО Инђија и
обухвата површину од око 2,62 ha.
2.2. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА
ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У
ОБУХВАТУ ПЛАНА
Опис грађевинског подручја као и попис
парцела у обухвату Плана је идентичан као и опис
обухвата Плана.
Простор унутар границе обухвата Плана налази
се у оквиру границе грађевинског подручја насеља
Инђија, која је утврђена Планом генералне регулације
насеља Инђија.
Укупна површина обухваћена Планом је
постојеће, делом изграђено, а делом неизграђено,
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грађевинско земљиште (делови блокова бр. 45 и 71).
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Просторна дефиниција обухваћеног простора
предвиђена је за урбанистичку разраду (блокови 45 и 71)
који се налази у грађевинском подручју, у југозападном
делу насеља Инђија. Предметни простор је наслоњен на
Инђијски поток са источне стране и простор опредељен
за породично становање са западне, северне и јужне
стране.
У оквиру предвиђеног локалитета преовлађујућа
намена површина (по важећем ПГР насеља Инђија)
су вишепородично становање, породично становање,
сегменти насељске путне мреже и део заштитних
зелених површина.
У оквиру предметног локалитета у постојећем
стању, налази се објекат вишепородичног становања,
делови породичног становања, неизграђено земљиште,
сегменти насељске путне мреже и неуређене зелене
површине предвиђене планом вишег реда за заштитно
зеленило.
Од садржаја саобраћајне инфраструктуре део
блока тангира сабирна насељска саобраћајница у јужном
делу обухвата и приступна насељска саобраћајница у
западном делу обухвата. На прелазу сабирне насељске
саобраћајнице преко Инђијског канала изведен је
објекат-мост. Остатак простора у делу блока 45 није
саобраћајно опремљен.
Постојећи
колски
прилаз
изграђеним
садржајима
вишепородичног
становања
није
саобраћајно и просторно услован (непосредно уз објекат
преко канала и у оквиру заштитног зеленила).
На простору обухвата Плана постоји изграђена
улична водоводна мрежа, као и мрежа фекалне
канализације.
Достигнути степен изграђености јавног
водовода омогућује обезбеђење квалитетне воде за пиће.
Јавна канализација употребљених вода Инђије
је формирана као посебна канализациона мрежа.
Реципијент ових вода је регионална канализација
Инђија-Пазова. У зони Нових Бановаца је планирана
изградња регионалног постројења за пречишћавање
употребљених вода. Крајњи реципијент пречишћених
вода је река Дунав.
Јавна канализација атмосферских вода у
Инђији је формирана као посебна канализациона мрежа.
Реципијенти атмосферских вода je Инђијски поток.
У оквиру обухвата, у постојећим уличним
коридорима у зеленим површинама дуж саобраћајница,
изграђена је подземна и надземна мрежа дистрибутивног
система
електричне
енергије
и
електронска
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комуникациона мрежа. Напајање електричном енергијом
постојећих корисника обезбеђено је из постојећих 20/0,4
kV трафостаница МБТС „Клаоничка“, инсталисане
снаге 630 kWА и СТС „Клаоничка“, инсталисане снаге
400 kWА.
У оквиру обухвата, у постојећим уличним
коридорима у зеленим површинама дуж саобраћајница,
изграђена је дистрибутивна гасоводна мрежа.
Најразвијенија категорија зелених површина у
обухвату Плана је улично зеленило. Остале слободне
површине нису плански озелењене и углавном су
обрасле самониклом вегетацијом.
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала/
ограничења подручја, а све у складу са новим потребама
и захтевима корисника простора.
Структуру основних намена простора и
коришћења земљишта у обухвату Плана чиниће:
вишепородично становање, породично становање,
уређене зелене површине, као и инфраструктурни
садржаји.
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ

ПОДЕЛЕ

НА

При изради Плана, на одређивање просторнофункционалне структуре пресудно су утицали следећи
фактори:
- поштовање смерница датих План генералне регулације
насеља Инђија,
- уважавање развојних циљева који се односе на
предметни простор,
- поштовање изражених захтева будућих корисника
простора, усклађених са стручним мишљењем
обрађивача Плана,
- поштовање претходних услова добијених од надлежних
ималаца јавних овлашћења.
У будућој просторно-функционалној структури
предметног подручја, као резултат усклађивања
наведених фактора, биће заступљене функционалне
зоне, које су приказане на графичком прилогу број „2.1
Граница обухвата Плана са поделом на карактеристичне
зоне“.
Простор у обухвату Плана
формирању функционалних зона:
- зона вишепородичног становања,
- зона породичног становања,
- зона саобраћајних површина,
- зона заштитног зеленила.

намењен

је
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1.1. ЗОНА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
Зона
вишепородичног
становања
у
обухвату Плана планирана је у Голубиначкој улици,
обухватајући неизграђене површине и постојећи објекат
вишепородичног становања.
Вишепородично становање као планирани
садржај на простору обухвата Плана остварује се у
виду вишепородичних стамбених објеката и пратећих
садржаја.
Вишепородични стамбени објекти својим
хоризонталним габаритом заузимају највећи део
простора на парцелама намењеним вишепородичном
становању, уз обезбеђивање простора неопходног за
остварење колских и пешачких површина, те слободних
површина под зеленилом.
1.2. ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
Зону породичног становања чине затечени
објекти, у делу блока бр. 71 који излази на улицу Соње
Маринковић.
Реализација планских циљева у погледу
становања одвијаће се превасходно кроз реконструкцију
и замену постојећег стамбеног фонда уз адекватно
дефинисање регулације у односу на фактичко стање
затечено на терену.
1.3. ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Наведену зону чине саобраћајне површине
(сабирна и приступне насељске саобраћајнице
са
припадајућим
саобраћајно
манипулативним
површинама, површинама за стационирање возила
и пешачким стазама) које су у функцији приступа
објектима вишепородичног и породичног становања,
али и осталим садржајима у непосредном окружењу.
Постојеће насељске саобраћајнице у обухвату
су задовољавајућих регулационих ширина и могу да
приме све потребне садржаје у смислу саобраћајне
инфраструктуре.
С обзиром да се на посматраној локацији
налазе изграђени објекти саобраћајне инфраструктуре,
предвиђена је реконструкција постојећих саобраћајних
површина (коловози, пешачке стазе) као и изградња
комплетног попречног профила нове саобраћајнице уз
поток, које ће повезивати све садржаје овог блока са
насељем и категорисаном путном мрежом.
1.4. ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА
Предвиђено је формирање заштитног зеленог
појаса уз Инђијски поток, који се налази у залеђу
објеката намењених вишепородичном становању.
Главна функција ових зелених површина је
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смањење неповољних услова микросредине на Инђијски
поток који представља локални еколошки коридор.
2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА
Могу се градити објекти у функцији
вишепородичног и породичног становања, као и сви
садржаји намена компатибилних са основном наменом
површина.
2.1. ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВЊЕ
У обухвату Плана је заступљено вишепородично
становање, односно вишепородично становање
комбиновано са терцијалним делатностима (снабдевање
становника) у виду изграђеног објекта.
Хоризонталне и вертикалне габарите објеката
је потребно ускладити са већ изграђеним објектима
вишепородичног становања у окружењу, односно на
осталом делу блока 45, који су спратности П+3+Пк.
У приземним деловима објеката, орјентисаним
према планираној приступној саобраћајници и
отвореном јавном простору, становање је могуће
комбиновати са пословањем (трговина, угоститљство,
услуге), које ни на који начин неће угрожавати примарну
функцију - становање.
2.2. ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Породично становање је заступљено у јужном
делу обухвата Плана. Постојећи стамбени објекти се
задржавају, уз могућност замене стамбеног фонда,
oбновe и реконструкциje постојећих објеката.
Квалитет објеката је различит, што зависи
од старости објеката, с тим што је већина објеката у
обухвату Плана новије градње и у добром је стању.
Стамбени објекти су изграђени углавном унутар
регулације, односно границе постојеће парцеле, али
постоје објекти чији се делови хоризонталних габарита
налазе у постојећој површини јавне намене (сабирна
насељска саобраћајница). Такође, постоји заузетост
постојеће јавне површине (улица Соње Маринковић)
предњим двориштима и оградама, које функционално
припадају стамбеним објектима.
Као пратеће активности у зони становања могу
се јавити:
- снабдевање становника (трговине, продавнице и др.),
- обављање занатских и услужних делатности (пекарске,
посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске,
фотографске и друге занатске радње)
- образовни садржаји (приватна предшколска установа,
школа страних језика и сл.),
- угоститељство и туризам (ресторани, кафеи и др.),
- пословне делатности мањег обима и други садржаји, уз
услов да се ни на који начин не угрожава функционисање
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зоне уз обезбеђење услова заштите животне средине.
2.3. САБИРНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА
Сабирна насељска саобраћајница (улица
Соње Маринковић) и даље ће бити носилац саобраћаја
који се генерише између саобраћајних дистрикта
(блокова) насеља, са повезним тачкама (раскрсницама)
на вишехијерархијску насељску мрежу. У оквиру
регулације сабирне насељске саобраћајнице налазиће се
и саобраћајни прикључци приступних саобраћајница.
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Пешачке стазе су значајан елемент простора у
обухвату Плана и морају пружити адекватну доступност
свим планираним садржајима, као и већ постојећим
садржајима у непосредном окружењу. Неопходно је
обезбедити и рампе за лица са посебним потребама како
би им били доступни сви планирани садржаји.
2.5. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

2.4. ПРИСТУПНЕ НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Планирано формирање заштитног појаса
зеленила унутар обухвата Плана, представља компактну
површину, минималне ширине 19 m.

Приступне насељске саобраћајнице (постојећа у
улици Голубиначкој и новоформирана поред заштитног
зеленила) треба да обезбеде адекватан приступ свим
посетиоцима који долазе како из самог насеља, тако и из
ширег окружења.

При формирању заштитног зеленила потребно је
применити еколошки принцип уређења обале Инђијског
потока уз избегавање коришћења врста дрвећа и шибља
која представљају хазард за околину, односно избегавати
коришћење инвазивних врста.

Површине за стационирање возила нису
планиране у оквиру регулационих ширина саобраћајница
(изузев новоформиране саобраћајнице уз поток), стога
ће се паркирање возила обављати унутар парцела остале
намене.
2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА

Заштитно зеленило је потребно предвидети
пројектном документацијом, уз адекватну примену
биоинжењерских мера садње зеленила употребом
вегетације адекватне типу станишта.

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Површине јавне намене у обухвату Плана су:
- сабирна насељска саобраћајница,
- приступне насељске саобраћајнице,
- пешачки коридор,
- заштитно зеленило,
- трафостаница.
Парцеле површина јавне намене се образују од
следећих целих и делова катастарских парцела:

Намена
сабирна насељска
саобраћајница
приступнe насељскe
саобраћајницe
пешачки коридор
заштитно заленило
трафостаница

Парцела
цела

део
3645/1

795/4, 795/10

3638, 794,
795/6
794
794, 795/6
3645/1
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4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
И
ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ
СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
Регулационе линије улица и јавних површина
су дефинисане постојећим и новоодрећеним међним
тачкама.
Списак координата новоодређених међних тачака
Број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Y
7428107.19
7428196.18
7428072.31
7428073.66
7428077.09
7428081.28
7428084.09
7428092.78
7428105.00
7428112.11
7428057.50
7428056.66
7428060.73
7428061.56

X
4988868.25
4988663.75
4988599.39
4988599.86
4988601.04
4988602.49
4988603.38
4988606.47
4988609.39
4988610.05
4988616.75
4988619.42
4988620.77
4988618.09

Грађевинске линије
Грађевинске линије одређене су у поглављу
II - Правила грађења, као и у графичком приказу
„2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичкогеодетским елементима за обележавање, грађевинске
линије, спратност објеката и саобраћајна инфраструктура
са карактеристичним попречним профилима“.
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
Планом нивелације су задржани нивелациони
елементи за постојеће уличне коридоре (улица
Голубиначка и улица Соње Маринковић), док су за
приступну саобраћајницу дати нови нивелациони
елементи: коте прелома и нагиби нивелете.
5. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
На основу новоодређених регулационих линија
од постојећих парцела у обухвату Плана деобом се
образују нове парцеле које, или задржавају постојећу,
или добијају нову намену.
Од парцела насталих деобом које добијају
нову намену и постојећих парцела препарцелацијом
се образују нове јединствене парцеле површина јавне
намене.
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6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Садржаји у оквиру обухвата Плана ће бити
повезани на насељску саобраћајну мрежу преко
саобраћајница:
- улица Соње Маринковић - сабирна насељска
саобраћајница - СНС (постојећа);
- улица Голубиначка - приступна насељска саобраћајница
- ПНС (постојећа);
- улица Нова (уз поток) - приступна насељска
саобраћајница - ПНС (планирана).
Овакав приступ и доступност делу блока 45 из
више праваца у саобраћајно-функционалном смислу
може се сматрати врло повољним с обзиром на, положај
и будућу намену посматраног подручја.
На предметној локацији се налазе изграђени
објекти саобраћајне инфраструктуре, који се задржавају,
а планира се комплетирање недостајуће саобраћајне
инфраструктуре: саобраћајница, површина за немоторнa
кретањa (пешачких површина) и паркинг површина
(површине за стационирање возила) узимајући у обзир
садржаје блока 45.
Саобраћајно решење у оквиру обухвата је
конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на
насељску саобраћајну мрежу преко система сабирних и
приступних саобраћајница (у улицама Соње Маринковић,
Голубиначкој и Новој уз поток), са одговарајућим
бројем прикључења на путну – уличну мрежу (сабирна
саобраћајница у улици Соње Маринковић). Саобраћајни
прикључци се морају изградити/реконструисати са свим
неопходним елементима који ће омогућити безбедно и
неометано прикључивање, без утицаја на безбедност и
проточност саобраћајних токова.
У оквиру јавних површина обухваћених
саобраћајница, предвиђена је реконструкција и изградња
колских и површина за немоторна кретања, са свим
потребним геометријским и нивелационим елементима.
Изградњом нове саобраћајнице уз поток и њеном
имплементацијом у део обухваћене саобраћајне мреже
насеља, формираће се сегмент мреже саобраћајница
са различитим степеном изграђености (3,0-5,0 m) и
режимима саобраћаја (<=,<= =>). Оваквим решењем
предметни део блока 45 ће поседовати одговарајући
ниво саобраћајног приступа и опслужености у
наредном планском периоду, како за изграђени објекат
вишепородичног становања тако и за планиране објекте
на неизграђеним површинама.
У северном делу обухвата, површина јавне
намене се планира као пешачкa стаза (пешачки коридор),
за прилаз и доступност немоторним путем до зелених

Број 5, страна број 286

Службени лист општине Инђија

површина у заштитној зони потока.
Применом планских решења ће се омогућити
безбедно и неометано кретање свих друмских превозних
средстава (путничких, возила за снабдевање и ургентних
возила) у свим временским условима, обезбеђење
одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних
површина и одговарајући ниво услуге.
Површине за стационирање возила (мирујући
саобраћај) планирати у оквиру парцела (узимајући
у обзир вишепородично становање велике густине)
кроз гаражна места унутар објекта вишепородичног
становања и/или кроз паркинг површине у нивоу терена,
и изузетно у регулационoј ширини новофoромиране
саобраћајнице уз заштитно зеленило кроз паралелни
систем паркирања.
6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Општи услов за изградњу саобраћајне
инфраструктуре је израда Идејних и пројеката за
грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз
поштовање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18
и 95/18-др. закон);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18, 87/18,
23/19 и 128/20-др. закон);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број
50/11);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Сабирна насељска саобраћајница (улица Соње
Маринковић):
- задржава се постојећа регулација сабирне насељске
саобраћајнице, изузев у јужном делу обухвата - корекција
услед нарушавања регулације изграђеним објектима
- коловоз ширине 6,0 m (2 х 3,0 m) (минимум 5,0 m (2 х
2,5 m)),
- рачунска брзина Vrac = 50 km/h,
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај,
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са насељском мрежом: површинске
(сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора: није дозвољено.
Приступнe насељскe саобраћајницe (улице
Голубиначка и новоформирана уз поток):
- задржава се постојећа регулација приступне насељске
саобраћајнице у улици Голубиначкој, док се за
новоформирану улицу дефинише регулациона ширина
од 12,0 m,
- коловоз ширине 5,0 m (2 х 2,5 m) за двосмерни
саобраћај, минимум 3,0 m за једносмерни саобраћај,
- носивост коловоза за лаки саобраћај,
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са насељском мрежом: површинске
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(сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора: није дозвољено.
Пешачке стазе
Пешачке стазе пројектовати/градити са
минималном ширином од 1,0 m у оквиру насељске
мреже стаза за пешачка кретања.
Пешачке стазе градити са савременим застором
(асфалт, бетон, префабриковани елементи).
Бициклистички саобраћај
Бициклистички саобраћај у оквиру обухвата
ће се одвијати по површинама за динамички саобраћај,
уз обавезну примену режимско-регулаторних мера
(саобраћајна сигнализација, зона умирења саобраћаја и
друго) за безбедно кретање ових учесника у саобраћају.
Стационарни саобраћај
Саобраћајно-манипулативне
површине
за
паркирање нису планиране у оквиру регулационих
ширина
саобраћајница
(изузев
новоформиране
саобраћајнице уз заштитно зеленило са параленим
системом и димензијама паркинг места 5,5 х 2,0 m),
па ће проблематика стационирања возила решавати на
парцелама остале намене (становање). Избор типа и
врсте паркирања зависи од расположивог простора, у
складу са смерницама из ПГР-а (1 ПА/1 стан).
6.1.3. Услови за
инфраструктуру

прикључење

на

саобраћајну

Грађевинским парцелама обезбедити колски
прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу,
минималне ширине од 2,5 m са одговарајућим
полупречницима кривине условљених меродавним
возилом (ПА, КВ2). Пешачки прилаз је минималне
ширине од 1,2 m.
6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне
инфраструктуре
Хидротехничке инсталације које се планирају
обухватају:
- водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна
хидрантска мрежа),
- фекална канализација,
- атмосферска канализација.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити
снабдевање свих објеката питком водом, као и водом
за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег
пречника и притиска). Сви новопланирани објекти ће се
снабдевати водом прикључењем на насељски водоводни
систем, према условима и сагласностима надлежног
комуналног предузећа. Постојећа водоводна мрежа у
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улици Голубиначкој израђена од PVC цеви пречника
Ф110 mm налази се уз ивицу коловоза на непарној
страни улице. У улици Соње Маринковић налази се
вод израђен од PVC цеви пречника Ф160 mm у зеленом
појасу на непарној страни улице. На потезу од улице
Милетићеве до улице Гоубиначке, исти је изведен од
две цеви PVC пречника Ф160 mm положене једна уз
другу, док је на потезу од улице Голубиначке до улице
Војвођанске изведена АЦ цев пречника Ф300 mm. По
потреби извршити реконструкцију постојећих уличних
водова како би се обезбедиле потребне количине воде.

- За део простора који није покривен атмосферском
канализацијом изградити зацевљену атмосферску
канализациону мрежу са уличним сливницима и
системом ригола и каналета;
- Сливнике радити са таложницима за песак или
предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор
масти и уља;
- Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице;
- Реципијент је Инђијски поток;
- Све радове извести уз претходно прибављене услове и
сагласности надлежног комуналног предузећа.

Фекалном канализацијом ће се омогућити
одвођење употребљене санитарне воде преко постојећих
колектора фекалне канализације до црпне станице
регионалне канализације, одакле се вода потискује ка
постројењу за пречишћавање отпадних вода. Постојећа
мрежа положена је у улици Голубиначкој израђена од
PVC цеви пречника Ф250 mm и налази се на парној
страни улице уз ивицу коловоза. У истој улици постоји
и други крак фекалне канализације израђен од PVC
цеви пречника Ф250 mm трасиран у зеленом појасу уз
Инђијски канал, на растојању од око 5 m од ивице канала.
Вод уличне канализације у улици Соње Маринковић
израђен од PVC цеви пречника Ф315 mm положен је на
непарној страни улице, на око 2 m од ивице коловоза.

6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну
инфраструктуру

Атмосферском канализацијом треба омогућити
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова
и осталих површина у предметном блоку до реципијента,
Инђијског потока. Атмосферске воде у централном
делу насеља, у највећој мери, прихватају се и одводе
затвореним системом док се у осталим деловима насеља
одводе отвореним каналима положеним уз уличне
саобраћајнице. Реципијент за прихват атмосферских
вода је Инђијски поток. Атмосферске воде, у зависности
од порекла, ће се упуштати у реципијент након
адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске
воде упуштати у реципијент тек након третирања на
одгаварајућем уређају (сепаратор, таложник). Изливи
атмосферских и пречишћених вода у реципијенте
морају бити изведени тако да не дође до деградирања и
нарушавања стабилности обале потока.
6.2.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

водне

и

комуналне

- Прикључење објеката на постојећу водоводну мрежу
извести према условима надлежног комуналног
предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу
извести преко водомерног шахта смештеног на парцели
корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије.
У складу са условима противпожарне заштите, где
је потребно предвидети изградњу противпожарне
хидрантске мреже;
- Прикључење објеката на постојећу канализациону
мрежу извести према условима надлежног комуналног
предузећа.
- Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката,
могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску
мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Све
зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију
пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих
примеса.
6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.3.1. Услови за
инфраструктуре

уређење

електроенергетске

Постојећа
подземна
и
надземна
електроенергетска мрежа, по потреби се може каблирати,
у личним коридорима. Објекти постојећих трафостаница,
се задржавају, а напајање будућих потрошача, у случају
потребе за већом снагом, у односу на расположиве
капацитете у постојећим трафостаницама, обезбедити
изградњом нове трафостанице. Прикључни 20 kV кабл
обезбедити од најближе постојеће 20 kV мреже.

Снабдевање водом
- Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити
из постојећег насељског водоводног система;
- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са
осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном
заштитном цеви;
- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m
од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног
оптерећења.

Дистрибутивне трансформаторске станице
ће се градити као слободностојећи објекти, МБТС, са
могућношћу уградње једног енергетског трансформатора
назначене снаге 630 kVA, односно веће снаге у складу са
захтевима.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
- Системом фекалне канализације покривено је цело
подручје у обухвату Плана и потребно је обезбедити
прикључке за све објекте;

Од
трафостаница
вршиће
се
развод
нисконапонским
кабловским
водовима
до
новопланираних потрошача.

Електрична енергија се не може користити за
потребе загревања стамбених вишепородичних објеката,
као ни вишеспратних стамбено-пословних објеката.
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Планирану електроенергетску мрежу у
потпуности каблирати.
На фасаде објеката поставити кабловске
прикључне ормане (КПО) типа ЕВ-2П и у њих свести
прикључне водове до мерних ормана постојећих
објеката.
Дуж саобраћајница и пешачких стаза изградити
мрежу јавне расвете.
Заштиту од атмосферског пражњења извести
према класи нивоа заштите објеката у складу са
Правилником о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења („Службени лист
СРЈ“, бр. 11/96).
6.3.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

електроенергетске

- Електроенергетска мрежа ће се градити подземно, у
складу са условима надлежног оператора дистрибутивног
система електричне енергије;
- Електроенергетске каблове полагати на мин. дубини од
0,8 m;
- Није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и
канализације испод или изнад енергетских каблова;
- Хоризонтални размак цеви водовода и канализације
од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за
каблове 35 kV односно најмање 0,4 m за остале каблове;
- При укрштању цеви водовода и канализације могу да
буду положени испод или изнад енергетског кабла на
вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35
kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;
- Уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на
тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну
цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m;
- Нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или
изнад енергетског кабла;
- Хоризонтални размак и вертикално растојање при
паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског
кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту;
- При укрштању се цев гасовода полаже испод
енергетског кабла;
- Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални
размак при паралелном вођењу може да буде најмање
0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине
најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом
дужином паралелног вођења;
- Надземни делови гасовода морају бити удаљени
од стубова далековода СН (средњенапонских) и НН
(нисконапонских) водова за најмање висину стубова
увећану за 3 m;
- Хоризонтални размак енергетског кабла од других
енергетских каблова, у које спадају каблови јавне
расвете и семафорска инсталација, треба да износи
најмање 0,5 m;
- При укрштању енергетских каблова, кабл вишег
напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског
нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на
вертикалном растојању од најмање 0,4 m;
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- У случају недовољне ширине коридора, међусобни
размак енергетских каблова у истом рову одређује се
на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи
од 0,07 m при паралелном вођењу односно 0,2 m при
укрштању. Обезбедити да се у рову каблови међусобно
не додирују, између каблова се целом дужином трасе
поставља низ опека монтираних насатице на међусобном
размаку од 1 m;
- Хоризонтални размак електронског комуникационог
кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5
m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV;
- При укрштању електронски комуникацини кабл
се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном
растојању од најмање 0,5 m;
- Ако je енергетски кабл постављен у заштитну
електропроводљиву цев (целом дужином паралелног
вођења или најмање 3,0 m са обе стране места
укрштања), a електронски комуниациони кабл
постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора
да буде најмање 0,3 m;
- За случај оптичког кабла, који није осетљив на
утицаје електромагнетне природе, удаљење у односу
на енергетски кабл je условљено једино сигурносним
размаком због обављања радова;
- Угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу
најмање 30°;
- Ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се
поставља у челичну цев;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- Забрањује се постављање шахтова електронских
комуникационих каблова на трасу енергетског кабла
(пролаз енергетског кабла кроз шахт);
- Није дозвољено паралелнo вођење енергетског кабла
испод коловоза;
- Енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза.
- При укрштању са путем угао укрштања траба да je што
ближи 90°, a најмање 30°;
- Нa местима укрштања и крајевима цеви поставити
одговарајуће ознаке;
- При укрштању са каналом енергетски кабл се поставља
у заштитну металну цев Ф160 mm до 0,5 m шире од
спољних ивица канала, тако да je могућа замена кабла
без раскопавања канала;
- Вертикални размак између најниже коте дна канала
и горње ивице металне цеви треба да износи најмање
1,2 m;
- Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом
трасом до дела трасе у заштитним цевима;
- Угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање
30°;
- Нa крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.
Услови за изградњу трафостаница 20/0,4kV
- Дистрибутивне трафостанице градити као монтажнобетонске, за 20/0,4 kV напонски пренос, у складу са
важећим законским прописима и техничким условима
надлежног ЕД предузећа;
- Минимална удаљеност трафостанице од осталих
објеката мора бити 3,0 m;
- Монтажно-бетонске трафостанице, градити као
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слободностојећи објекат. Могуће је изградити
једноструке, са једним трансформатором називне снаге
до 630 kVA (1000 kVA);
- За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити
слободан простор максималних димензија 6,0х7,0 m;
- Поред објеката ових трафостаница обавезно предвидети
слободан простор за изградњу слободностојећег ормана
мерног места за регистровање утрошене електричне
енергије јавног осветљења.
Услови за изградњу јавног осветљења
- Светиљке за осветљење саобраћајница поставити на
стубове расвете поред саобраћајница на минималном
растојању од 1,0 m од коловоза, а на међусобном
растојању до 40 m и ван колских прилаза објектима;
- За осветљење користити расветна тела у складу са
новим технологијама развоја;
- Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип
стубова одредиће се пројектом за изградњу;
- У заштитном појасу еколошког коридора, у појасу од
200 m од еколошког коридора морају се применити мере
заштите коридора од утицаја светлости;
- У појасу од 50 m од еколошког коридора, осветљење
поставити на мин. 20 m од обале, уз примену мера
заштите од утицаја светлости.
- У еколошком коридору избегавати директно осветљење
обале и применити одговарајућа техничка решења
заштите природних и блиско природних делова коридора
од утицаја светлости, применом одговарајућих планских
техничких решења (смањења висина светлосних тела,
усмереност светлосних снопова према саобраћајницама
и објектима, примена посебног светлосног спектра
на осетљивим локацијама, ограничавање трајања
осветљења на прву половину ноћи и сл.). Применити
засторе којима се спречава расипање светлости према
небу, односно према осетљивим подручјима еколошке
мреже.
Услови за реконструкцију надземне електроенергетске
мреже и објеката трансформаторских станица
Реконструкција надземних водова свих
напонских нивоа и објеката трансформаторских станица
вршиће се на основу овог Плана и услова надлежних
оператора преносног и дистрибутивног система
електричне енергије, а подразумева замену стубова,
проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту,
као и трансформацију напона, поштујући постојећу
трасу вода и локацију трансформаторских станица.
6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску
инфраструктуру
- За прикључење објеката на дистрибутивни
електроенергетски систем потребно је изградити
прикључак који ће се састојати од прикључног вода и
ормана мерног места (ОММ).
- За кориснике са предвиђеном једновременом
снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити
из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у
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оквиру парцеле (комплекса) или у оквиру објекта.
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.4.1.
Услови
инфраструктуре

за

уређење

термоенергетске

У делу блока 45 који је у обухвату Плана детаљне
регулације постоји изграђена дистрибутивна гасоводна
мрежа притиска 1-3 bar у улицама Милетићева, Соње
Маринковић и Голубиначкој и то у Милетићевој улици са
леве стране улице, у Соње Маринковић и Голубиначкој
са обе стране улице. У наредном периоду се не планира
проширење гасне мреже у овим улицама, јер постојећа
мрежа у потпуности задовољава потребе садашњих и
будућих потрошача природног гаса. Будући потрошачи
природног гаса се могу прикључити на постојећу
дистрибутивну гасоводну мрежу у делу блока 45.
6.4.2. Услови за
инфраструктуре

изградњу

термоенергетске

За предметни део блока 45 у Инђији, не планира
се проширење постојеће дистрибутивне гасоводне
мреже односно изградња нове. Зато се прописују само
услови за заштиту постојеће дистрибутивне гасоводне
мреже:
- у зависности од притиска заштитни појас гасовода је
за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе
гасовода на обе стране;
- у заштитном појасу гасовода не смеју се изводити
радови и друге активности, без писменог одобрења
оператера дистрибутивног система;
- у заштитном појасу гасовода забрањено је садити
дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу
од 1 m.
6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску
инфраструктуру
Прикључење на гасоводну инфраструктуру
извести у складу са условима и сагласностима добијеним
од надлежног дистрибутера за гас ЈП „ИНГАС“ Инђија
и у складу са одредбама Правилника о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“,
број 86/15).
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК)
ИНФРАСТРУКТУРА
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
На простору обухвата Плана, у улици Соње
Маринковић и Голубиначкој улици постоји изграђена
електронска комуникациона мрежа.
За потребе корисника планско подручја
изградити електронску комуникациону мрежу у
уличним коридорима и унутар јавних површина,
како би се створили услови за примену и коришћење
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широкопојасних сервиса, којим ће се омогућити брзи
приступ интернету, као и мултимедијални сервиси.
6.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све
врсте каблова који се користе за потребе комуникација
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);
- Електронску комуникациону мрежу градити подземно
у уличним коридорима, поред пешачких површина и у
пешачким зонама;
- Дубина полагања подземне кабловске мреже треба
да је најмање 0,6-1,2 m код полагања каблова у ров,
односно 0,3, 0,4 до 0,8 код полагања у мини ров и 0,10,15 у микроров у коловозу, тротоару и сл.;
- Минимално вертикално растојање (приликом укрштања
инсталација) и хоризонтално растојање (паралелан
ход инсталација) између трасе свих наведених ЕК
инсталација, и траса свих других будућих подземних
инсталација (водовода, атмосферске канализације,
фекалне канализације, електроенергетских каблова за
напоне до 1 kV, инсталација КДС-а, гасовода средњег и
ниског притиска), мора бити 0,5 m;
- Минимална хоризонтална удаљеност средњенапонских
20 kV (за напоне преко 1 kV) електроенергетских
каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на
трасе постојећих EK инсталација мора бити: 1,0 m;
- Уколико се прописана удаљеност у односу на EK
инсталације не може постићи, на тим местима неопходно
је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене
цеви, 20 kV електроенергетски кабл треба уземљити
и то на свакој спојници деонице приближавања, с тим
да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација
најмање 2,0 m;
- Минимална вертикална удаљеност (при укрштању
инсталација)
високонапонских
ВН
20
kV
електроенергетских каблова у односу на трасе
постојећих EK инсталација треба да буде мин. 0,5 m;
- Уколико се прописано одстојање не може одржати
каблове на месту укрштања треба поставити у
заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална
удаљеност не сме бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви
за електроенергетски кабл треба да буде од добро
проводљивог материјал, а за EK каблове од лоше
проводљивог материјала;
- На местима укрштања све будуће подземне инсталације,
обавезно положити испод наведених постојећих EK
инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе
90 степени, али не сме бити мањи од 45 степени;
- Удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je
условљено једино сигурносним размаком због обављања
радова;
- Уколико се у непосредној близини траса свих наведених
подземних EK каблова, и празних ПЕ цеви пречника
40 mm, планирају колски прилази, коловози, паркинг
простори, или неке друге површине са тврдим застором,
ивица истих мора бити на минималном хоризонталном
растојању у односу на трасе EK каблова од 1,0 m;
- Ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводноразводних ормана), електронских комуникационих
уређаја: МСАН, миниДСЛАМ, миниИПАН, ДСЛАМ
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и изводних EK стубова који су постављени у
зеленом појасу улицe, морају бити на минималном
хоризонталном растојању у односу на трасу будућих
подземних инсталација, ивице коловоза, приступних
путева, паркинг простора и свих других тврдих застора
од 1,0 m;
- Уколико се планирани индустријски путеви, коловози,
колски прелази, паркинг простори или неке друге
површине са тврдим застором прекривају трасу
наведених постојећих EK каблова, исти морају бити
израђени од решеткстих „МЕ-БА“ елемената да би се
омогућио стални приступ EK кабловима, или се на целој
дужини EK кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз,
паркинг простор и сл., мора планирати полагање празне
заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе
постојећег кабла на дубини од око 0,8–1,0 m);
- За потребе удаљених корисника, може се градити
бежична (РР) електронска комуникациона мрежа.
Услови за изградњу објеката за постављање
електронске комуникационе опреме и уређаја
(ИПАН)
- ИПАН, МСАН, мини ДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји
се могу градити у оквиру уличних коридора (улични
кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним
директним приступом уређају преко јавних површина,
обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем
на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне
парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са
обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором
за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру.
6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
- Прикључење корисника на електронску комуникациону
мрежу извести подземним прикључком по условима
надлежног предузећа;
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима
и преласка на нову технологију развоја у области ЕК
потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК
окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме,
унутар парцеле корисника или до објекта на јавној
површини.
6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

ЗЕЛЕНИХ

И

Слободне површине које нису озелењене и
углавном су обрасле самониклом вегетацијом потребно
је уредити и озеленити у складу са мерама заштите
биодиверзитета.
Дуж фреквентних саобраћајница, неопходно
је формирати и одржавати густ зелени појас од врста
отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном
функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке, у
комбинацији са жбуњем, a паркинг просторе равномерно
покрити високим лишћарима.
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Основни задатак зелених површина дуж
саобраћајница јесте изолација пешачких токова и
објеката од колског саобраћаја, стварање повољних
санитарно-хигијенских и микроклиматских услова за
становнике, а такође и повећање естетских квалитета
насељског пејзажа уз правилан избор биљних врста,
које су одрживе према климатским променама и својом
величином усаглашене са профилом улица.
Због еколошког значаја простора, план
озелењавања треба да буде саставни део планске и
пројектне документације. Озелењавање треба да се
остварује паралелно са изградњом објеката.
Забрањено je сађење инвазивних врста у
простору еколошког коридора, а током уређења зелених
површина, одстранити присутне самоникле јединке
инвазивних врста.
Приликом озелењавања комплекса, потребно
је формирати више спратова зеленила са што већим
процентом аутохтоних врста и користити примерке
егзота за које je потврђено да се добро адаптирају датим
условима средине и не спадају у категорију инвазивних.
Потребно је обезбедити што већи проценат
(најмање 50%) аутохтоних врста подручја (тополе,
врбе, панонски јасен, брест, храст лужњак итд.) који
je неопходно обогатити жбунастим врстама, као и
обезбедити редовно одржавање зелених површина.
Озелењавање ускладити са подземном и
надземном инфраструктуром, према техничким
нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће
и шибље садити на следећој удаљености од инсталација:
			
Водовода		
Канализације		
Електрокаблова		
ЕК мреже
Гасовода

Дрвеће		
мин. 1,5 m
мин. 1,5 m
мин. 2,5 m
2,0 m
1,5 m

Шибље
0,5 m

- дрвеће у садити на удаљености 2 m од коловоза, а од
објекта 4-7 m;
- избор дендролошког материјала орјентисати на
аутохтоне (минимум 20%, а оптимално 50%) и предложене
врсте, a примену четинарских врста (максимум 20%)
ограничити само на интензивно одржаваним зеленим
површинама са наглашеном естетском наменом;
- однос лишћара и четинара треба да буде 5:1;
- саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год.
старости.
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7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ
ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
7.1. ЗАШТИТА
ДОБАРА

НЕПОКРЕТНИХ

КУЛТУРНИХ

На основу услова добијених од надлежног Завода
за заштиту споменика културе Сремска Митровица на
простору који се налази у границама обухвата Плана
нема регистрованих непокретних културних добара,
споменика културе, нити грађевинских објеката са
израженим споменичким вредностима са аспекта
службе заштите непокретног културног наслеђа, као ни
регистрованих археолошких налазишта.
За обухват Плана нема посебних услова заштите
непокретних културних добара.
Заштита
археолошког
наслеђа
као
непокретности под претходном заштитом, потребна je
у целокупном обухвату Плана и подразумева обавезно
праћење земљаних радова и предузимање мера
техничке заштите приликом изградње грађевинских и
инфраструктурних објеката.
Приликом
сваке
врсте
грађевинских
интервенција, за све катастарске парцеле наведене
у обухвату Плана, које подразумевају активности на
изградњи грађевинских и објеката инфраструктуре,
Инвеститор je дужан да прибави појединачне услове
заштите територијално надлежног Завода за заштиту
споменика културе.
7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА
У обухвату Плана налази се каналисани
Инђијски поток. Инђијски поток на овом делу
простора има улогу локалног еколошког коридора,
који представља саставни део еколошког коридора
од регионалног значаја и неопходан je за одвијање
животних циклуса заштићених и строго заштићених
врста (у складу са одредбама Правилника о проглашењу
и заштити строго заштићених и заштићених дивљих
врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник
PC“, бр. 5/2010 и 47/2011).
Применити мере очувања и унапређења
природних и полуприродних елемената еколошког
коридора од локалног значаја, каналисаног водотока
„Инђијски поток“:
1. Опште мере очувања функционалности коридора:
Избегавати директно осветљење обале и
применити одговарајућа техничка решења заштите
природних и блиско природних делова коридора од
утицаја светлости, применом одговарајућих планских
и техничких решења (смањена висина светлосних тела,
усмереност светлосних снопова према саобраћајницама
и објектима, примена посебног светлосног спектра
на осетљивим локацијама, ограничавање трајања
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осветљења на прву половину ноћи и сл.). За изворе
ноћног осветљења изабрати моделе расвете за директно
осветљење са заштитом од расипања светлости, којима
се спречава расипање светлости према небу, односно
према осетљивим подручјима еколошке мреже.
Приобално земљиште канала/водотока треба
да има травну вегетацију у ширини од најмање 4
m, a оптимално 8 m код локалних коридора. Травна
вегетација се одржава редовним кошењем. Забрањено
je узурпирати приобално земљиште коридора
преоравањем, изградњом објеката и сл.
2. Посебне мере очувања функционалности коридора:
Eлектроенергетску инфраструктуру изоловати
и обележити тако да се на минимум сведе могућност
електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије
(механичког удара у жице) летећих организама: носаче
изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе
поставити на носаче у положају на доле, a жице
обележити на упадљив начин.
Мере за заштитну зону еколошког коридора:
1. у појасу од 200 m од еколошког коридора планским
решењима мора се обезбедити примена мера заштите
коридора од утицаја светлости, буке и загађења, као и
дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану
коришћења инвазивних врста;
2. у појасу од 50 m од еколошког коридора примењују се
следеће мере:
- очувати проходност еколошког коридора забраном
ограђивања појаса уз обалу или применом типова ограде
које омогућују кретање ситних животиња;
- обезбедити континуитет зеленог тампон појаса између
простора људских активности и коридора у ширини од
10 m код постојећих објеката, a 20 m код планираних
објеката и то у складу са типом вегетације коридора/
станишта;
- објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење
лоцирати на мин. 20 m удаљености од границе коридора;
- осветљење стаза, објеката и приступних саобраћајница
вршити светлосним телима постављеним најниже
могуће уз примену осталих мера заштите напред
наведених у општим мерама очувања функционалности
коридора.
Уколико се на простору обухвата Плана
пронађу геолошка и палеонтолошка документа (фосили,
минерали, кристали и др.) која би могла представљати
заштићену природну вредност, налазач je дужан да
пријави надлежном Министарству у року од осам
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе.
8.
МЕРЕ
ИЗГРАДЊЕ

ЕНЕРГЕТСКЕ

Енергетски

ефикасна

ЕФИКАСНОСТИ
градња

подразумева
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изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан
и комфоран боравак у објекту у свим временским
условима, са што мање утрошене енергије. Без обзира
да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или
о променама у понашању, све мере подразумевају исти,
или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда.
У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој
који задовољава данашње потребе, а при том се не
угрожава могућност да и будуће генерације задовоље
своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи.
Важно је истаћи међутим, да мере за даље
побољшавање енергетских карактеристика садржаја
не смеју да буду у супротности са другим суштинским
захтевима, као што су приступачност, рационалност и
намеравано коришћење објеката и садржаја.
Енергетски ефикасна изградња реализује се:
- правилним избором локације и добром оријентацијом
објеката (пројектовањем и позиционирањем објеката
према климатским аспектима, изложености сунцу и
утицају суседних објеката),
- реализацијом пасивних соларних мера, као што су:
максимално коришћење сунчеве енергије за загревање
објекта (оријентација објекта према јужној, односно
источној страни света), заштита од сунца, природна
вентилација и сл.,
- коришћењем нових конструктивних решења
са традиционалним и савременим грађевинским
материјалима који нису штетни по окружење (еколошки
материјали),
- применом адекватног омотача објекта (топлотна
изолација зидова, кровова и подних површина),
применом прозора са адекватним карактеристикама
(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере),
- уградњом савремених система грејања, хлађења и
вентилације објекта, уградњом адекватних система
за одвођење дима, система за грејање потрошне воде,
система за снабдевање питком водом и уградњом
савремених система осветљења (примена савремених
сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености), електричних инсталација и
остале електричне опреме,
- изградњом објеката за производњу енергије на
бази алтернативних и обновљивих извора енергије
(коришћењем локалних обновљивих извора енергије),
- подизањем зеленила у складу са планским решењем
(смањење загревања тла и стварање амбијента сличног
природном).
Одржива градња мора да осигура квалитет
изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз
финансијску, економску и еколошку прихватљивост.
Коришћењем биљних врста које су отпорне на
сушу и којима погодују услови на нашим просторима
(аутохтоне врсте) смањује се потреба за наводњавањем,
што уједно представља уштеду воде и енергије. Садња
аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних биљних
сорти чува локални биодиверзитет.
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9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
Изградња објеката и извођење радова, односно
уређење простора у обухвату Плана може се вршити под
условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или
на други начин деградирање животне средине. Такође,
коришћење планираних садржаја мора се одвијати на
такав начин да се максимално умање потенцијални
негативни утицаји на природне вредности, ваздух,
воду и земљиште, на становништво и свеукупне услове
живота у обухвату Плана и непосредном окружењу.
Током извођења радова на припреми терена,
изградњи и реконструкцији објеката потребно је
планирати и применити следеће мере заштите:
- вршити редовно квашење запрашених површина и
спречити расипање грађевинског материјала током
транспорта,
- утврдити обавезу санације земљишта, у случају
изливања уља и горива током рада грађевинских машина
и механизације,
- отпадни материјал који настане у процесу изградње
(комунални отпад, грађевински материјал и метални
отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно
сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и
одобрену локацију,
- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану
локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног
органа; транспорт ископаног материјала вршити
возилима која поседују прописане кошеве и систем
заштите од просипања материјала,
- применити опште и посебне санитарне мере и услове
предвиђене законом и другим прописима којима се
уређују послови санитарног надзора, као и прибављене
услове/сагласности надлежних органа и организација.
Заштиту ваздуха обавезно је обезбедити
доследним спровођењем Закона о заштити ваздуха
и пратећих подзаконских аката, нарочито у погледу
мера превенције и санације евентуалних емисија
загађујућих материја у ваздух и непријатних мириса.
По потреби, може се вршити контрола прекорачења
граничне вредности PM10 фракције суспендованих
честица у ваздуху, које се прекорачуј услед подизања
прашине проузроковане посипањем паркинга и осталих
саобраћајних површина песком и сољу у зимском
периоду.
Основна мера за спречавање и ограничавање
негативног утицаја на квалитета ваздуха, као природног
ресурса, односи се на успостављање мониторинга
квалитета ваздуха, у складу са законском регулативом
од стране надлежне институције, као и евиденцијом
потенцијалних загађивача са утврђеним програмом
праћења њиховог рада.
Услови и мере заштите вода су:
- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и
подземне воде, које прелазе граничне вредности емисије
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- квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати
прописане критеријуме за упуштање у канализациони
систем насеља односно крајњи реципијент,
- забрањено је испуштање отпадних вода које су
прекомерно термички загађене,
- вршити прихват зауљених отпадних вода преко
сепаратора уља и масти,
- атмосферске воде пре упуштања у реципијент такође
очистити од механичких нечистоћа на таложнику,
односно сепаратору уља и масти,
- вршити биохемијско и механичко испитивање
параметара квалитета отпадних вода.
Услови и мере заштите земљишта су:
- применити биоразградиве материјале у зимском
периоду за одржавање паркинга, улица и манипулативних
платоа,
- примењивати мере којима се спречава расипање и
развејавање прашкастих материја и отпада по околини,
приликом манипулисања или привременог чувања,
- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско
уље и сл.), загађени слој земљишта мора се отклонити и
исти ставити у амбалажу која се може празнити само на,
за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента
нанети нови, незагађени слој земљишта.
Забрањено је испуштање и одлагање
загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних
вода на површину земљишта и у земљиште. Особине
земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања
квалитета у складу са његовом наменом.
Обавезно је спроводити техничке мере за
спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних
материја у земљиште, праћење утицаја на квалитет
земљишта, као и спровођење других мера заштите
у складу са Законом о заштити земљишта и другим
законима.
Услови и мере заштите од буке односе се на
спровођење мониторинга буке у складу са Правилником
о методологији за одређивање акустичких зона, Законом
и важећим подзаконским актима.
Услови и мере при управљању отпадним
материјама подразумевају:
- адекватно управљање комуналним и осталим врстама
отпада који настане на простору у обухвату Плана, у
складу са Законом о управљању отпадом, локалним и
регионалним планом управљања отпадом за регион, као
и у складу са условима надлежне комуналне службе,
- примењивање општих и посебних санитарних мера,
предвиђених законом и другим прописима којима се
уређују послови санитарног надзора.
Ha територији Општине Инђија врши се
организовано одвожење комуналног отпада и његова
сепарација у складу са општинском Одлуком о
управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће
на површинама јавне намене на територији општине
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Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
16/2013), a услугу одвожења комуналног отпада врши
ЈКП „Комуналац“ Инђија.
Инвеститор je дужан да планира и обезбеди
локацију за одлагање комуналног и сепарисаног отпада
(ПЕТ амбалажа и папир), на којој ће се постављати
контејнери, ради одвожења и то посебно за стамбени
(колективно становање), a посебно за пословни простор
и да исте набави пре почетка коришћења објекта. И то на
начин да у складу са процењеном количином комуналног
отпада, набави довољан број типских контејнера 1,1 и то:
плави контејнери за одлагање папира, жути контејнери за
одлагање ПЕТ амбалаже и сиви контејнери за одлагање
осталог комуналног отпада.
Локација на којој се постављају контејнери мора
да има прилазни пут (ширине мин. 2,5 m, дужине до 12 m
и максималног осовинског оптерећења до 10 t) и мора се
обезбедити несметан прилаз комуналним возилима, како
би се могло несметано вршити пражњење контејнера.
Простор за ову намену мора бити на парцели на којој се
гради објекат, a препоручује се да буде у склопу објекта,
у непосредној близини јавне саобраћајнице.
Површина за држање типских посуда мора бити
носива и глатка, на нивоу прилазног пута, са одвођењем
атмосферских и оцедних вода, на растојању не већем
од 2 m од прилазног пута специјалног возила за одвоз
смећа. Локација мора да има довољну површину за
смештај планираног броја посуда за смеће-контејнера
1,1 mЗ. Потребна површина за постављање једног
оваквог контејнера je 150x150 cm.
За индивдуална породична домаћинства,
планира се опремање типским кантама за сакупљање и
чување отпада.
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ
Заштита од елементарних непогода подразумева
планирање простора у односу на могуће природне и
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи
или да проузрокују штету већег обима на простору за
који План ради, као и прописивање мера заштите за
спречавање елементарних непогода или ублажавање
њиховог дејства.
Подручје обухваћено Планом може бити
угрожено од: земљотреса, метеоролошких појава атмосферског пражњења, града, ветрова, пожара,
техничко-технолошких несрећа/акцидената и ратних
разарања.
Према подацима Републичког сеизмолошког
завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни период
од 475 година, за дато подручје је утврђен VII степен
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сеизмичког интензитета. У односу на структуру, тј. тип
објекта дефинисане су класе повредивости, односно
очекиване деформације. За VII степен се сматра да ће
се, у смислу интензитета и очекиваних последица,
манифестовати „силан земљотрес“.
При пројектовању и утврђивању врсте
материјала за изградњу или реконструкцију објеката
обавезно је уважити могуће ефекте за наведени
степен сеизмичког интензитета према Европској
макросеизмичкој скали ЕМС-98, како би се максимално
предупредиле могуће деформације објеката под
сеизмичким дејством. Мере заштите од земљотреса
подразумевају строго поштовање и примену важећих
грађевинско-техничких прописа за изградњу објеката на
сеизмичком подручју.
Атмосферском канализацијом треба омогућити
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова
и осталих површина у предметном блоку до реципијента,
Инђијског потока.
Заштита објеката од атмосферског пражњења
обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у
складу са одговарајућом законском регулативом.
Заштита од града се обезбеђује лансирним
(противградним) станицама које се не налазе у обухвату
Плана.
Најучесталији ветрови на овом подручју дувају
из југоисточног правца (кошава) и северозападног
правца.
Настајање пожара, који могу попримити
карактер елементарне непогоде, не може се искључити
без обзира на све мере безбедности које се предузимају
на плану заштите. Мере заштите од пожара обухватају
урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите,
односно подразумевају примену техничких прописа и
стандарда који регулишу ову област при пројектовању
и изградњи свих објеката који су планирани на овом
простору.
Заштита од пожара се обезбеђује:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских
линија;
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и
обезбеђивањем капацитета насељске водоводне мреже,
односно довољне количине воде за ефикасно гашење
пожара;
- градњом саобраћајница према датим правилима
(потребне минималне ширине, минимални радијуси
кривина и сл.);
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе
(приступних путева и пролаза за ватрогасна возила);
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи
објеката (безбедносни појасеви између објеката,
којима се спречава ширење пожара и експлозије, као и
сигурносна удаљеност између објеката);
у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима
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и важећим техничким прописима који уређују ову
област.
Такође, неопходно је да надлежни орган у
процедури издавања локацијских услова, за објекте
који су обухваћени Планом, прибави посебне услове
у погледу мера заштите од пожара и експлозија од
Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења
у саставу Сектора за ванредне ситуације).
10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ / ТЕХНИЧКО
ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ
На основу доступних података којима
располаже Министарство заштите животне средине
Републике Србије, утврђено је да се у обухвату Плана,
односно на територији општине Инђија не налазе севесо
постројења/комплекси.
Како се предметним Планом не планира
изградња нових севесо постројења/комплекса, а
у складу са Правилником о садржини политике
превенције удеса и садржини и методологији израде
Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса
(„Службени гласник РС“, број 41/10), као полазни
основ за идентификацију повредивих објеката разматра
се удаљеност од минимум 1000 m од границе севесо
постројења, односно комплекса, док се коначна процена
ширине повредиве зоне – зоне опасности, одређује на
основу резултата моделирања ефеката удеса.
Ради заштите подручја у обухвату Плана,
као и шире околине, потребно је пажљиво планирати
евентуално лоцирање и изградњу нових севесо
постројења/комплекса у окружењу и њихових
максималних могућих капацитета севесо опасних
материја, како би се обезбедило адекватно управљање
безбедношћу од хемијског удеса.
10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА
За простор који је предмет израде Плана
детаљне регулације нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље коју прописујe
надлежни орган.
У складу са Законом о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 87/18) ради заштите
од елементарних непогода и других несрећа, органи
локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна
лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су
да обезбеде да се становништво, односно запослени,
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Склањање људи, материјалних и културних
добара обухвата планирање и коришћење постојећих
склоништа, заклона или других заштитних објеката,
прилагођавање нових објеката, као и објеката погодних
за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење
за заштиту људи од природних и других несрећа.
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Као други заштитни објекти користе се
просторије, прилагођене за склањање људи и
материјалних добара. Приликом изградње објеката у
којима ће боравити запослени, препорука је да се над
подрумским просторијама или просторијама приземља
(ако објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча
која може да издржи урушавање објекта.
11.
ПОСЕБНИ
УСЛОВИ
КОЈИМА
СЕ
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА
СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Приступачност
јесте
резултат
примене
техничких стандарда у планирању, пројектовању,
грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији
објеката и јавних површина, помоћу којих се свим
људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и
интелектуалне карактеристике или године старости
осигурава несметан приступ, кретање, коришћење
услуга, боравак и рад.
С обзиром на то да се на предметном простору
могу очекивати и корисници са посебним потребама
неопходно је обезбедити услове за несметано кретање
истих у простору, у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Службени гласник РС“, број 22/15).
У том контексту треба предвидети пешачке стазе
са рампама (одговарајућег нагиба и ширине) на местима
денивелације између разних категорија саобраћајних
површина. Из истих разлога, обезбедити и одређени
минимални број паркинг места за хендикепирана
лица на планираним паркинг површинама (у оквиру
грађевинских парцела).
Поред ових мера, приликом израде одговарајуће
пројектно техничке документације за поједине
грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере
за заштиту инвалидних лица у самим објектима, као
што су прилагођавање улазне партије и омогућавање
несметане комуникације унутар објекта.
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Планом су дефинисани услови за прикључење
планираних садржаја на саобраћајну и комуналну
инфраструктуру:
водоводну
и
канализациону
мрежу, електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу
и електронску комуникациону мрежу. Поред тога,
прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно
изводе према техничким условима и уз прибављену
сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну
инфраструктуру.
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За потребе издавања локацијских услова
и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити
одређени минимални степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке
на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна
за оптимално функционисање планираних садржаја и
уређених површина.
За грађевинске парцеле потребно је минимално
обезбедити:
- приступ на јавну саобраћајну површину;
- прикључење на јавну електроенергетску дистрибутивну
мрежу по условима надлежне електродистрибуције;
- прикључење на јавну водоводну мрежу по
условима надлежног комуналног предузећа, односно
дистрибутера;
- прикључење на канализациону мрежу по условима
надлежног комуналног предузећа.
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације планских
циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме
и услове за изградњу и реконструкцију планираних
садржаја:
- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама
изазваним земљотресом јачине VII-VIII степена
сеизмичког интензитета за повратни период од 475
година - према Европској макросеизмичкој скали
(ЕМС-98);
- При пројектовању и грађењу објеката придржавати
се одредби техничких прописа и услова који конкретну
област регулишу;
- При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати
се Закона о заштити од пожара;
- Спроводити мере заштите природних и радом
створених вредности животне средине у складу са
Законом о заштити животне средине.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
2.1. ЗОНА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
Врста и намена објеката
У оквиру зоне вишепородичног становања
као главни објекат на парцели може се градити
вишепородични стамбени или стамбено-пословни
објекат.
У оквиру објекта вишепородичног становања
део приземља или цела приземна етажа може да се
намени за пословни простор. Пословне делатности
које се могу дозволити су из домена трговине на мало,
угоститељства и услужне делатности, тј. оне делатности
које својим радом не угрожавају примарну функцију
зоне - становање.
Вишепородични стамбени, односно стамбено-
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пословни објекат може да се гради као слободностојећи.
Услови за образовање грађевинске парцеле
За изградњу вишепородичног стамбеног,
односно стамбено-пословног објекта, услови за
образовање грађевинске парцеле су следећи:
- минимална ширина парцеле је 20,0 m,
- минималнa површинa грађевинскe парцелe је 600,0 m2.
Положај објеката на парцели
Растојање грађевинске линије од регулационе
линије за слободностојеће вишепородичне стамбене,
односно стамбено-пословне објекте је минимум 5,0 m
(условљено конфигурацијом терена и усклађивањем
регулационе линије са изграђеним објектом у овој зони).
Предњом фасадом објекат се мора поставити на
грађевинску линију.
Растојање основног габарита (без испада)
вишепородичног стамбеног, односно стамбенопословног објекта и границе суседне грађевинске
парцеле за слободностојећи објекат је минимално 2,5 m.
Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости грађевинске
парцеле је 50%.
На свакој грађевинској парцели мора се
обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Дозвољена спратност објеката
Максимална
дозвољена
спратност
вишепородичног стамбеног, односно стамбено пословногобјекта је до П+3+Пк (приземље + три етаже +
поткровље).
Кота приземља објеката одређује се у односу
на коту нивелете јавног или приступног пута, односно
према нултој коти објекта. За објекте на стрмом терену
са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа
од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити
нижа од нулте коте највише ½ спратне висине.
За остваривање садржаја пословања намењује
се приземље. Вишепородични стамбени објекти могу
имати подрумске или сутеренске просторије, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Међусобна удаљеност објеката
Међусобна
удаљеност
слободностојећих
вишепородичних стамбених, односно стамбенопословних објеката је минимално 5,0 m.

Број 5, страна број 297

Службени лист општине Инђија

Петак 16. април 2021.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила

у односу на регулациону линију за 5,0 m и ако те
степенице савлађају висину од 0,9 m.

У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу
мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине
3,0 m.

Због специфичности терена у нагибу, односно
денивелације приступне саобраћајнице у односу на
парцелу на којој се објекат гради, постављање отворених
спољних степенице на предњем делу објекта дозвољено
је већ од регулационе линије, а у оквиру парцеле на којој
се гради објекат.

За паркирање возила за сопствене потребе
у оквиру грађевинске парцеле намењене изградњи
вишепородичног стамбеног, односно стамбенопословног објекта мора се обезбедити простор за
паркирање возила по правилу - један стан једно паркинг
место.
Заштита суседних објеката
Стопе темеља не могу прелазити границу
суседне парцеле.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта
вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада
већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску
линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу
прећи грађевинску линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и
то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини
објекта са висином изнад 2,5 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара
на висину изнад 2,5 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације мање од 0,6 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9 m,
али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати
на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена

Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 m
улазе у основни габарит објекта.
Изградњом степеница до висине од 0,9 m које
се постављају на бочни или задњи део објекта не сме се
ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара подрумске етаже могу прећи грађевинску линију
рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до
дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те
дубине мање од 0,5 m,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара
мање од 1,0 m.
Отварање отвора на просторијама за становање
као и пословним просторијама на бочним фасадама
може се дозволити ако је међусобан размак између
објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Архитектонско, односно естетско
појединих елемената објекта

обликовање

Објекти својим архитектонским изразом
морају бити усклађени са просторним и временским
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку.
Фасаде објеката могу бити облагане свим
врстама традиционалних и савремених материјала, или
малтерисане у боји.
Висина надзитка стамбене поткровне етаже
износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се
према конкретном случају.
Осветљење поткровне етаже може се
обликовати вертикалним (кровне баџе и терасе) или
полеглим кровним прозорима, чија укупна површина
може заузимати максимално 50% површине крова.
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Кровне баџе не могу прећи грађевинску линију
основног габарита објекта, њихова укупна ширина
не сме прећи 40% ширине фасаде, а њихова висина и
положај може обезбедити осветљење највише једној
корисној етажи.

У зони породичног становања у стамбеном делу
парцеле пословне делатности које се могу дозволити
су из области: трговине на мало, угоститељства,
образовања, услужних и занатских делатности уз
обезбеђивање услова заштите животне средине.

Дозвољена је изградња тераса у поткровној
етажи уз поштовање смерница датих у делу „Заштита
суседних објеката“ у оквиру овог поглавља, а који се
односе на израдњу
грађевинских елемента који могу да пређу грађевинску
линију, рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада.

Постављање објеката (стамбених, пословних,
помоћних), дуж границе са суседом врши се под
следећим условима:
- Ако се постављају на заједничку међу (границу)
не може се објектом, или делом објекта угрозити
ваздушни простор суседа преко међе (решење може
бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров
са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров са
падом у сопствено двориште). На зиду који је лоциран
на заједничкој међи не могу се постављати отвори према
суседној парцели, изузев отвора који су искључиво
у функцији вентилације или осветљења растојања
минималне висине парапета h=1,8 m, површине до
0,8 m2.
- Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова
удаљеност од исте мора бити мин. 0,5 m, изузев у
зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено
стање парцелације са уским фронтовима парцеле) где је
минимална удаљеност 0,0 m.

Баџе морају бити сведених, ненаметљивих
облика, пропорцијски усклађени са фасадом и укупним
волуменом објекта, као и са већ изграђеним објектима
на осталом делу блока 45 у Инђији.
Обавезна израда косог крова с тим да се нагиб
и тип кровне конструкције усклади са архитектуром
објекта и изабраном врстом кровног покривача.
Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 20 до
35о.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката
може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом може се
дозволити у оквиру услова датих овим Планом,
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити
ако се извођењем радова на објекту неће нарушити
услови дати овим Планом,
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не
задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се не
може дозволити доградња постојећег објекта,
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у
оквиру намена датих овим Планом.
2.2. ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
Врста и намена објеката
На грађевинској парцели намењеној породичном
становању могу се градити:
- главни објекат: породични стамбени објекат, стамбенопословни објекат, пословно-стамбени објекат који не
угрожава становање. Објекат породичног становања
може бити слободностојећи, у прекинутом низу и
полуатријумски;
- на истој грађевинској парцели може се планирати
изградња и другог објекта: пословни објекат, стамбени
објекат, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20 m2;
- помоћни објекти: оставе мање од 20 m2, ограде и
бунари;
- на грађевинској парцели у изузетним случајевима може
се дозволити градња два стамбена објекта, под условима
да су испуњени сви урбанистички критеријуми;
- породични стамбени објекат може да има максимално
до четири стамбене јединице.

У случају да се пословање планира у основном
(породичном) објекту део објекта који се намењују
за пословне садржаје не може прећи половину бруто
површине.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле
намењене породичном становању су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле
је 10,0 m (изузетно 9,5 m), минимална површина парцеле
је 300,0 m2,
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0
m (2х8,0 m), минимална површина је 500,0 m2 (2х250,0
m2), а само у изетним случајевима 400 m2 (2х200,0 m2),
- за објекат у прекинутом низу минимална ширина
парцеле је 12,0 m, минимална величина парцеле је
200,0 m2.
На грађевинским парцелама чија је површина
мања од најмање површине утврђене условима, и чија
је ширина мања од најмање ширине утврђене условима
може се утврдити изградња породичног стамбеног
објекта спратности П+1 са два стана, индекса заузетости
грађевинске парцеле до 60%.
На грађевинској парцели чија је површина или
ширина мања од најмање површине или ширине утврђене
у условима, може се Локацијским условима утврдити
изградња или реконструкција објекта спратности до
П+1 и индекса заузетости грађевинске парцеле до 40%.
На једној грађевинској парцели у изнетим
случајевима може се дозволити градња два стамбена
објекта под следећим условима:
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- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним
и помоћним објектима може бити до 40%,
- растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0
m за приземне и 4,5 m за спратне објекте,
- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе
парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен
директан или индиректан приступ на јавни пут.
Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити
предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа
са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују
стамбени објекти постављени на регулациону линију).
Грађевинска линија може бити увучена у односу на
регулациону линију. Гаража се може поставити на
регулациону линију уз услов да кровне равни гараже
имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже
отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост
гараже.
Главни објекат се на парцели гради уз
границу парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације. Изградња објекта на парцели може се
дозволити под следећим условима:
- основни габарит главног слободностојећег објекта са
испадима може да се дозволи на минимално 1,0 m од
границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације;
- основни габарит главног слободностојећег објекта
(без испада) може да се дозволи на минимално 3,0 m
од границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације;
- основни габарит двојног објекта (без испада) може да
се дозволи на минимално 4,0 m од границе парцеле;
- основни габарит главног објекта у прекинутом низу од
границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно
јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање
основног габарита без испада).
Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Максимални индекс заузетости грађевинске
парцеле је 40%.
На свакој грађевинској парцели мора се
обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Дозвољена спратност и висина објеката
Спратност
главног
објекта
(породични
стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и
пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до
максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа +
поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно
сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе. Висина главног објекта је
максимално 6,0 m од коте заштитног тротоара објекта
до венца, односно максимално слеме 9,0 m.
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Спратност пословног објекта уз главни објекат
је максимално П+1 (приземље+једна етажа) (дозвољена
је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то).
Висина објекта је максимално 7,5 m од коте заштитног
тротоара објекта до венца.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња
кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље),
а максималне висине до 3,0 m од коте заштитног тротоара
објекта до венца.
Међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност породичних стамбених
објеката (осим полуатријумских) не може бити мања од
4,0 m (основни габарит са испадом).
Удаљеност између главног и другог објекта,
удаљеност између главног и помоћног објекта уз главни
објекат не може бити мања од 4,0 m.
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде
на међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови,
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0
m ако пословни објекат има отворе са те стране, тј.
међусобни размак не може бити мањи од половине
висине вишег објекта.
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат се
граде у истој линији на делу бочног дворишта северне
оријентације као и главни објекат, уз услов да се објекат
од границе парцеле гради на минимално 1,0 m одстојања.
Други и помоћни објекат уз главни објекат
на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0 m од
заједничке границе парцеле.
Ограде на регулационој линији могу бити
транспарентне или комбинација зидане и транспарентне
ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара
не сме прећи висину од h=1,4 m.
Транспарентна ограда се поставља на подзид
висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део
ограде може ићи до висине од 0,9 m.
Капије на регулационој линији се не могу
отварати ван регулационе линије.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на
грађевинској парцели која се ограђује.
Бочне стране и задња страна грађевинске
парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом,
транспарентном оградом или зиданом оградом до
висине максимално h=1,8 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних
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целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење
стамбеног и пословног дела парцеле) уз услов да висина
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне
породичног становања мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин 2,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг
место, тј. простор за паркирање возила по правилу један
стан једно паркинг место.
Заштита суседних објеката
Стопе темеља не могу прелазити границу
суседне парцеле, осим уз сагласност власника или
корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе
надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне
делатности.
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,6 m односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од
3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од
1,2 m онда се она поставља на грађевинску односно
регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу
прећи грађевинску линију (рачунајући од основног
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада)
и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у
зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини
објекта с висином изнад 3,0 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском
конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара
на висину изнад 3,0 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице без стубова, на
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2
m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне (односно западне) оријентације (најмање
растојања од 1,5 m) - 0,6 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне
(односно источне) оријентације (најмањег растојања
од 2,5 m) - 0,9 m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
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растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) - 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње
фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати
на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена
у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које
савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит
објекта.
Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме
се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно
регулациону линију) рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до
дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те
дубине мање од 0,5 m,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара
мање од 1,0 m.
Отварање отвора на просторијама за становање
као и пословним просторијама на бочним фасадама
може се дозволити ако је међусобни размак између
објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 m.
Ако је међусобни размак од 3,0 m до 4,0 m дозвољено је
отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз
услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака
или више од 1,8 m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Архитектонско, односно естетско
појединих елемената објекта

обликовање

Објекти својим архитектонским изразом
морају бити усклађени са просторним и временским
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање
чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких
елемената. Архитектонским облицима, употребљеним
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку.
Фасаде објеката могу бити облагане свим
врстама традиционалних и савремених материјала, или
малтерисане у боји.
Висина надзитка стамбене поткровне етаже
износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се
према конкретном случају.
Обавезна је израда косог крова с тим да се нагиб
и тип кровне конструкције усклади са архитектуром
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објекта и изабраном врстом кровног покривача.
Дозвољава се нагиб кровних равни у распону од 20 до
35о.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката
може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом може се
дозволити у оквиру услова датих овим Планом,
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити
ако се извођењем радова на објекту неће нарушити
услови дати овим Планом,
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не
задовољава услове датих овим Планом, реконструкцијом
се не може дозволити доградња постојећег објекта,
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у
оквиру намена датих овим Планом.
2.3. ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Услови дати у поглављу „6.1. Саобраћајна
инфраструктура“.
2.4. ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА
Услови дати у поглављима „2.3. Заштитно
зеленило“, „6.6. Услови за уређење зелених и слободних
површина“ и „7.2. Заштита природних целина“.
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
За подручје обухвата Плана нема детаљних
података о инжењерско-геолошким истраживањима.
Основну геолошку грађу терена насеља Инђија
чини лес, састављен од више лесних складова. Дебљина
лесног слоја варира и креће се од 10 m до 20 m. Лес је
специфична прашинаста творевина еолског порекла, са
доста уједначеним гранулометријским саставом. Услед
велике порозности и пропустљивости леса, на лесној
тераси се осећа одсуство површинске акумулације вода.
Носивост сувог леса неоштећене структуре је велика
и креће се између 1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног
може се закључити да под¬ручје обухвата Плана
има релативно повољну геомеханичку структуру, без
изразитијих просторних ограничења.
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ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних
инжењерско-геолошких карактеристика терена.
Према
постојећој
геолошко-геотехничкој
документацији, коришћеној при изради Планова вишег
реда, нису регистровани морфолошки облици који
указују на процес клизања.
На предметном простору се налази стабилан
терен чије апсолутне коте износе од 98–109 мнв.
Изградња објеката мора бити пројектована
и изведена према свим условима противпожарне
и сеизмичке заштите (VII-VIII степен сеизмичког
интензитета према ЕМС-98), што подразумева примену
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње,
спратност објеката и др., као и строго поштовање и
примену важећих законских прописа за пројектовање и
градњу објеката у сеизмичким подручјима.
Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка
истраживања обавезно се врше за потребе просторног
и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње
грађевинских и других објеката ради дефинисања
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње
и/или санације, као и других карактеристика геолошке
средине.
Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно
од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о
геотехничким условима изградње, израђен према
прописима о геолошким истраживањима.
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА
Израда
пројекта
парцелације,
односно
препарцелације неопходна је ради формирања нових
грађевинских парцела.
Израда урбанистичког пројекта могућа је у
случајевима предвиђеним Планом генералне регулације
насеља Инђија („Службени лист општина Срема“, бр.
14/06 и 30/11 и „Службени лист општине Инђија“, број
18/19).

Према расположивим сазнањима, предметно
подручје не располаже минералним богатством
значајним за експлоатацију и истовремено представља
недовољно истражено подручје и у том контексту нема
ограничења за изградњу објеката.

Није предвиђена израда урбанистичкоархитектонског конкурса за простор у обухвату Плана.

На територији обухвата Плана не налази се
лежиште геотермалних вода. Насеље није угрожено од
штетног дејства високих нивоа подземне воде, односно
већи део општине Инђија је са дубоким нивоом воде
I издани. Са инжењерско-геолошког аспекта овакви
терени су оцењени као најпогоднији за урбанизацију, без

Нумерички
показатељи
заступљености
појединих зона претежне намене површина дати су
и процентуално су приказани у табели са билансом
површина.

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Урбанистички параметри и капацитети уређења
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и грађења основних и компатибилних садржаја на
појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама
претежне намене, дати су у правилима уређења и
правилима грађења за сваку зону понаособ.
Планом је предвиђено да планирани објекти
вишепородичног становања заузму површину од око
2300 m2, тј. 8,8%, док површина коју заузимају парцеле
планиране за вишепородично становање износи 17,16%.
Површина коју заузимају парцеле намењене породичном
становању износи 11,83% укупне површине у обухвату
Плана. Саобраћајне површине (сабирна насељска
саобраћајница, приступне насељске саобраћајнице,
површине за стационирање возила, пешачке стазе и
пешачки коридор) чине око 0,62 ha, односно 23,52%,
уређене јавне зелене површине чине око 0,54 ha (20,7%),
док заштитно зеленило у укупном обухвату заузима око
0,48 ha, односно 18,16%.
6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Могућа је етапност (фазност) реализације
Плана
–
потребном
пројектно
техничком
документацијом ће се дефинисати обим изградње у
свакој од планираних етапа.
Спровођење Плана вршиће се фазно:
- израдом пројеката препарцелације,
- израдом урбанистичких пројеката за урбанистичко архитектонску разраду локација у случајевима
предвиђеним Планом генералне регулације насеља
Инђија („Службени лист општина Срема“, бр. 14/06 и
30/11 и „Службени лист општине Инђија“, број 18/19),
- издавањем локацијских услова и грађевинских дозвола
за садржаје за које су овим Планом утврђена правила
уређења и грађења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-121/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

Петак 16. април 2021.

105
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.
закон и 9/20) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 16.04.2021. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕШКА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Бешка (‘’Службени лист
општине Инђија’’ број 23/17 и 11/19) (у даљем тексту:
Измена и допуна Плана).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се граница обухвата
Измена и допуна Плана.
Изменамa и допунамa Плана обухваћен је део
блока 20 у грађевинском подручју насеља Бешка, који
део је намењен за централне садржаје.
Предметна локација налази се у катастарској
општини Бешка и обухвата целе парцеле 446, 447, 451/1,
451/2, као и делова парцела 776,917 и 450, све у КО
Бешка.
Укупна површина подручја обухваћеног
границом обухвата Измена и допуна Плана износи око
0,6 ha.
Графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена
и допуна Плана дати су планским документом вишег
реда – Просторним планом општине Инђија (‘’Службени
лист општине Инђија“, бр. 7/12 и 27/18).
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита
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.
Циљ израде Измена и допуна Плана је
редефинисање површина јавне намене за које је
предвиђено утврђивање јавног интереса.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја,
редефинисање планираних намена, заштиту подручја и
усклађивање са потребама корисника простора.
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Структуру основних намена простора и
коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна
Плана чине: површине јавне намене - делови уличних
коридора и површине намењене за јавне садржаје у
оквиру зоне централних саджаја.
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
исте Обрађивачу Измена и допуна Плана, дефинисаног
програмског задатка, одговарајућих катастарских
подлога, односно ажурног катастарског плана за обухват
Плана, као и прибављања услова од надлежних органа и
организација.
Члан 8.
Носилац израде Измена и допуна Плана је
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине Општинскe управе општине
Инђија.
Средства за израду Измена и допуна Плана
обезбеђује Акционарско друштво трговина на велико и
мало ‘’УКУС’’ Пећинци.
Члан 9.
Обрађивач
Плана
је
‘’DOMUS
CONSTRUCTION’’ ДОО Инђија, Бановић Страхиње 45,
Инђија.
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 генералне регулације
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насеља Бешка на животну средину, које је донело
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине Општинскe управе општине
Инђија, број 35-36/2021-IV-02 од 09.03.2021. године.
Члан 13.
Измене и допуне Плана ће бити сачињене
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: 35-122/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове
и заштиту животне средине
Број: 35-36/2021-IV-02
Датум: 09.03.2021. године
Цара Душана број 1
Инђија
Тел. 022/561-322
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 чланом 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 09.03.2021. године, доноси:
РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕШКА
1. За Измене и допуне Плана генералне регулације
насеља Бешка неће се приступити изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину.
2. Измене и допуне Плана генералне регулације
насеља Бешка су врста урбанистичког плана којим ће
се детаљније разрадити уређење и градња простора,
на начин и у складу како је дефинисано Просторним
планом општине Инђија (‘’Службени лист општине
Инђија’’ број 7/12 и 27/18).
3. Како Изменама и допунама Плана генералне регулације
насеља Бешка не долази до битнијих измена планских
решења, приликом израде истог могу се примењивати
одредбе постојећег Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана генералне регулације
насеља Бешка (‘’Службени лист општине Инђија’’ број
23/17 и 11/19) на измењени обухват 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 генералне регулације насеља Бешка не
представљају оквир за одобравање будућих развојних
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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), одлучено 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 генералне регулације насеља
Бешка и објављује се у ‘’Службеном листу општине
Инђија’’.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се
на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Бешка.
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 генералне регулације насеља
Бешка без израде Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Бешка.
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Службени
гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија
је надлежним предузећима и институцијама доставило
предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
У прописаном року, а у складу са чланом
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (‘’Службени гласник РС’’ број
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштите
животне средине Општинске управе општине Инђија,
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послови заштите животне средине, број 501-18/2021-IV-02 од 17.02.2021. године, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија, број 5281 од 22.02.2021. године, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистибуција Рума, број 88.1.1.0.-Д-07.17.-46582-21
од 22.02.2021. године, ЈП ‘’Инђија пут’’ Инђија, број 350-2/2021-1 од 22.02.2021. године и Покрајинског завода за
заштиту природе из Новог Сада, број 019-417/2 од 26.02.2021. године, којим се даје сагласност на предлог Решења
о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, као и узимајући у обзир достављена мишљења надлежних предузећа и институција,
Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине донело је решење као у
диспозитиву.

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

Начелница,
дипл. инж. саоб. Тијана Дошен, с.р.

106
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНE

Инђија, април 2021. године
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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени
гласник РС» број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др.закон), члана 40. став 1. тачка 4. Сатута
општине Инђија («Службени лист општине Инђија» број 5/19) и Мишљења Савета за запошљавање
општине Инђија, бр. 06-49/2021-II-3 од 12. 04. 2021. године
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 16. 04. 2021. године доноси

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНE
Акционим планом запошљавања општине Инђија за период од 2021. до 2023. године дефинишу се
циљеви и приоритети политике запошљавaња и утврђују се програми и мере које ће се реализовати
у 2021. години, како би се допринело пуној имплементацији стратешког циља политике
запошљавања у општини Инђија. У изради овог документа и дефинисању циљева и приоритета
политике запошљавања учествовали су социјални партнери, релевантне институције и друге
заинтересоване стране.
Циљ израде акционог плана запошљавања је, пре свега:









Остварен раст квалитетне запослености кроз међусекторске мере усмерене на унапређење
понуде рада и тражње за радом;
Унапређен положај незапослених лица на тржишту рада;
Повећање запослености;
Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада кроз
реализацију мера активне политике запошљавања;
Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада;
Постизање промене структуре незапослених лица у циљу прилагођавања потребама на
тржишту рада, унапређењем квалитета радне снаге и улагањем у људски капитал;
Спровођење нових институционалних форми решавања питања запошљавања;
Развој предузетништва;

Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, утврђена је могућност да
локална самоуправа, која у оквиру Акционог плана запошљавања, обзбеђује више од половине
средстава потребних за финансирање одређеног програма или мера активне политике
запошљавања, може поднети захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, за учешће у финансирању тог програма или мере.
Услов за одобравање средстава за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања
је да локална самоуправа има:






Формиран локални савет запошљавања,
Донет Акциони план запошљавања за период од 2021. до 2023. године,
Обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма
или мера, и
Усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и
локалног тржишта рада,
Усклађен локални акциони план запошљавања са Акционим планом за период од 2021. до
2023. годинe за спровођење стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021.
до 2026. године и Покрајинским акционим плановима.
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Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, а који се односе на:









Макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања,
Стање и токове на тржишту рада,
Циљеве и приоритете политике запошљавања,
Програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са
одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима,
Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања,
Носиоце послова реализације Акционог плана,
Категорије теже запошљивих лица које имају приоритет у укључивању у мере активне
политике запошљавања,
Индикаторе успешности реализације програма и мера.

1. ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
1.1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Општина Инђија се налази у АП Војводини на јужним обронцима Фрушке Горе у североисточном делу
Срема и простире се на површини од 385 км². Територију општине Инђија пресецају друмски и
железнички правци Паневропског коридора 10 (Аутопут Е75 и магистрална железничка пруга Београд
- Будимпешта) и коридора 7 (река Дунав).
Према последњем попису становништва (2011. год.), општина Инђија је имала 47.433 становника, а
према процени РЗС број становника у општини Инђија у 2019. години је 45.854 становника.
Развијена инфраструктура, ефикасна локална администрација и повољан географски положај,
препознати су од стране инвеститора као дестинација са повољном пословном климом за
реализацију инвестиционих пројеката, што представља основни предуслов за економски развој
општине.

1.2. СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Успех локалне заједнице зависи од њене способности да се прилагоди динамичним условима
државне и међународне тржишне привреде. Стратешко планирање локалног привредног развоја,
заједнице користе како би повећале економски капацитет, побољшале услове за инвестирање,
повећале продуктивност и побољшале конкурентност локалних привредних субјеката, предузећа и
радника, као и своју конкуренетност у односу на друге локалне заједнице.
Способност заједнице да побољша живот својих чланова, створи нове економске прилике и бори се
против сиромаштва, данас зависи од способности заједнице да схвати процес локалног економског
развоја, да наступа стратешки на тржишту које се брзо мења и на коме расте конкуренција.
Сврха локалног економског развоја, као и стратегије локалног економског развоја је да повећа
привредни капацитет локалног подручја да би се побољшала привредна будућност и квалитет
живота свих становника. То је процес у коме се јавни, приватни и невладин сектор удружују да би
заједнички радили на стварању бољих услова за економски раст и стварање нових радних места.
Стратешко планирање усмерено је на уједначавање развоја, ангажовање локалних ресурса,
повећавање продуктивности, наступа на тржишту итд.
Основни носилац развоја привреде Инђије је индустрија, у којој доминирају микро, мала и средња
предузећа и велики број предузетничких радњи. У циљу обезбеђења уређеног простора за
интензивни развој индустрије и предузетништвa, Генералним урбанистичким планом Инђије
одређене су две урбанистичке целине – зоне у североисточном и југоисточном делу Инђије, укупне
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површине од око 800 ха, чиме су створени основни предуслови за спровођење Стратегије одрживог
развоја Општине Инђија.
Индустријске зоне су две потпуно функционалне целине, инфраструктурно опремљене у складу са
потребама постојећих и будућих инвеститора, које при том имају изузетан географско-саобраћајни
положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км, Аеродрома “Београд” 35 км, непосредна
близина главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75: Београд - Нови Сад, ауто-пут Е-70:
Београд - Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума - Стари Сланкамен, железничких
пруга Београд – Инђија - Нови Сад – Суботица - Будимпешта и Београд – Инђија – Загреб - Љубљана,
близина реке Дунав) поставља Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и
атрактивности за инвестирање.
За обе радне зоне израђени су Регулациони планови у којима је дата даља разрада поставки
Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање радних зона омогућило је изградњу нових
капацитета као и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из централног и
стамбеног дела насеља што се пре свега одражава на квалитет животне средине у насељу, као и на
квалитет услова рада и производње.

1.3. ПРИВРЕДА
У процесу транзиције, у привреди Инђије значајно је измењена структура привредних субјеката како
по делатностима, тако и по броју и величини привредних друштава. Традиционалне делатности, које
су биле носиоци привредних активности у периоду до 2000. године, су у овом процесу практично
престале да постоје (текстилна индустрија, прерада коже, производња намештаја, производња
профила од гуме и сл.) или су опстале само у области предузетничког привређивања.
Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су отворене фабрике, углавном страних
инвеститора, са потпуно новим делатностима, као што су производња цигарета, производња делова
за ауто индустрију, прехрамбена индустрија, производња пумпи за воду, производња опреме за
коришћење ТНГ, прерада бимасе, производња потпуно нових савремених материјала за грађевинску
индустрију, нове услужне делатности и изградња објеката у области трговине - тржних и пословних
центара новог типа са садржајима који значајно унапређују услове живота свих грађана општине
Инђија.
Традиционална карактеристика привреде Инђије је развијена предузетничка иницијатива, која је у
пуној мери извршила прилагођавања измењеној привредној структури и новим стандардима и
захтевима тржишта, како у општини Инђија, тако и у Републици Србији. Према последње јавно
доступној евиденцији АПР, у Инђији је укупно регистровано 732 привредна друштва и 1.700 активних
предузетничких радњи.
Кретање броја привредних друштава и предузетника је следеће:

Број привредних
друштава
Број предузетника

Статус/година
Aктивних
Новооснованих
Брисаних / угашених
Aктивних
Новооснованих
Брисаних / угашених

2017.

2018.

2019.

2020.

798
38
16
1479
198
156

831
49
12
1594
249
133

735
44
159
1691
249
155

732
23
4
1700
80
72

Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године
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Укупан број привредних субјеката
(привредна друштва и предузетници)
2017.-2020. година
3500

3000
145
172

2500

314

298

293

76
103

2425

2426

2432

2018.

2019.

2020.

236

2000

1500
2277
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0
2017.
Aктивних

Новооснованих

Брисаних / угашених

Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године

У привреди општине Инђија, данас доминирају микро и мала привредна друштва која чине, док
средња и велика привредна друштва чине мањи проценат укупног броја привредних друштава.
Међутим, према броју запослених, у средњим и великим привредним друштвима, запослено је
преко 60% лица од укупног броја запослених у привреди Инђије.

Број привредних друштава
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0
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4
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Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године

Код предузетника доминира трговина и услужне делатности (малопродаја, угоститељство,
транспортне услуге, административне-консултантске услуге и сл.) којим се бави близу 50 %
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предузетника. У области производног занатства највећа заступљеност у металском сектору,
производњи делова за ауто индустрију од гуме и метала, као и области производње производа од
пластике.

Број предузетника
1800
1600
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Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године

Посматрано према основним параметрима пословања (приходи, нето добит, губитак), у структури
привреде Инђије, средња и велика привредна друштва остварују 75% од укупно остварених прихода
и 81 % од укупно остварене нето добити у привреди Инђије.
Услови тржишног пословања опредељују делатност привреде општине Инђија, у којој доминирају
привредна друштва из области трговине, прерађивачке индустрије и услужних делатности.
Међутим, према броју запослених, доминантна је прерађивачка индустрија у којој је ангажовано око
2/3 укупно запослених у привреди Инђије, као директна последица страних директних инвестиција и
изградње нових погона страних инвеститора.
Општина Инђија, различитим мерама подстицаја доприноси сталном унапређењу пословања
постојећих микро, малих и средњих предузећа и предузетника, привлачењу нових инвеститора,
отварању нових привредних друштава и предузетничких радњи, а пре свега кроз:







Јачање финансијске подршке укључивањем великог броја привредних субјеката у програме
фондова за развој АПВ и РС, као и различите програме субвенција Владе РС (за нове
инвестиције, за ново запошљавање, за пољопривреду, за грађевинарство, за увођење нових
технологија и сл.),
Јачање капацитета и унапређење ефикасности општинске администрације,
Јачање комуникације са привредним субјектима, подршка и активно укључивање у
спровођење мера утврђених Стратегијом привредног развоја Општине,
Прављење базе података о расположивом стручном особљу, о локалним компанијама,
новим домаћим и страним инвеститорима,
Едукацију радне снаге и прилагођавањем специјализованих послова потребама тржишта
рада, и сл.
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Пољопривредна газдинства
Посебан облик организованог обављања делатности су пољопривредна газдинства, која се воде у
Регистру пољопривредних газдинстава код Министарства за пољопривреде, шумарства и
водопривреде. У 2020. години, према извештају Министарства за пољопривреду, шумарство и
водопривреду - Управе за аграрна плаћања, укупан број регистрованих пољопривредних
газдинстава на територији општине Инђија је 2.300, од којих 2.100 има активни статус.
Са аспекта стања формалне запослености пољопривредника на пољопривредним газдинствима,
присутан је негативан тренд броја лица пријављених на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО), што
показује извештај РЗС – формална запосленост-регистровани индивидуални пољопривредници у
периоду 2016 – 2020. године:
Опис/година
Број регистрованих индивидуалних
пољопривредника пријављених на
обавезно социјално осигурање

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

548

423

399

352

328

Извор: РЗС, формална запосленост, годишњи просек

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

2. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
2.1. Трендови на тржишту рада
У измењеним условима привредне структуре, нови инвеститори, поред високих технологија
постављају нове захтеве и стандарде рада и запошљавања. У циљу испуњавања нових стандарда, све
институције које се баве запошљавањем, врше прилагођавања и спроводе мере политике активног
запошљавања кроз различите облике преквалификације, доквалификације
и стручног
оспособљавања незапослених лица, како би омогоћили незапосленим лицима могућност да
равноправно учествују на све захтевнијем тржишту рада.
Стање на тржишту рада у Републици Србији, мерено основним показатељима из Анкете о радној
снази, указује на значајан опоравак тржишта рада последњих година – стопа незапослености се
смањује, а стопа запослености повећава, број запослених лица расте, што је праћено смањењем
броја незапослених и неактивних лица. Међутим, и поред ових побољшања, показатељи на тржишту
рада у Републици Србији су и даље неповољнији него у земљама Европске уније.
Промена слике стања на тржишту рада захтевају покретање мера на нивоу државе, (у области
прилагођавања школских програма, ширења мреже школских институција на подручја изван
традиционалних универзитетских центара, организованих едукативних програма усклађених са
захтевима и потребама тржишта, мере за сузбијање сиве економије, изградња саобраћајне
инфраструктуре и сл.) како би се и на микро нивоу (општине) могле такође извршити промене
неопходне за будуће задовољавање тражње у кадровима којих у садашњим условима нема међу
незапосленим лицима на евиденцији НСЗ.
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Томе ће значајно допринети увођење дуалног образовања у средњим стручним школама, као и
предстојећа реформа средњошколског система образовања, чиме ће се у значајној мери ускладити
структура образовних профила, унапредити степен оспособљености ученика кроз веће учешће
практичне наставе у систему школовања и омогућити брже запошљавање након завршетка
школовања.

2.2. Запосленост
Према извештају Републичког завода за статистику, кретање броја запослених у општини Инђија
бележи константан раст, што значајно и позитивно утиче на смањење стопе незапослености.

Кретање броја запослених и броја незапослених лица у периоду 2015-2020. године

Број запослених

2015
10.937

2016
11.435

2017
12.706

2018
13.020

2019
13.207

2020
13.704

Број незапослених

3.350

2.543

2.010

1.617

1.390

1.520

Стопа незапослености

23,45

18,19

13,66

11,05

9,52

9,98

Извор: РЗС, НСЗ, Билтен децембар 2020

Кретање запослених и незапослених лица у
периоду 2015.-2020. године
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Извор: РЗС, НСЗ, Билтен децембар 2020

Секторска структура запослених у општини Инђија
(формална запосленост) у 2020. години (годишњи просек)

Укупан број
запослених

Запослени код
правних лица

Приватни предузетници
и лица запослена код
њих

Регистровани индивидуални
пољопривредници (пријављени
код ЦРОСО)

13.533

10.943

2.433

328

Извор: РЗС запосленост 2020
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Формална запосленост у 2020. години
328
2.433

10.943

запослени у правним лицима
предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих
Регистровани индивидуални пољопривредници

Раст привредне активности као последица значајних инвестиционих улагања, као и мере активне
политике запошљавања, имају за резултат константан раст броја запослених и смањење броја
незапослених лица на евиденцији НСЗ.

2.3. Незапосленост
Стратешким опредељењем општине Инђија стварили су се услови за нова инвестициона улагања и
за развој привредних капацитета, што је дало резултате у сталном порасту запослености, односно
значајном смањењу броја незапослених лица, чији је број према званичној евиденцији НСЗ на крају
2020. године био 1.520 лица, од чега жена 846 (55,66 %).
У општини Инђија, у току 2020. године, без обзира на ситуацију са пандемијом вируса COVID 19,
присутан је константан тренд смањивања броја незапослених лица на евиденцији НСЗ, чему највише
доприноси раст запошљавања код нових инвеститора, као и раст привредних активности код
предузетника и малих и микро привредних друштава.

КРЕ ТА Њ Е Б РОЈА НЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ ЛИЦ А НА
Е ВИДЕ НЦ ИЈИ НСЗ ПО МЕСЕ Ц ИМА У 2 0 2 0 . ГОДИНИ
жене
2000
1500
1000

1651
854

1680
880

1675
881

1690
903

1756
938

1706

укупно
1817 1714

1667

1622

1548

1520

899

994

894

877

835

846

500
0

Извор: Билтени НСЗ јануар- децембар 2020
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Такође, према извештају НСЗ, од наведеног броја незапослених лица на евиденцији службе, око 80%
незапослених лица имају карактер активних тражилаца посла, а остали нису исказивали
интересовање за укључивање у мере активног запошљавања које спроводи НСЗ.

2.4. Структура незапослених лица према степену стручне спремe
Неповољна квалификациона структура незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива, обзиром
да од укупног броја незапослених лица 28 % има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу
посебних програма обуке као услова за запошљавање ових категорија незапослених лица. На основу
података НСЗ најзаступљенија je категорија незапослених лица са III и IV степеном стручне спреме,
којих има 54 % од укупног броја незапослених лица (815 лица).

Број незапослених лица на евиденцији НСЗ
према степену стручне спреме
467

500
450
400

375

348

350

276

300
205

250

162

200

160

150

105

100

58

50
0

I

II

26

105

71

7 1
III

IV

V
укупно

VI

VII-1

0 0

0 0

VII-2

VIII

жене

Извор: Билтен НСЗ децембар 2020

2.5. Старосна структура незапослених лица
Старосна структура незапослених на евиденцији НСЗ указује на чињеницу да подстицајне мере
запошљавања младих (лица старосне доби до 29 година), као што су субвенције послодавцима за
ангажовање младих за обављање стручне праксе и подстицаји незапослених лица на евиденцији
НСЗ за самозапошљавање, доприносе сталном смањивању броја незапослених младих на
евиденцији код НСЗ, који у 2020. години чине 17,1 % од укупног броја незапослених лица у Општини
Инђија.
године
старости
укупно
жене

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

38
15

84
56

138
89

126
83

129
85

154
89

149
80

210
115

242
130

250
104

Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020
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Међутим, посебно забрињава чињеница да је на евиденцији незапослених лица више од 46 % лица
(702 лица) старосне доби преко 50 година, за које је и поред подстицајних мера које се стављају на
располагање послодавцима, интересовање за њихово радно ангажовање веома мало.

Број незапослених лица на евиденцији НСЗ
према старосној доби
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Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020

Тренд повећаног учешћа незапослених лица старосне доби преко 50 година живота, указује да мере
подстицаја на нивоу РС, које су на располагању послодавцима за запошљавање ове категорије
незапослених лица, као што су ослобађање од плаћања пореза и доприноса, нису довољне да би се
тренд раста запослености лица ових лица значајније убрзао, те је неопходно да и локална
самоуправа обезбеди услове за додатни подстицај послодавцима за запошљавање ових категорија
незапослених лица.

2.6. Положај младих на тржишту рада
Раст инвестиционих активности и позитивни привредни раст, уз мере подршке новом запошљавању
које су актуелне на свим нивоима, доприносе бржем расту запошљавања младих до 29 година
старости са евиденције незапослених лица, и то у значајно већем обиму у односу на категорије
незапослених веће старосне доби.
Незапослени млади су старосна категорија која је забележила смањење у периоду 2015.-2020.
године, јер је њихов број, у односу на децембар 2015. године, смањен за 446 лица или 63,2 %, без
обзира што је се примећује раст ове категорије у односу на 2019. годину. Број младих незапослених
жена мањи је за 187 лица или 53,9 % у односу на децембар 2015. године. То је допринело и укупном
смањењу учешћа младих у укупној регистрованој незапослености у посматраном периоду и на крају
децембра 2020. године учешће младих у укупној незапослености је износило 17,1.
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Тренд кретања незапослених лица до 29
година старости у периоду од 2015.-2020.
године
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124

2017
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жене

укупно

200
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160

100
0
2015
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Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020

Предност младих незапослених лица је виши степен образовања, као и структура занимања која се
све више прилагођава потребама тржишта, што је резултат друштвено одговорног корпоративног
рада компанија које послују у Инђији.
година

2015

2016

2017

2018

2019

2020

незапослени

3.350

2.543

2.010

1.617

1.390

1.520

млади

706

504

349

271

228

260

УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У УКУПНОЈ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У ПЕРИОДУ 2015-2020.
ГОДИНЕ
млади до 29 година
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Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020
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Исказано интересовање компанија за укључивање у систем дуалног образовања кроз реализацију
програма стручне праксе средњошколске деце, допринеће у наредним годинама значајном
смањењу периода чекања на посао младих, односно стварању услова за запошљавање младих
одмах након завршене средње школе у компанијама у којима ће се обављати стручна пракса за
време школовања.

2.7. Положај жена на тржишту рада
Промене у структури привреде општине Инђија у корист индустрије аутокомпонети, прехрамбене
индустрије и развојем трговине и услужних делатности модерног типа (аутлет центар, хипер маркети
и ИТ сектор и слично), отворио је могућност бржег запошљавања жена и сталну тражњу за женском
радном снагом.
У структури незапослених лица на евиденцији НСЗ, према полу и старосној доби, карактеристично је
спорије запошљавање младих жена у односу на незапослене мушкарце исте старосне доби. Разлог
негативног тренда раста учешћа жена млађе старосне доби у укупној незапослености је неадекватна
стручна оспособљеност у односу на захтеве тржишта рада, односно карактеристично је значајно веће
учешће жена са IV, VI и VII степеном стручне спреме у укупном броју незапослених лица на
евиденцији НСЗ.
године
старости

15-29

30-39

40-49

50-59

преко 60

укупно

260

255

303

452

250

жене

160

168

169

245

104

Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020

УЧЕШЋЕ СТАРОСНИХ ГРУПА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА У
УКУПНОЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У %
29,7
30,0

29,0

25,0
20,0

19,9

18,9
17,1

19,9

20,0

16,8

16,4
12,3

15,0
10,0
5,0
0,0

15-29

30-39

40-49
укупно

Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020

50-59
жене

преко 60
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Међутим виши степен образовања жена у односу на мушкарце, није адекватан захтевима тржишта
рада, те је у циљу подршке већем запошљавању жена, посебно млађе старосне доби, неопходно
подржати мерама преквалификације или специфичних обука за потребе послодаваца.
степен
стручне
спреме

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

укупно

375

58

348

467

7

105

160

0

0

жене

205

26

162

276

1

71

105

0

0

УЧЕШЋЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА У СТРУКТУРИ УКУПНЕ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
35,0

30,7

32,6

30,0
25,0

24,7

24,2

22,9
19,1

20,0
15,0

8,4
6,9

10,0

12,4

3,8 3,1

5,0
0,0

10,5

0,5 0,1
I

II

III

IV

V
укупно

VI

VII-1

0,00,0

0,00,0

VII-2

VIII

жене

Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020

2.8. Положај Рома на тржишту рада
Од укупног броја пријављених на евиденцију незапослених код НСЗ у општини Инђија, 32 лица се
изјаснило да припада Ромској популацији, од тог броја 14 је жена. Међутим, претпоставља се да је
тај број знатно већи. Роми представљају посебно осетљиву групу на тржишту рада. Највећем броју
радно способних лица ромске националности недостаје адекватно образовање и обуке. У том смислу
НСЗ и Општина Инђија ће посебну пажњу посветити друштвеној инклузији ове групе и то путем
организовања обука ради мотивисања незапослених лица ромске популације за активно тражење
посла и кроз укључивање у програме активне политике запошљавања.
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2.9. Дугорочна незапосленост
Неповољна старосна структура незапослених лица, изражена кроз висок број незапослених старосне
доби преко 50 година, као и велики број незапослених лица са неадекватним компетенцијама
неусклађеним са потребама тржишта рада, одражавају се директно на дужину чекања на посао.
Дугорочна незапослена лица на евиденцији НСЗ, представљају бројну категорију теже запошљивих
незапослених лица, према којима морају бити усмерене мере подстицаја запошљавања, како
директне (самозапошљавање, приправници, обуке и слично) тако и индиректне кроз подстицаје
послодавцима за запошлјавање теже запошљивих категорија незапослених лица.
Дужина
чекања

до 3
месеца

3-6
месеци

6-9
месеци

9-12
месеци

1-2
године

2-3
године

3-5
године

5-8
година

8-10
година

преко
10
година

укупно
жене

285
149

234
137

124
72

96
55

192
107

111
63

132
76

120
67

64
37

162
83

Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020

И поред позитивних резултата у погледу константног смањивања броја дугорочно незапослених
лица, учешће истих у укупном броју незапослених лица је високо, односно укупан број незапослених
лица, која немају посао дуже од 3 године, на крају 2020. године је 478 лица и чини 1/3 укупно
незапослених лица на евиденцији НСЗ односно 31,4%.

Број незапослених лица на евиденцији НСЗ
према дужини чекања на посао
600

519

478

500
400
300

286

263

220

200

192
127

107

100
0

до 6 месеца

6-12 месеци

1-2 године
укупно

111

63

2-3 године

преко 3
године

жене

Извор: НСЗ, Билтен децембар 2020

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

2.11. Корисници новчане накнаде на основу незапослености
Престанак радног односа, као последица спроведених поступака стечаја, ликвидације, утврђивања
технолошких вишкова у привредним друштвима или на други Законом прописан начин о правима
запослених на новчану накнаду, је услов за коришћење новчане накнаде коју исплаћује НСЗ
незапосленим лицима.
Преглед броја корисника и износ новчане накнаде по основу незапослености у периоду 2015-2020
Ред. број

Година

Број корисника

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

2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.

291
288
620
595
580
574

Просечни мeсечни износ исплаћене
новчане накнаде
4.259.852,66
4.121.580,38
5.156.407,39
5.834.114,15
5.372.739,62
2.882.136,29

Извор: НСЗ

3. КАТЕГОРИЈА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Проблем настајања осетљивих група незапослених лица јавља се услед неусклађености понуде и
тражње на тржишту рада. У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
теже запошљива лица су незапослена лица која због здравственог стања, недовољног или
неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне
неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или због других објективних околности теже
налазе посао. Посебно су угрожена лица која се истовремено суочавају са више фактора
рањивости/отежане запошљивости.
У 2021. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљивости, која ће имати
приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања су:










жене,
млади до 30 година живота,
вишкови запослених,
старији од 50 година,
лица без квалификација и нискоквалификовани,
особе са инвалидитетом,
Роми,
лица из руралних средина,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
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дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена
лица која траже посао дуже од 18 месеци),
млади у домском смештају,
млади у хранитељским породицама,
млади у старатељским породицама,
жртве породичног насиља и остали и
остали.

Категорија младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама подразумева
младе до 30 година старости који су имали или имају статус младих у домском смештају,
хранитељским и старатељским породицама.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже
запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су: жене (посебно жене
жртве трговине људима...), избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији,
самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи
деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава
њихова интеграција на тржиште рада.
Да би се повећао број запослених младих лица неопходно их је припремити за тржиште рада,
његовим потребама и условима. Незапосленим лицима је потребно обезбедити стицање знања и
вештина које су непоходне за самосталан рад у струци и повећати ниво вештина за активно тражење
посла.

4. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
На основу идентификованих изазова на тржишту рада, циљеви активне политике запошљавања за
период од 2021. до 2023. године усмерени су на:





спречавање раста незапослености;
повећање укупне запослености;
улагање у људске ресурсе; и
социјалну инклузију;

Појединачни циљеви и приоритети активне политике запошљавања за период од 2021. до 2023.
године биће усмерени на:




побољшање услова на тржишту рада и усклађивање понуде и тражње,
подстицање запошљавања и социјално укључивање теже запошљивих лица, и
унапређење квалитета радне снаге кроз образовање и обуке.

4.1 Спречавање раста незапослености
Дугорочна незапосленост представља једну од кључних препрека радно-социјалној интеграцији
незапослених лица, значајно доприноси успоравању смањења незапослености и утиче на
застаревање знања, вештина и компетенција незапослених лица. Стога је потребно циљане мере
подршке пружити незапосленим лицима која посао траже дуже од 12 месеци, уз интензивирање
подршке ка лицима која посао траже дуже од 24 месеца. Ове мере треба усмеравати кроз
критеријуме који стављају у повлашћени положај лица која се пријављују за мере самозапошљавања
или послодавце који запошљавају лица теже запошљивих категорија.
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4.2 Повећање укупне запослености
Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у приватном
сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места, односно послова који
омогућавају запосленим, пре свега социјалну сигурност и услове рада у складу са највишим
стандардима.
У том циљу, активна улога Општине на привлачењу нових инвестиција, пре свега страних, као
резултат има повећање броја нових радних места, увођење и примену нових, високих технологија,
примену ИСО стандарда у технолошким процесима, поштовање стандарда еколошке заштите
окружења и увођења високог степена заштите на раду.
У складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење стратегије
запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, општина Инђија, опредељује
део буџетских средстава за програме или мере активне политике запошљавања који ће се
суфинансирати удруживањем средстава из буџета Републике Србије и буџета јединица локалних
самоуправа.

4.3 Улагање у људске ресурсе
У основи економског раста и развоја иновативне и конкурентне привреде, са више послова и са
бољим пословима, налази се улагање у људски капитал и квалитет система образовања.
Одговарајуће знање и његова примена, препознато је као основни развојни фактор који Република
Србија, с обзиром на остале расположиве факторе и ресурсе, мора у пуној мери да искористи.
Имајући у виду да се наше друштво определило да постане „друштво које учи”, што је у складу са
смерницама европске стратегије 2020, посебно је важно спровести реформу система образовања,
што је дугорочан процес чији ће резултати бити видљиви не само у систему образовања него и у
запошљавању.
Потребе привреде у наредним годинама у општини Инђија, усмерене су у правцу исказане тражње
одређених профила занимања, која се већ сада могу сврстати у категорију дефицитарних. Имајући
виду будуће инвестиционе пројекте, неопходно је стварање услова за школовање специјализованог
и високо стручног кадра, пре свега техничке струке, који може да задовољи строге критеријуме и
високе стандарде потребног знања као предуслова за запошљавање.
Превазилажење постојеће ситуације у првом реду подразумева реформу система средњег стручног
образовања и успостављање система образовања одраслих, као и успостављање система додатних
обука по посебним програмима кроз постојећи школско образовни систем.
Такође, један од облика обезбеђивања стручног високообразованог кадра се може обезбедити
стварањем услова сарадњом са одређеним високошколским установама које имају интерес да
отворе одељења потребних смерова у Инђији, чиме се омогућава ширем кругу заинтересованих
лица знатно економичније школовање и сигурност у налажењу будућег посла.

4.4 Социјална инклузија
Одређени број грађана Србије налази се на самој маргини друштва без могућности да постане
продуктиван део друштвене заједнице. Њима је готово онемогућен приступ институцијама,
органима власти и процесима доношења одлука, што утиче на њихов појачан осећај немоћи и
немогућности да утичу на сопствени живот. Најчешће је то последица недостатка основних знања,
али и немогућности за доживотним учењем, сиромаштва и дискриминације по различитим
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основама. Оваква социјална искљученост удаљава појединце, али и групе становништва од
могyћности за запослење и остваривање прихода. Деловањем на факторе који доводе до друштвене
искључености и маргинализације одређених етничких и других група, најчешће се поправља њихов
положај, али и продуктивност и положај друштва у целини. Побољшање положаја рањивих група на
тржишту рада и њихово запошљавање је изазов којем акциони план посвећује посебну пажњу.
Посебни програми и мере усмерени су на подизање запошљивости, али и на подстицање
послодаваца да запошљавају лица која припадају рањивим – теже запошљивим категоријама. Поред
тога што ће бити опредељен и већи износ средстава, незапослена лица која припадају рањивим теже запошљивим категоријама категоријама имаће предност приликом укључивања у мерe активне
политике тржишта рада. Имајући у виду наведене чињенице, овим категоријама лица се омогућава,
у складу са критеријумима Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење
стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, приоритет у
одобравању субвенција и значајно виши обим субвенција.

5. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
У складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење стратегије
запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Информацијом НСЗ о учешћу
у суфинасирању програма или мера активне политике запошљавања у 2021. години, број 0012-10123/2021 од 29.03.2021. године, програми или мере активне политике запошљавања који се
суфинансирају средствима из буџета Републике Србије и средствима из буџета Општине Инђија, су:



Субвенција за самозапошљавање и
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица.

Програми или мере активне политике запошљавања који се финансирају из буџета Општине Инђија,
су:



Стручна пракса и
Јавни радови.

5.1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава састоји се од
информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој
години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ,
регионалним развојним агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2021. години одобравају се незапосленом лицу у виду субвенције,
у једнократном износу од 250.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог
облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном износу
од 270.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни
однос.
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Одобравање субвенције за самозапошљавање одређује се на основу оцене бизнис плана, а
приоритет за одобравање субвенције имају незапослени који припадају следећим категоријама:






млади до 30 година старости;
вишкови запослених;
Роми;
особе са инвалидитетом;
жене.

У 2022. и 2023. години средства за самозапошљавање износе 300.000,00 динара, односно 330.000,00
динара за особе са инвалидитетом.
Реализација се прати 12 месеци.
У 2021. години планирано je самозапошљавање 20 незапослених лица.
У 2022. години планирано je самозапошљавање 20 незапослених лица.
У 2023. години планирано je самозапошљавање 20 незапослених лица.

5.2. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима подразумева финансиjски подстицај у једнократном износу послодавцима (из
приватног сектора) за отварање нових радних места на којима ће се запошљавати незапослена лица
из категорије теже запошљивих.
Циљна група су незапослена лица са евиденције НСЗ из једне или више група теже запошљивих лица,
које на основу стања и потреба тржишта рада општине Инђија чине следеће категорије:





















жене,
млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње
школе, као и млади без радног искуства,
вишкови запослених,
старији од 50 година,
лица без основног образовања,
лица без завршене средње школе
особе са инвалидитетом,
Роми,
лица из руралних средина,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена
лица која траже посао дуже од 18 месеци),
млади у домском смештају,
млади у хранитељским породицама,
млади у старатељским породицама,
жртве породичног насиља
жртве трговине људима
избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији
самохрани родитељи
супружници из породице у којој су оба супружника незапослена
родитељи деце са сметњама у развоју
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бивши извршиоци кривичних дела
остали.

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021.
години, за послодавце који послују на територији општине Инђија (разврстана у другу групу према
степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом
Владе) износи:
-

200.000 динара по кориснику;

Наведени износи субвенције се за запошљавање следећих категорија теже запошљивих лица и то:





особе са инвалидитетом,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и
жртве породичног насиља,

увећавају за 20% тако да износе:
-

240.000 динара по кориснику;

Реализација програма прати се 12 месеци.
У 2021. години планирано је запошљавање 9 незапослених лица.
У 2022. години планирано је запошљавање 10 незапослених лица.
У 2023. години планирано је запошљавање 10 незапослених лица.

5.3. СТРУЧНА ПРАКСА
Стручне праксе – подразумева оспособљавање за самосталан рад у струци за које је стечено
одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицањa
услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као
посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим
образовањем и реализује се без заснивања радног односа.
Програм се реализује код послодавца који припадају приватном и јавном сектору.
Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а најдуже до 12 месеци.
У меру стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за
занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или за које су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за
преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.
Стручна пракса се спроводи у складу са Законом, односно у складу са актом о организацији и
систематизацији послова код послодавца и финансира се у трајању:
-

До 6 месеци за лица са средњим образовањем,
До 9 месеци за лица са шестим новоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, и
До 12 месеци за лица са најмање шестим новоом квалификација и/или 240 ЕСПБ.
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Током трајања стручне програма праксе Национална служба за запошљавање у 2021. години:
1. Анагажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у
укупном износу од:
-

20.000 динара за лица са средњим образовањем,
22.000 динара за лица са шестим новоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, и
25.000 динара месечно за лица са најмање шестим новоом квалификација и/или 240
ЕСПБ.

2. Врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у
складу са законом.
У 2022. и 2023. години висину месечне новчане помоћи незапосленом лицу укљученом у стручну
праксу, утврдиће се сразмерно укупно планираном броју учесника и расположивим средствима, у
складу са прописом у области запошљавања.
У 2021. години планирано је укључивање 14 незапослених лица.
У 2022. години планирано је укључивање 15 незапослених лица.
У 2023. години планирано је укључивање 16 незапослених лица.
Програм стручне праксе у 2021. години се реализује у сарадњи са Националном службом за
запошљавање – Филијала Сремска Митровица, на основу Споразума о пословно-техничкој сарадњи
са општином Инђија.

5.5 ПРОГРАМ ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса и то у области социјалне заштите
и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у
складу са прописима о раду и јавним конкурсом.
Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу
уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000 динара на месечном
нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на
месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000 динара по лицу,
једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000 динара по ангажованом лицу које
је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати
по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе.
По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.
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Програм јавних радова се реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање –
Филијала Сремска Митровица, на основу Споразума о пословно-техничкој сарадњи са општином
Инђија.
У периоду од 2021. до 2023. године планирано је укључивање 22 незапослена лица.

6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
Планирана структура извора средстава за финансирање наведених програма и мера активне
политике запошљавања за период од 2021. до 2023. године је дата у следећој табели:
РБ
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Мера активне
политике
запошљавања
Самозапошљавање
Теже запошљиви
2021.
Јавни радови
Стручна пракса
УКУПНО АМЗ 2021
Самозапошљавање
Теже запошљиви
2022.
Јавни радови
Стручна пракса
УКУПНО АМЗ 2022
Самозапошљавање
Теже запошљиви
2023.
Јавни радови
Стручна пракса
УКУПНО АМЗ 2023

година

укупно

НСЗ

учешће
%

Општина

учешће
%

планиран
број лица

5.200.000
1.800.000
1.010.000
3.455.000
11.465.000
6.300.000
2.000.000
1.010.000
3.550.000
12.860.000
6.300.000
2.000.000
1.150.000
3.700.000
13.150.000

2.574.000
891.000
0
0
3.465.000
3.118.500
990.000
0
0
4.108.500
3.118.500
990.000
0
0
4.108.500

49,50
49,50
0,00
0,00
30,22
49,50
49,50
0,00
0,00
31,95
49,50
49,50
0,00
0,00
31,24

2.626.000
909.000
1.010.000
3.455.000
8.000.000
3.181.500
1.010.000
1.010.000
3.550.000
8.751.500
3.181.500
1.010.000
1.150.000
3.700.000
9.041.500

50,50
50,50
100,00
100,00
69,78
50,50
50,50
100,00
100,00
68,05
50,50
50,50
100,00
100,00
68,76

20
9
7
14
50
20
10
7
15
52
20
10
8
16
54

Акциони план за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење стратегије запошљавања у
Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, дефинише критеријуме за учешће у
суфинансирању из републичког буџета програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим планом запошљавања.
Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике запошљавања
из републичког буџета је да јединица локалне самоуправе има:
1. формиран локални савет за запошљавање;
2. усвојен локални акциони план запошљавања;
3. усаглашен локални акциони план запошљавања са Акционим планом за период
од 2021. до 2023. годинe за спровођење стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године и покрајинским акционим планом;
4. обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног
програма или мере.
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Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву јединице локалне
самоуправе за учешће у финансирању програма или мера су:
1. степен развијености јединице локалне самоуправе;
2. припадност јединице локалне самоуправе групи I, II, III и IV степена развијености и
посебно девастирана подручја, утврђени у складу са посебним прописом Владе);
3. формиран локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и
усвојен заједнички план запошљавања за подручје тих јединица локалних
самоуправа.

7. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
Носиоци активности у поступку реализације програма или мера утврђених Акционим планом
запошљавања општине Инђија за период од 2021. до 2023. године су Савет за запошљавање
општине Инђија у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
Стручне и администартивно техничке послове припреме и реализације Акционог плана
запошљавања општине Инђија спроводи Агенција за економски развој општине Инђија.
НСЗ и Општина Инђија закључују Споразум о уређивању међособних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања, којим се утврђују процедуре и надлежности у
спровођењу Акционог плана запошљавања.
Агенција за економски развој општине Инђија је у обавези да о спровођењу Акционог плана
запошљавања достави извештај Савету за запошљавање општине Инђија и Општинском већу
општине Инђија, најмање једном годишње.

8. ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ
ЦИЉ
Смањење укупног броја
незапослених на евиденцији
НСЗ у општини Инђија
Повећање укупног броја
запослених у општини Инђија

Смањивање дугорочне
незапослености

Повећање броја
незапослених лица укључен у
мере ЛАПЗ

Индикатор

Извор података

Број незапослених на евиденцији НСЗ-Служба Инђија

Месечни
Билтен НСЗ,
АРС

Број запослених код правних лица, предузетника и
запослених код њих
Учешће дугорочне незапослености  удео дугорочно
незапослених лица (преко 12 месеци) у укупном броју
незапослених радног узраста, разврстано према полу.
Стопа дугорочне незапослености – пропорција дугорочно
незапослених лица (преко 12 месеци) у активном
становништву радног узраста, разврстано према полу.
Стопа веома дуге незапослености – пропорција лица која
траже запослење најмање 24 месеца у активном
становништву радног узраста, разврстано према полу.
Број дугорочно незапослених лица на евиденцији НСЗ.
Учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју
незапослених на евиденцији НСЗ.
Број незапослених лица укључених у мере АПЗ у току
једне године, разврстано према мерама, полу, годинама
старости, образовном нивоу.

НЗС, АПР

РЗС, АРС
НСЗ

Извештај НСЗ,
Извештај АЕРИ
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Учешће незапослених укључених у мере АПЗ у просечном
броју незапослених на евиденцији НСЗ.
Број запослених лица шест месеци након укључивања у
мере ЛАПЗ, разврстано према мерама, полу, годинама
старости, образовном нивоу, дужини тражења посла.

Билтен НСЗ,
Извештај АЕРИ,
ЛСЗ

Број ангажованих незапослених лица кроз мере јавних
радова и самозапошљавања

Билтен НСЗ,
Извештај АЕРИ

Oвај Акциони план запошљавања објавити у «Службеном листу Општине Инђија».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 101-24/2021-I
Датум: 16.04.2021. године
Инђија

ПРЕДСЕДНИК,
Ђорђе Димић, с.р.

------------------------107
до 50. противградних ракета у вредности 1.500.000,00
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о динара, што представља износ инвестиције без ПДВ-а
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним (за подизање нивоа ефикасности противградне заштите
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18) и члана на територији општине Инђија у 2020. години). Ракете
40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени се уступају на трајно коришћење без накнаде МУП,
лист општине Инђија“, бр. 5/19),
Сектору за ванредне ситуације, за функционисање
Скупштина општине Инђија на седници противградних станица на територији општине Инђија.
одржаној дана 16.04.2021. године усвојила је
6. Текућа питања.

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА 2020. ГОДИНУ
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Инђија, је у 2020. години одржао 17 седница, и
то девет редовних и осам ванредних седница.
Двадесетосма седница Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија, одржана је дана
26. фебруара 2020. године. Седницом је председавала
заменица команданта Штаба за ванредне ситуације –
Драгана Радиновић, а било је присутно укупно 15.
(петнаест) чланова штаба.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са 27. седнице Штаба за ванредне
ситуације.
2. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о раду
Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Инђија за 2019. годину.
3. Разматрање и усвајање предлога Плана рада Штаба
за ванредне ситуације општине Инђија за 2020. годину.
4. Разматрање и утврђивање предлога Оперативног
плана одбране од поплава на водама другог реда на
територији општине Инђија за 2020. годину.
5.
Информација
о
припремљености
система
противградне заштите на територији општине
Инђија, предлог за повећање накнаде за стрелце на
противградним станицама са 8.000,00 на 9.000,00
динара месечно и доношење Закључка о набавци

Донето је пет закључака, и то:
1. Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија за 2019. годину.
2. Усваја се План рада Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Инђија за 2020. годину.
3. Штаб за ванредне ситуације разматрајући предлог
Оперативног плана одбране од поплава на водама
другог реда на територији општине Инђија за 2020.
годину, утврдио је да је Оперативни план одбране од
поплава на водама другог реда на територији општине
Инђија за 2020. годину, детаљно разрађен, предлаже
се Општинском већу општине Инђија да усвоји
Оперативни план одбране од поплава на водама другог
реда на територији општине Инђија за 2020. годину.
4. Предлаже се Општинском већу општине Инђија, да
одобри повећање накнаде за стрелце, ангажоване по
уговору са Радарским центром „ФРУШКА ГОРА“ Министарства унутрашњих послова - Центар за
ванредне ситуације за 2020. годину, са 8.000,00 динара
месечно на 9.000,00 динара месечно за сваког стрелца,
за време ангажованости у периоду 15.04-15.10.2020.
године.
5. Предлаже се Општинском већу општине Инђија, да
одобри набавку до 50 противградних ракета , које се
набављају за износ од 1.500.000,00 динара (без ПДВ-а).
Противградне ракете се уступају на трајно коришћење
без надокнаде МУП, Сектору за ванредне ситуације и
употребити ће се за функционисање противградних
станица на територији општине Инђија.
Двадесетдевета седница Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија, одржана је дана 16.
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марта 2020. године. Седницом је председавао командант
Штаба за ванредне ситуације – Владимир Гак, а било је
присутно укупно 19.(деветнаест) чланова штаба.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Поступање по одлуци о проглашењу ванредног
стања од стране Председника Републике, Председника
Народне Скупштине и председника Владе Републике
Србије, на територији Републике Србије.
Донета је једна Наредба и једна Препорука.
Наредба је садржала следеће:
НАРЕДБА
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање свих ноћних клубова –
дискотеда и др. објеката који се воде као ноћни клубови
и који обављају делатност ноћних клубова на територији
општине Инђија.
2. НАРЕЂУЈЕ СЕ скраћено радно време свих
угоститељских објеката на територији Општине Инђија,
тако да радно време може бити од 8.00 до 20.00 часова.
У угостетељским објектима може бити највише педесет
лица.
3. НАРЕЂУЈЕ СЕ забрана рада теретанама и другим
објектима за спорт и рекреацију на територији општине
Инђија.
4. НАРЕЂУЈЕ СЕ забрана рада дечијих изграоница,
школица и других објеката који окуплљају децу, на
територији општине Инђија.
5. НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској управи Општине Инђија
Одељењу за привреду и нвестиције да организује јавни
превоз на територији Општине Инђија у смањеном
обиму и његово стављање у режим вожње у време када
је школски распуст.
6. НАРЕЂУЈЕ СЕ Начелнику Општинске управе
општине Инђија да организује кол центар који ће бити
доступан грађањима од 00.00 до 24.00 часа и да бројеве
телефона учини доступним путем средстава јавног
информисања, друштевних мрежа и путем средстава
јавног информисања.
7. НАРЕЂУЈЕ СЕ Начелнику Општинске управе
општине Инђија да организује инспекцијски надзор над
поштовањем радног времена угоститељских и других
објеката, као и придржавање мере да у објекту не буде
више од 50 лица.
8. НАРЕЂУЈЕ СЕ средствима информисања која
обављају делатност на територији општине Инђија да
континуирано објављју бројеве телефона преко који се
грађањи могу обратити надлежнима у Општини, јавном
сектору, Дому здравља у Инђији, као и амбулантама у
насељеним местима општине Инђија
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9. НАРЕЂУЈЕ СЕ директору Дома здравља Др Милорад
Мика Павловић у Инђији да контактира све приватне
апотеке и снабдеваче ради набавке што већег броја
маски и средстава за дезинфекцију која би се поделила
грађанима, а која ће бити плаћања из средстава буџета
општине Инђија;
10. НАРЕЂУЈЕ СЕ Директору Дома здравља у Инђији
да поред постојећих телефонских линија обезбеди и још
једну телефонску линију која би била доступна грађанима
у времену од 00.00 до 24.00 часова непрекидно.
11. НАРЕЂУЈЕ СЕ Начелнику општинске управе
општине Инђија да прибави апарате за дезинфекцију.
12. НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској организацији Црвеног
крста да ангажује и организује волентере у случају
потребе доставе намирница и других средстава старим
и немоћним лицима.
13. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику Општинске управе
општине Инђија и директорима јавних предузећа и
установа чији је оснивач општина Инђија да запослени
у јавном сектору чије је пребивалиште ван територији
општине Инђија не долазе на посао.
14. НАРЕЂУЈЕ СЕ Стручно оперативном тиму за
сузбијање заразних болести и РХБ заштите да сачини
план и одреди приоритете за дезинфекцију установа и
просторија, као и да у континуитету прати ситуацију
обавештава Команданта Штаба о мерама које треба
предузети.
15. НАРЕЂУЈЕ СЕ се директору ЈКП „Комуналац“
Инђија да организује рад на пијаци на начин да запослени
који раде на пијаци носе маску, са препорукама да
посетиоци пијаце носе маску, те да се организује рад
пијаце, односно улаз на пијацу само на два места, где ће
бити обезбеђењо средство за дезинфекцију и запослени
који ће спроводити дезинфекцију.
16. НАРЕЂУЈЕ СЕ се директору ЈКП „Комунац“ Инђија
да организује сахрањивање умрлих на начин да се на
улазу у гробље обезбеди средство за дезинфекцију, те да
запослени носе маске.
17. НАРЕЂУЈЕ се Кабинету председника општине
да изради обавештење које ће садржати контакт –
телефонске бројеве институција које су доспутне
грађанима за пријаву, као и да исте дистрибуира на
видним местима на теритији општине Инђија,
18. НАРЕЂУЈЕ СЕ Кабинету председника општине
да константвно обавештава грађање о мерама које
превентивно треба предузимати, као и о институцијама
којима се грађани могу обратити за помоћ, као и да
путем телефона прима пријаве волентера.
19. НАРЕЂУЈЕ СЕ се директорима Јавних предузећа и
Установа чији је оснивач општина Инђија да предузму
све мере на заштити и дезинфекцији просторија, као и на
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заштити запослених који су у непосредном контакту са
странкама, набавком маски и средстава за дезинфекцију.
Препорука се односила на следеће:
ПРЕПОРУКА
Грађани општине Инђија нису у обавези
да плаћају рачуне за комуналије, за време трајања
ванредног стања, а за то неће бити санкционисани и
неће бити обрачуната камата због неплаћених рачуна на
време.
Тридесета седница Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија, одржана је дана 22.
марта 2020. године. Седницом је председавао командант
Штаба за ванредне ситуације – Владимир Гак, а било је
присутно укупно 17.(седамнаест) чланова штаба.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Информација о спровођењу мера Владе Републике
Србије, мера које су донете на претходној седници Штаба
и потреба увођења нових мера ради што ефикасније
борбе са корона вирусом.
Донета је следећа Наредба:
НАРЕДБА
НАРЕЂУЈЕ СЕ Ватрогасној спасилачкој
јединици у Инђији , да одмах ангажује јадно ватрогасно
возило којим ће се у сарадњи са ЈКП „Комуналац“
Инђија, извршити дезинфекција улица у насељеном
месту Инђија.
НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац“ Инђија, да
изврши дезинфекцију свих улица по насељеним местима
општине Инђија.
НАРЕЂУЈЕ СЕ Кабинету председника општине,
да обезбеди прскалице за дезинфекцију у затвореним
просторијама, као и да одштампа плакате за позив свим
заинтересованим грађанима да се јаве као волонтери,
за помоћ старим и немоћним лицима у достави хране и
лекова.
НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање свих кафића, кафана
и ресторана као и осталих објеката који подразумевају
окупљање грађана, на територији општине Инђија.
НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац“ Инђија, да
организује рад пијаце само средом и суботом у периоду
од 6 до 10 часова, уз поштовање Наредбе Општинског
штаба за ванредне ситуације општине Инђија од
16.03.2020. године, с тим да обезбеди само један улаз и
један излаз са тог простора.
НАРЕЂУЈЕ
СЕ
Кабинету
председника
општине, да изради јединствене плакате, којим ће
грађани насењених места старији од 65 година, бити
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обавештени о продавницама које ће радити недељом од
4 до 7 часова, ради њиховог снабдевања.
НАРЕЂУЈЕ СЕ поштовање забране окупљања
у затвореном простору више од пет лица, осим чланова
уже породице коју чине већи број лица од пет а имају
пребивалиште на истој адреси.
НАРЕЂУЈЕ СЕ директорима Јавних предузећа,
установа, агенција и организацијама чији је оснивач
општина Инђија, као и Начелнику Општинске управе, да
организују минимум процеса рада у условима ванредног
стања.
НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац“ Инђија, да
организује сахрањивање умрлих, уз присуство највише
30 лица.
НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац” Инђија,
да изврши дезинфекцију стамбено пословног центра
„Слобода“ и „Фонтана“ у Инђији.
НАРЕЂУЈЕ СЕ Управницима стамбених зграда
да изврше дезинфекцију заједничких просторија и
лифтова у стамбеним зградама.
Тридесетпрва седница Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија, одржана је дана 30.
марта 2020. године. Седницом је председавао командант
Штаба за ванредне ситуације – Владимир Гак, а било је
присутно укупно 16.(шеснаест) чланова штаба.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и мера које су донете на претходној седници
Штаба. Увођење нових мера ради што ефикасније борбе
са корона вирусом.
Донета је следећа Наредба:
НАРЕДБА
НАРЕЂУЈЕ СЕ забрана рада градске пијаце
у инђији и њено апсолутно затварање од стране ЈКП
„Комуналац“ Инђија.
НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање на територији
општине Инђија свих кладионица, фризерских и
козметичких салона као и осталих објеката у којима
се обављају сличне услужне делатности, а које
подразумевају окупљање више од три лица.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Оперативна група ради контроле
спровођења заштитних мера од короне вируса и Одлуке
Владе Републике Србије које су донете, а које се односе
на привредне субјекте.
Оперативну групу чине:
1. Владимир Гак - Комадант општинског Штаба за ВС
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Инђија.
2. Алексндар банић - Начелник Општинске управе
општине Инђија,
3. Др Зденко Гајић - епидемиолог,
4. Горан Костић – Начелник Полицијске станице у
Инђији,
5. Слободан Милновић – Комунални инспектор.
НАРЕЂУЈЕ СЕ ПУ „Бошко Буха“ Инђија,
да за период од увођења Ванредног стања до његовог
укидања, не врши и не доставља родитељима обрачун
трошкова боравка деце у предшколској установи.
НАРЕЂУЈЕ СЕ послодавцима продавница
прехранбених производа, да не дозволе улазак лица у
објекат уколико немају заштитну маску на лицу и да
обезбеде заштитне маске за сваког купца уколико је
купац нема.
НАРЕЂУЈЕ СЕ послодавцима продавница
прехранбених производа да обавежу своје запослене
у објекту, да указују купцима на обавезу поштовања
препоручене међусобне удаљености између купаца.
НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈП „Ингас“ Инђија и ЈКП
„Водовод и канализација“ да потрошњу гаса односно
воде за месец Март, фактуришу на бази потрошње гаса
односно воде за месец Фебруар, а да стварну потрошњу
утврде по извршеном очитавању по престанку ванредног
стања и изврше корекцију издатих рачуна корисницима.
НАРЕЂУЈЕ СЕ свим Јавним предузећима да
корисницима својих услуга, не обрачунавају камату у
периоду ванредног стања.
Тридесетдруга седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана је
телефонским путем дана 21. априла 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Деветнаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
Инфомација о спровођењу мера Владе
Републике Србије и мера које су донете на претходној
седници Штаба. Увођење нових мера ради што
ефикасније борбе са корона вирусом.
Донета је следећа Наредба:
НАРЕДБА
1. УКИДА СЕ НАРЕДБА од 30.03.2020. године, о
забрани рада градске пијаце у Инђији и њено апсолутно
затварање, и НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
Инђија, да организује нормалан рад градске пијаце уз
поштовање свих мера заштите од COVIDA 19.
2. НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској управи општине
Инђија, да за период од увођења ванредног стања до
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његовог укидања, обвезницима накнаде за коришћење
јавне површине у пословне сврхе, који су поставили
летње баште, не утврђује накнаду за коришћење јавне
површине у том периоду.
Тридесеттрећа седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана је
телефонским путем дана 27. априла 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Осамнаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и ублажавање одређених мера које су донете на
претходним седницама Штаба, од увођења ванредног
стања.
Донета је следећа Наредба:
НАРЕДБА
1. УКИДА СЕ ДЕО ТАЧКЕ 3. НАРЕДБЕ од 16.03.2020.
године, о забрани рада теретана на територији општине
Инђија, тако да теретане почињу са радом уз примену
свих мера превенције, ради спречавања ширења и
смањења ризика болести COVIDA 19. и то да:
- на видном месту обавезно морају бити истакнута
правила понашања за запослене и кориснике услуга
клуба, као и Правилник о понашању запослених и
корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме
и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,
- на улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
- приликом отварања и затварања клуба, односно на
почетку и крају радног дана добро проветрити све
просторије и дезинфиковати све радне површине,
опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под
клуба. У току радног дана проветравати све просторије
што чешће,
- приликом сваког уласка запослених, односно уласка
корисника мора се вршити дезинфекција руку са
препаратом на бази 70% алкохола,
- сви запослени морају ностити личну заштитну опрему,
односно заштитну маску и заштитне рукавице током
целокупног радног времена,
- корисници услуга морају користити сопствене пешкире
и друга средства личне хигијене,
- корисници услуга морају унапред заказати термин
за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним
телефоном или електронском поштом,
- коришћење заједничких, помоћних просторија, као
што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл.
могуће је само уколико постоји могућност да се након
сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
- распоред опреме, справа и других реквизита за
вежбање, односно организација вежбања мора бити
таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка
удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара
квадратних по вежбачу,
- опрема, справе и реквизити за вежбање се морају
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дезинфиковати након сваке употребе,
- у случају сумње да неко од запослених има симптоме
заразне болести COVID-19, (повишена температура
и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха
и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да,
без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са
препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља COVID амбуланти,
- у случају да неко од корисника услуга има симптоме
заразне болести COVID-19, (повишена температура
и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха
и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице
клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да
напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах
јави надлежном дому здравља - COVID амбуланти.
2. УКИДА СЕ ДЕО ТАЧКЕ 2. НАРЕДБЕ од 30.03.2020.
године, о забрана рада фризерских и козметичких салона
на територији општине Инђија, тако да фризерски и
козметички салони почињу са радом уз примену свих
мера превенције, ради спречавања ширења и смањења
ризика болести COVIDA 19. и то да:
-на видном месту обавезно морају бити истакнута
правила понашања за запослене и кориснике услуга
(ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна
дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна
дезинфекција обуће при уласку у салон,
- на улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера
(подметач натопљен дезинфекционим средством хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са
минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим
средством),
- приликом отварања и затварања салона, добро
проветрити све просторије и дезинфиковати све радне
површине, као и под салона. У току радног дана
проветравати све просторије што чешће,
- приликом сваког уласка запослених или корисника
мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на
бази од минимално 70% алкохола,
- корисници услуга морају унапред заказати термин
за коришћење услуга салона телефоном, мобилним
телефоном или електронском поштом,
- у салону може боравити ограничен број корисника,
тако да раздаљина између два корисника буде минимум
2 метра (користити сваку другу столицу и сл),
- приликом рада са корисницима, обавезно је ношење
заштитне маске и рукавица,
- приликом пружања услуга хигијенске неге и
улепшавања лица и тела, као и немедицинских
естетских интервенција којима се нарушава интегритет
коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да
се те услуге пружају под условима и на начин којим се
спречава појава и преношење болести, а уколико то није
могуће, да такве услуге не пружају,
- сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито
они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви,
пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким
салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани
након сваке употребе. По могућству користити
једнократну папирну или пластичну галантерију, а
уколико се користи галантерија од тканине (пешкир,
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заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их
користити само за једног корисник,
- отпадни материјал који настане у раду салона покупити
и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро
завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за
то предвиђено место,
- употребљене пешкире и другу текстилну галантерију
одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног
дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за
веш на високој температури,
- коришћење заједничких, помоћних просторија, као
што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине,
купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји
могућност да се након сваког појединачног коришћења
изврши дезинфекција те просторије,
- радне површине, столице и столови који се не користе
често морају се дезинфиковати минимум једном у току
радног дана,
- цео простор салона, са свим пратећим просторијама
мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка
рада салона,
- у случају сумње да неко од запослених има симптоме
заразне болести COVID-19, (повишена температура и
један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и
отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да,
без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са
препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља COVID амбуланти,
- у случају сумње да неко од корисника услуга има
симптоме заразне болести COVID-19, (повишена
температура и један од знакова и симптома - кашаљ,
краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или
одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника
и да га замоле да напусти просторије салона, са
препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља
- COVID амбуланти.
Тридесетчетврта седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана је
дана 30. априла 2020. године. Седницом је председавао
командант Штаба за ванредне ситуације – Владимир
Гак. Седамнаест чланова Штаба је било присутно и
учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и ублажавање одређених мера које су донете на
претходним седницама Штаба, од увођења ванредног
стања.
Донета је следећа Наредба:
НАРЕДБА
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ општине
ИНЂИЈА, Одељењу за привреду и инвестиције, да од
4. маја 2020 године, организује градски и пиградски
превоз путника на територији општине Инђија, по реду
вожње који важи суботом.
Такође се обавезује СП „Ласта“ А.Д. Београд –
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РЈ „Ласта Срем“ Стара Пазова, да превоз путника врши
уз обавезно коришћење заштитне маске и рукавица, од
стране путника и возног особља, односно уз поштовање
свих превентивних мера које се односе на спречавање
ширења заразне болести COVID- 19.
2. НАРЕЂУЈЕ СЕ Предшколској установи „Бошко Буха“
Инђија, да од 11.маја 2020.године, организује почетак
рада целодневног борвка у предшколским установама,
уз стриктно поштовање свих превентивних мера које се
односе на спречавање ширења заразне болести COVID19 а којима се осигурава безбедност деце и запослених.
3. ДОЗВОЉАВА СЕ РАД од 4. маја 2020. године, Аутлет
центару у Инђији, уз поштовање свих превентивних
мера које се односе на спречавање ширења заразне
болести COVID- 19 а којима се осигурава безбедност
запослених и купаца, стим што у продавници може бити
само један купац на 10 m2. пословног простора.
4. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Скупштини општине Инђија, да
донесе Одлуку да се овезници накнаде за коришћење
јавне површине у пословне сврхе постављањем летњих
башти, у 2020-ој години, ослободе плаћања накнаде за
квадратуру летње баште из 2019.
5. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈП Ингас“ Инђија и ЈКП „Водовод
и канализација“ Инђија, да због спречавања ширења
заразне болести COVID- 19 , не врше очитавање
потрошње гаса и воде по домаћинствима за месец
април, већ да потрошњу гаса односно воде за месец
април 2020.године, фактуришу на бази потрошње
гаса односно воде за месец април 2019.године, а да
стварну потрошњу утврде по извршеном очитавању по
престанку ванредног стања и тада изврше корекцију
издатих рачуна потрошачима.
6. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац” Инђија, да
организује сахрањивање умрлих, уз присуство највише
30 лица а уз поштовање свих превентивних мера које се
односе на спречавање ширења заразне болести COVID19.
Тридесетпета седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана
је телефонским путем, дана 07. маја 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Шеснаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и укидање одређених мера које су донете на
претходним седницама Штаба, од увођења ванредног
стања, пошто је укинуто ванредно стање на седници
Скупштине Републике Србије, одржаној дана 06. маја.
2020. године.
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Донета је следећа Наредба:
НАРЕДБА
1. Укидају се тачке 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације
од 16.03.2020. године, осим тачке 4. којом је забрањен
рад дечијих играоница, школица и других објеката који
окупљају децу, на територији општине Инђија.
2. Укида се Наредба Општинског штаба за ванредне
ситуације од 22. 03. 2020. године.
3. Укида се Наредба Општинског штаба за ванредне
ситуације од 30. 03. 2020.године.
4. Власници ноћних клубова-дискотека и других објеката
који обављају делатност ноћних клубова, кафића,
кафана, ресторана и др. уг. објеката, као и кладионица,
дужни су да се придржавају свих превентивних мера
које се односе на спречавање ширења заразе болести
COVID/19, а што подразумева ношење маски, заштитних
рукавица, обезбеђивање социјалне дистанце и других
прописаних мера, како за запослене тако и за кориснике
услуга, а којим мерама се осигурава њихова безбедност.
Тридесетшеста седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана
је телефонским путем, дана 22. маја 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Седамнаест чланова Штаба
је било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и укидање одређених мера које су донете на
претходним седницама Штаба, од увођења ванредног
стања, пошто је укинуто ванредно стање на седници
Скупштине Републике Србије, одржаној дана 06. маја.
2020. године.
Донета је следећа:
НАРЕДБА
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ Предшколској установи „Бошко
Буха“ Инђија, да уколико постоје просторне, кадровске
и материјалне могућности у установи, омогући
уписаној деци повратак и безбедан боравак у вртићу,
уз спровођење неопходних мера превенције, заштите и
сузбијања ширења епидемије COVID 19.
Тридесетседма седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана
је телефонским путем, дана 25. маја 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Шеснаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и укидање одређених мера које су донете на
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претходним седницама Штаба, од увођења ванредног
стања, пошто је укинуто ванредно стање на седници
Скупштине Републике Србије, одржаној дана 06. маја.
2020. године.
Донета је следећа:
НАРЕДБА
1. Укида се тачке 4. Наредбе Општинског штаба за
ванредне ситуације од 16.03.2020. године.
Тридесетoсма седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана
је телефонским путем, дана 16. јула 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Осамнаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и потреба увођења нових мера ради што
ефикасније борбе са корона вирусом.
Донета је следећа:
НАРЕДБА
1. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских
објеката и других објеката услужне делатности на
територији општине Инђија, тако да ти објекти неће
радити од 22.00 сата до 06.00 сати наредног дана.
2. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника услуга за столовима
у баштама угоститељских објеката и других објеката
услужне делатности, тако да за једним столом могу бити
највише два корисника услуга у дијаметралном размаку.
3. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време кладионица на
теиторији општине Инђија, тако да ти објекти неће
радити од 22.00 сата до 06.00 сати наредног дана.
4. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника у дечијим
играоницама и салама за прославе, тако да у објекту
истовремено не може бити више од десет корисника.
5. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад ноћних клубова, дискотека и
других објеката који обављају делатност ноћних клубова
на територији општине Инђија.
6. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад теретана, спортских хала,
спортских сала и сличних објеката где се обављају
спотске активности.
7. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ Установи „Спортски центар“ Инђија,
да организује рад на градском базену у Инђији.
8. НАРЕЂУЈЕ СЕ употреба заштитних маски у свим
затвореним просторима и одржавање физичке дистанце
од минимум 1,5 m.
Тридесетдевета седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана
је телефонским путем, дана 31. јула 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Седамнаест чланова Штаба
је било на телефонској линији и учествовало у расправи.
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Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и укидање одређене мере које је донета на
претходној седници Штаба, ради што ефикасније борбе
са корона вирусом.
Донета је следећа:
НАРЕДБА
I
У Наредби Општинског Штаба за ванредне
ситуације општине Инђија, број 06-84/2020-I од 16. 07.
2020. године у тачки I забрана под ред. бр. 7., мења се и
гласи:
„7. НАРЕЂУЈЕ СЕ Установи „Спортски центар“
Инђија, да организује рад на градском базену тако, што
се број посетилаца базена ограничава до 400 дневно.“
Четрдесета седница Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија, одржана је
телефонским путем, дана 17. аугуста 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Шеснаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и ублажавање одређених мера које су донете на
тридесетосмој седници Штаба, ради што ефикасније
борбе са корона вирусом.
Донета је следећа :
НАРЕДБА
I
У Наредби Општинског Штаба за ванредне
ситуације општине Инђија, број 06-84/2020-I од 16.
07. 2020. године у тачки I ОГРАНИЧЕЊЕ под редним
бројем 1. и ЗАБРАНА под редним бројем 6. мењају се и
гласе:
„1.
ОГРАНИЧАВА
СЕ
радно
време
угоститељских објеката и других објеката услужне
делатности на територији општине Инђија, тако да ти
објекти неће радити од 23,00 сата до 06,00 сати наредног
дана.
6. ОДОБРАВА СЕ рад теретана, спортских хала,
спортских сала и сличних објеката у којима се обављају
активности спортских клубова и остале спортске
активности, уз стриктно поштовање свих прописаних
превентивних мера које се односе на спречавање
ширења заразе COVID – 19.“
Четрдесетпрва седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана је
телефонским путем, дана 31. аугуста 2020. године.
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Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Осамнаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике
Србије и ублажавање одређених мера које су донете на
тридесетосмој седници Штаба, ради што ефикасније
борбе са корона вирусом.
Донета је следећа:
НАРЕДБА
I
У Наредби Општинског Штаба за ванредне
ситуације општине Инђија, број 06-84/2020-I од 16. 07.
2020. године, и број 06-93/2020-I од 17.08.2020.године у
тачки I ОГРАНИЧЕЊЕ под редним бројем 1 мења се и
гласи:
„1. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских
објеката и других објеката услужне делатности на
територији општине Инђија, тако да објекти који
немају башту неће радити од 23,00 часа до 06,00 часова
наредног дана, док објекти који имају башту неће
пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта
и башти од 23,00 часа , а петком и суботом у отвореном
делу објекта односно башти од 01,00 до 06.00 часова
наредног дана.
Четрдесетдруга седница Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија, одржана је дана
02. октобра 2020. године. Седницом је председавао
командант Штаба за ванредне ситуације – Владимир
Гак. Четрнаест чланова Штаба је било присутно и
учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Разматрање иницијативе Предшколске установе
„Бошко Буха“ Инђија, од 21. септембра 2020. године,
да Општински Штаб за ванредне ситуације општине
инђија донесе закључак о епидемиолошкој ситуацији на
територији општине инђија.
Донет је следећи:
ЗАКЉУЧАК
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Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Тринаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Доношење Закључка којим се предлаже Председнику
општине Инђија да прогласи ванредну ситуацију на
територији општине Инђија, на основу процене ризика
за становништво од заразне болести ЦОВИД-19 и
ванредне епидемиолошке ситуације на територији
општине Инђија.
Донет је следећи:
ЗАКЉУЧАК
којим се предлаже Председнику општине да
прогласи ванредну ситуацију на територији општине
Инђија
1. Општински штаб за ванредне ситуације општине
Инђија, на основу процене ризика за становништво од
заразне болести COVID-19 и ванредне епидемиолошке
ситуације на територији општине Инђија као и очекиваног
даљег развоја ситуације на подручју општине, предлаже
председнику општине, да прогласи ванредну ситуацију
у циљу предузимања хитних и опертивних мера заштите
становништва од заразне болести COVID-19.
2. Штаб ће редовно информисати и обавештавати
становништво и јавност о свим битним чињеницама
од значаја за заштиту становништва од заразне болести
COVID-19, као и о престанку опасности због којих је
ванредна ситуација проглашена.
Четрдесетчетврта седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана је
телефонским путем, дана 14. новембра 2020. године.
Седницом је председавао командант Штаба за ванредне
ситуације – Владимир Гак. Тринаест чланова Штаба је
било на телефонској линији и учествовало у расправи.
Утврђен је следећи дневни ред:
1. Доношење Наредбе, а у вези са Одлуком о проглашењу
ванредне ситуације за територију општине Инђија, од 14
новембра 2020. године.
Донета је следећа:
НАРЕДБА

1. На основу дневног извештаја Завода за јавно
здравље Сремска Митровица број 801-20-302 од 02.
октобра 2020. године, у вези са епидемијом COVID 19
у Општини Инђија, закључује се да је на територији
општине Инђија епидемиолошка ситуација закључно са
02. октобром 2020. године повољна.		

1. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских
објеката на територији општине Инђија, тако да ти
објекти неће радити од 21.00 сата до 06.00 сати наредног
дана.

Четрдесеттрећа седница Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија, одржана је
телефонским путем, дана 14. новембра 2020. године.

2. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника услуга за
столовима у угоститељским објектима, тако да за
једним столом могу бити највише два корисника услуга

Број 5, страна број 338

Службени лист општине Инђија

у дијаметралном размаку.
3. НАРЕЂУЈЕ СЕ употреба заштитних маски у свим
затвореним просторима и одржавање физичке дистанце
од минимум 1,5 m.
4. НАРЕЂУЈЕ СЕ обавезна дезинфекција улаза и
лифтова у зградама вишепородичног становања.
У току 2020. године, осим оржавања
седница, Штаб за ванредне ситуације је решавао сва
актуелна питања везана за потребе грађана како у
виду снабдевања основним намирницама, пружања
здравствене заштите грађана, како старих и болесних
тако и оних млађих и њихових потреба. У том правцу
велику активност преузео је Црвени крст Инђија, са
редовним снабдевањем социјално угрожених лица
кроз поделу пакета хране, а за стара и болесна лица
волонтери ЦК су вршили свакодневни обилазак и
вршили снабдевање ове категорије нужним лековима
и основним животним намирницама. Свакодневно се
пратило стање и потребе грађана и анализирао број
оболелих-заражених на територији општине и у складу
са потребама предузимале одговарајуће мере.
У току 2020. Штаб за ванредне ситуације своју
активност је остваривао како путем својих чланова
задужених за одређене области, СОТ-тимова, Штаба за
зимску службу, тако и преко органа локалне самоуправе
у складу са законским обавезама, тог органа.
Овај извештај објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 820-6/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------108
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
87/18) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине
Инђија, („Службени лист општине Инђија“, бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 16.04.2021. године, донела је
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА 2021. ГОДИНУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Годишњи план рада Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија за 2021. године (у
даљем тексту: Годишњи план рада), обухвата период од
марта 2021. године до 31.12.2021. године, и у основи
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се заснива на дефинисању активности које су утврђене
Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, 87/18)
(у даљем тексту: Закон), Уредбом о саставу, начину
и организацији рада штабова за ванредне ситуације
(„Службени гласник РС“, бр. 27/20) (у даљем тексту:
Уредба) и другим прописима.
Годишњи план рада нарочито обухвата следеће:
1. основне задатке Општинског штаба, који су Законом
и Уредбом утврђени као изворне надлежности
Општинског штаба,
2. задатке који су Законом прописани, а односе се на
надлежности локалне самоуправе, где Општински штаб
учествује као координатор, предлагач и иницијатор и
3. детаљније разрађен оперативни део Годишњег плана
рада, где су конкретније одређене активности, носиоци
активности, рокови и др.
Поред наведених задатака, по налогу
Републичкиог штаба за ванредне ситуације и других
надлежних органа, Општински штаб у 2021. години,
може извршавати и друге активности које нису саставни
део овог плана.
I ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ
Општински штаб за
предузима следеће активности:

ванредне

ситуације

1. Израђује и усваја предлог Годишњег плана рада
за 2021. годину у складу са чланом 43. став 1. тачка
12. Закона и чланом 15. Уредбе; Израђује и разматра
Годишњи извештај о раду Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Инђија за 2020. годину, у
складу са чланом 43. став 1. тачка 12. Закона и чланом
16. Уредбе;
2. Разматра и даје мишљење на предлог Плана заштите
и спасавања на територији општине Инђија, у складу са
чланом 43. став. 1. тачка 3. Закона;
3. Прати реализацију, набавке и одржавања средстава
за узбуњивање у оквиру система за јавно узбуњивање у
Републици Србији и реализацију задатака на изради нове
«Акустичке студије чујности» за територију Општине
Инђија (Закон, члан 96);
4. У циљу ефикасног праћења стања на територији
локалне самуправе у области смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијима,
сагледава материјалне, кадровске и техничке могућности
за формирање «Ситуационог центра за Општину Инђија,
(Закон, члан 43);
5. Прати појаву опасности, информише и обавештава
становништво о ризицима и предузетим превентивним
мерама за смањење ризика од елементарних непогода
и других несрећа на територијији Општине Инђија
(Закон,члан 43);
6. Врши Анализу стања и организације заштите и
спасавања, као и спровођење Годишњег плана рада за
2021. годину, на територији Општине Инђија и предлаже
мере за њихово побољшање односно реализацију (Закон,
члан 43);
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7. Покреће иницијативу за формирање, организовање и
опремање, односно наставак активности на формирању,
организовању и опремању, јединица ЦЗ опште намене,
које образује надлежни орган општине Инђија (Закон,
члан 80).
II ЗАДАЦИ КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И
УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
(„Сл.гласник Републике Србије“, број 87/2018)
У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А
У КОЈИМА ШТАБ НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУЈЕ
КАО КООРДИНАТОР, ПРЕДЛАГАЧ И
ИНИЦИЈАТОР
1. Разматрање и предлагање набавке и одржавања
средстава за узбуњивање на територији Општине Инђија,
у оквиру система јавног узбуњивања у Републици
Србији и праћење активности и предлагање мера на
реализацији задатака у циљу израде нове «Акустичке
студије чујности за Општину Инђија (Закон, члан 29.
став 8. и члан 96. став 4.);
2. Давање иницијативе и праћење реализације задатака
у циљу формирања «Ситуационог центра за Општину
Инђија, ради остваривања квалитетног управљања
ванредним догађајима или ванредном ситуацијом
(Закон, члан 108);
3.
Координирање-усклађивање
Плана
заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама Општине
Инђија са Планом заштите и спасавања Републике
Србије и суседним јединицама локалне самоуправе
(Закон, члан 29.);
4. Разматрање информације о предвиђеним средствима
за финансирање цивилне заштите и спровођење мера
и задатака цивилне заштите на територији Општине
Инђија (Закон, члан 29.);
5. У складу са задацима ЦЗ, разматрање броја и
структуре предузећа и организација која су Закључком
ШВС одређена као оспособњена правна лица од значаја
за заштиту и спасавање на територији Општине Инђија
и праћење реализације задатака на закључивању
Уговора о ангажовању оспособљених правнох лица за
ЗиС Општине Инђија (Закон, члан 29.);
6. Покретање иницијативе за организовање и развијање
личне, узајамне и колективне заштите на територији
Општине Инђија (Закон, члан 55.);
7.
Разматрање
Информације
о
предузимању
превентивних мера у области одбране од поплава на
територији Општине Инђија, као и предлога Општег
плана одбране од поплава и Оперативног плана одбране
од поплава вода II реда за 2021. годину (Закон о водама,
члан 54. и 55. и Закон о ВС члан 70.);
8. Разматрање Информације о стању, управљању,
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евиденцији и проблематици склоништа на територији
Општине Инђија (Закон, члан 61.);
9. Разматрање Информације о стању и предузетим
мерама и проблемима у области неексплодираних
убојних средстава на територији Општине Инђија
(Закон, члан 73.);
10. Утврђивање препорука у циљу предузимања
мера, радњи и поступака којима се смањује ризик од
елементарних непогода и других несрећа на територији
Општине Инђија (Закон, члан 29.).
III ЗАДАЦИ КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О
ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
(„Сл.гласник Републике Србије“, број 111/2009, 20/2015
и 87/2018.)
У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А
У КОЈИМА ШТАБ НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУЈЕ
КАО КООРДИНАТОР, ПРЕДЛАГАЧ И
ИНИЦИЈАТОР
1. Покретање иницијативе за израду Плана заштите од
пожара за територију Општине Инђија;
2. Покретање иницијативе за израду Санационог плана
за отклањање последица од пожара на територији
Општине Инђија;
3. Разматрање Извештаја о спроведеним мерама заштите
стрмних усева од пожара на територији Општине
Инђија;
4. Разматрање Извештаја о реализацији Плана
превентивних мера заштите од пожара код субјеката
који складиште, користе и превозе опасне материје на
територији Општине Инђија;
5. Разматрање Извештаја о стању и проблемима
паркираних возила који превозе опасне материје
и покретање иницијативе за одређивање места за
задржавање теретних возила која превозе опасне
материје на територији Општине Инђија;
6. Разматрање Информације о стању и предузетим
мерама и проблемима у области заштите од пожара на
територији Општине Инђија.

Активности на формирању, организовању и
опремању, јединица ЦЗ опште намене, које
образује Општина Инђија

Праћење опасности, информисање и
обавештавање становништва о ризицима и
предузетим превентивним мерама за смањење
ризика од елементарних непогода и др. несрећа
Одељење за
привреду и
инвестиције

Одељење за
привреду и
инвестиције

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

Стални
задатак.

Сталан
задатак

Децемб
ар

Две
године

Стални
задатак

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ
Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ
Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ
Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

март

Одабрати квалитетне добровољце,
закључити Уговоре о ангажевању у
ЈЦЗ опште намене и тд. а у скалду са
Правилником (91/2013)
- У реализацију задатка укључити и
ЦМО С.Митровица .

Учествују и др. надлежни органи
Општинске управе, предузећа и др.
правна лица, локални медији

Учествују и др.надлежни
орг.Општинске управе и
ЈП којима је оснивач општина

У циљу ефикасног праћења стања на
територији локалне самоуправе као и
квалитетног управљања ванредним
догађајем или ВС

Учествују и др.надлежни
орг.Општинске управе и
ЈП којима је оснивач општина

Подношење нацрта на разматрање
ШВС који доставља предлоге Пл.
рада и Извештаја о раду Скупшини
на усвајање
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8.

7.

6.

4.
Одељење за
привреду и
инвестиције

Одељење за
привреду и
инвестиције

Сагледавање материјалне, кадровске и техничке
могућности за формрање «Ситуационог центра
за Општину Инђија

3

Анализа стања и организације заштите и спасавања и предлагање мера за њихово побољшање
на територији Општине Инђија.

Одељење за
привреду и
инвестиције

Праћење реализације, набавке и одржавања
средстава за узбуњивање и реализација
задатака на изради нове «Акустичке студије
чујности» за територију Општине Инђија

1.

5

РОК

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

4

САРАЂУЈЕ

I ОСНОВНИ ЗАДАЦИ

3

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Одељење за
привреду и
инвестиције

2

САДРЖАЈ РАДА – АКТИВНОСТ

Израда предлога годишњег Плана рада за 2021.
годину и годишњи Извештај о раду за
2020.годину, штаба за ВС Општине Инђија

1

Ред.
Број

I ОПЕРАТИВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
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7.

Разматрање Информације о предузимању превентивних мера у области одбране од поплава
на територији Општине, као и предлога Општег
плана одбране од поплава и Оперативног плана
одбране од поплава вода II реда за 2021.годину.

Разматрање броја и структуре предузећа и
организација која су закључком ШВС одређена
као оспособљена правна лица од значаја за ЗиС
на територији Општине и праћење реализације
задатака на закључивању Уговора о ангажовању
оспособљених правних лица за ЗиС
Oрганизовање и развијање личне, узајамне и
колективне заштите

Разматрање информације о предвиђеним
средствима за финансирање цивилне заштите и
спровођење мера и задатака цивилне заштите

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ
Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

Одељење за
привреду и
инвестиције
Одељење за
привреду и
инвестиције
Одељење за
привреду и
инвестиције

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

-//-

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

/Одељење за
финансије.
Одељење за
привреду и
инвестиције

Одељење за
привреду и
инвестиције

Одељење за
привреду и
инвестиције

Одељење за
привреду и
инвестиције

Подношење нацрта Инф. ШВС који
га разматра и доставља Већу, а оно
Скупштини доставља предлог на
усвајање и одобрење

Учествују и локалне самоуправе
које су суседне Општини Инђија

Током
године

Подношење нацрта Општег и
Оперативног плана одбране од
поплава ШВС који га разматра и
доставља Већу, а оно Скупштини
доставља Информацију на усвајање

Уговором прецизирати задатке ЦЗ за
које се субјект ангажује, послове и
радне задатке чија се реализације
Октобар
тражи, трошкове и начин плаћања
након реализованих послова везаних
за ЗиС (Закон, члан 15);
Учествују и др. надлежни органи
Стални
Оп.Уп., МЗ, предузећа и др. правна
задатак лица

Децемб
ар

Децемб
ар

Рационално сагледати материјалне,
кадровске и др.могућности

Подношење нац. Извештаја о стању
система за узбуњивање лица, ШВС
Октобар који га разматра,доставља Већу, а
оно Скупштини доставља предлог на
усвајање и одобрење јав. набавке.

Службени лист општине Инђија

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Праћење набавке и одржавања средстава за
узбуњивање на територији /Општине и праћење
активности и предагање мера на реализоацији
задатка у циљу израде нове «Акустичке студије
чујности за Општину Инђија.
Праћење реализације задатака у циљу
формирања «Ситуационог центра за Општину
у складу са Законом о ВС - члан 108.
Координирање усклађивања Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама са Планом
заштите и спасавања Републике Србије и
суседним јединицама локалне самоуправе

У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А У КОЈИМА ШТАБ НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУЈЕ КАО
КООРДИНАТОР, ПРЕДЛАГАЧ И ИНИЦИЈАТОР

(„Сл.гласник Републике Србије“, број 87/2018.)

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

II ЗАДАЦИ КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ
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Одељење за
привреду и
инвестиције

Одељење за
привреду и
инвестиције
Током
године

Сталан
задатак

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

Током
године

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

Одељ.за ВС у
С.Митровици
–Одс.за УР и
ЦЗ

Учествују и др. надлежни органи
Општинске .Управе ,предузећа и др.
правна лица

Учествују и др. надлежни органи
Општ. Уп. Пол.станица-испостава,
Дом здравља и др. правна лица

Подношење нацрта ШВС који га
разматра и доставља предлог
Информације Општинском Већу на
усвајање и ЈП,,Склоништа'' посл.Н
Сад, на знање

Одељење за
ВС у
Сремској
Митровици
Одељење за
ВС у
Сремској
Митровици

Општ.Управа
Одељење
за привреду и
инвестиције

Разматрање Извештаја о спроведеним мерама
заштите стрмних усева од пожара на територији
Општине Инђија

2.

3.

Општ.Управа
Одељење
за привреду и
инвестиције
Општ.Управа
Одељење
за привреду и
инвестиције

Покретање иницијативе за израду Плана
заштите од пожара за територију Општине
Инђија

Одељење за
ВС у Ср.
Митр
-Одсек
противпожарне
прев.

Аугуст

Током
године

Током
године

У складу са Зак. о заштити
од пожара (111/2009)

У складу са Зак. о заштити
од пожара (111/2009)

У складу са Зак. о заштити
од пожара (111/2009)

У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А У КОЈИМА ШТАБ
НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУЈЕ КАО КООРДИНАТОР, ПРЕДЛАГАЧ И ИНИЦИЈАТОР

III ЗАДАЦИ КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

Разматрање Информације о стању и предузетим
мерама и проблемима у области неексплодираних убојних средстава на територији Општине
Инђија.
Утврђивање препорука у циљу предузимања
мера, радњи и поступака којима се смањује
ризик од елементарних непогода и других
несрећа на територији Општине Инђија.

Одељење за
привреду и
инвестиције

Службени лист општине Инђија

Покретање иницијативе за израду Санационог
плана за отклањање последица од пожара на
територији Општине Инђија

1.

10.

9.

8.

Разматрање Информације о стању, управљању,
евиденцији и проблематици склоништа на
територији Општине Инђија
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У складу са Зак. о заштити
од пожара (111/2009)
Током
године
Одељење за
ВС у
Сремској
Митровици

У складу са Зак. о заштити
од пожара (111/2009)
Током
године
Одељење за
ВС у
Сремској
Митровици

6.

5.

Разматрање Извештаја о стању и проблемима
Општ.Управа
паркираних возила који превозе опасне материје Одељење
и покретање иницијативе за одређивање места за за привреду и
задржавање теретних возила која превозе опасне инвестиције
материје на територији Општине Инђија.
_____________
Општ.Управа
Разматрање Информације о стању и предузетим Одељење
за привреду и
мерама и проблемима у области заштите од
инвестиције
пожара на територији Општине Инђија.

Током
године
4.

Разматрање Извештаја о реализацији Плана
превентивних мера заштите од пожара код
субјеката који складиште, користе и превозе
опасне материје на територији Општине Инђија.

Општ.Управа
Одељење
за привреду и
инвестиције

Одељење за
ВС у
Сремској
Митровици

У складу са Зак. о заштити
од пожара (111/2009)

Овај план објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 820-7/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------109
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 16.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА
2021. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Измене и допуне
Програма пословања за 2021. годину Јавног предузећа
за дистрибуцију гаса „Ингас“ јп Инђија броj: 1110/1, у
тексту који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на
седници одржаној 7. априла 2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-16/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 36.став 4. и члана 40. став 3.
Закона о туризму („Службени гласник РС“; бр. 17/19)
и члана 40. став 1.тачка 42. Статута општине Инђија
(„Службени лист Општине Инђија бр. 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 16.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Правилник о раду
Туристичке организације општине Инђија број:77/2021,
који је донео Управни одбор Туристичке организације на
седници одржаној 29. марта 2021.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-509/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------111
На основу члана 69. став 1.тачка 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016
и 88/19), члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) и
члана 8.став 1. тачка 1. 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 16.04.2021.године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени
Статута Јавног предузећа за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија број 06-8/2021-2,
коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 02. априла 2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу

Петак 16. април 2021.

општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 110-2/2021-I-1
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------112
На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број: 5/19) и члана 25.став 2. Одлуке о месним
заједницама ( „Службени лист Општине Инђија“,
бр.18/19, 25/19 и 4/21),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 16.04.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Комисија за спровођење избора за
савете месних заједница на подручју Општине Инђија,
именована Решењем Скупштине Општине Инђија
број 02-65/2017-I од 5.априла 2017.године, у следећем
саставу:
1. Сандра Николић – председник,
2. Драгана Степановић – члан,
3. Славица Ђукановић Марјановић – члан,
4. Александар Банић - члан и
5. Срђан Лемаић - члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-79/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19) и члана члана 25. став 1. Одлуке о Месним
заједницама („Службени лист општине Инђија“, број
18/19, 25/19 и 4/21),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 16.04.2021. године, донела је
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На основу члана 40. став 1. тачка 15. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
бр.5/2019) и члана 24. Одлуке о правобранилаштву
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр.
11/14),
Скупштина општинре Инђија на седници
одржаној 16.04.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

РЕШЕЊЕ

I
У састав Изборне комисије за спровођење
избора за чланове Савета Месних заједница, на мандатни
период од четири године, именују се:
1. Драгана Степановић – за председника,
2. Вера Каплар – за члана,
3. Александар Банић – за члана,
4. Бранислав Мазињанин – за члана,
5. Олгица Кривошија – за члана.
II
Задатак Комисије је да пропише обрасце и
организује техничке припреме за спровођење избора,
одреди бирачка места, именује Одборе за спровођење
избора, донесе Упутство за спровођење избора, донесе
Роковник за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора, утврди да ли су предлози кандидата
сачињени и поднету у складу са Одлуком о Месним
заједницама и Упутством, утврди листу кандидата,
утврди облик и изглед гласачких листића, број гласачких
листића за бирачка места и записнички их преда Одбору
за спровођење избора, утврди и објави резултате избора
за чланове Савета месних заједница, изда уверења
изабраним члановима, поднесе извештај Скупштини
општине о спроведеним изборима и врши друге послове
сагласно прописима.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-78/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
I
Вера Каплар – дипломирани правник из Новог
Сланкамена, разрешава се дужности Општинског
правобраниоца општине Инђија са даном, 16. априлом
2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-81/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------115
На основу члана 40. став 1. тачка 15. и члана
130. став 2. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр.5/2019) и члана 24. Одлуке о
правобранилаштву општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр. 11/14),
Скупштина општинре Инђија на седници
одржаној 16.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
I
Вера Каплар, дипломирани правник из Новог
Сланкамена, поставља се за Општинског правобраниоца
општине Инђија, на мандатни период од пет година,
почев од 17. априла 2021. године.
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Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-80/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------116
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 16.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА
ПУТ“ ИНЂИЈА
I
Драган Савић, именује се из реда запослених за
члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.
II
		
Мандат именованог траје до истека
мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“
Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-82/2021-I
Дана: 16.04.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана
3. и 6.став 2. Одлуке о образовању Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 31/20), а у вези са Наредбом о
проглашењу епидемије заразне болести COVID-19
(„Службени гласник РС“, број 37/20),
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Инђија, на седници одржаној дана 12.04.2021.
године, доноси
НАРЕДБУ
I
На територији општине Инђија, због опасности
ширења заразне болести COVID-19, почев од
12.04.2021. године, непосредно се примењује Наредба о
радном времену и просторним ограничењима за време
неповољне епидемиолошке ситуације током трајања
заразне болести COVID-19, коју је донео Министар
здравља на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне
болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 36/21),
као и сва друга акта која ће у наредном периоду док
траје неповољна епидемиолошка ситуација, доносити
надлежни републички органи.
II
Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да
важи Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Инђија број: 06-48/2021-I од 05.04.2021.године.
			
III
Ова Наредба ступа на снагу одмах, и исту
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
Број: 06-59/2021-I
Дана: 12.04.2021. године
Инђија
Командант Опшштинског штаба,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 404-2-4/2021-II
Дана: 22.03.2021. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 24. став 2. и члана 26. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2020) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2021. годину („Службени лист општине Инђија“, број 4/21),
Председник општине доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I

У поглављу „ДОБРА“

У реднoм броју 28. мења се предмет набавке који сада гласи:

Ред
бр.

Предмет набавке

28.

Набавка опреме
за вршење
увиђаја и
обезбеђивања
лица места
саобраћајне
незгоде

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Процењена
вредност са
ПДВ-ом

99
Конто и
позиц.

11010

636.364,00

700.000,00

512811
243

Основ за
изузеће
по ЗЈН

Кварта Кварт. Кв.
л покр. закљ. пепосту - уговор риод
пка
а
изв.
101010
99999 10

Члан 27.
ст. 1. т. 1.

2

2

2

Бришу се набавке под редним бројем 29. и 30. које гласе:
„29. Канцеларијски намештај и архивске полице за потребе саобраћајне полиције, 500.000,00
динара без ПДВ-а, конто 512211 позиција 248,“
„30. Опрема за потребе саобраћајне полиције, 500.000,00 динара без ПДВ-а, конто 512211
позиција 248.“
II
У поглављу „УСЛУГА“
У редном броју 2. Услуга интернета врши се измена износа висине процењене вредности тако
да уместо: “600.000,00“ сада стоји: “990.000,00“.
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У реднoм броју 6. Tекуће поправке и одржавање нових возила врши се измена износа висине
процењене вредности тако да уместо: “600.000,00“ сада стоји: “950.000,00“.
У редном броју 36. Услуга предштампе, израда коверата са повратницом и пе-рсонална
штампа за потребе Општинске управе општине врши се измена износа висине процењене вредности
тако да уместо: “600.000,00“ сада стоји: “500.000,00“.
Иза редног броја 48. додају се нове набавке услуга закључно са тачком 60. које гласе:
„59. Израда анализе страдања лица из категорије 65+ на путевима општине Инђија са
имплементацијом саобраћајно техничких мера, 791.666,00 динара без ПДВ-а, позиција 246, конто
424911“,
„60. Израда и штампање приручника за возаче бицикала и мопеда за унапређење безбедности
у саобраћају на територији општине Инђија, 750.000,00 динара без ПДВ-а, позиција 245, конто
423419.“

Ред
бр.

Предмет набавке

49.

Екстерна
ревизија
завршног рачуна
за 2020. годину

50.

Процена
имовине
Општине Инђија

51.

Пројекат за
проверу
безбедности
саобраћаја на
локалним
путевима
општине Инђија
са предлогом
мера по важећој
методологији

52.

Израда
пројектно
техничке
документације и
имплементација
саобраћајно
техничких мера
за идентиф.

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Конто
и
позиц.

Процењена
вредност са
ПДВ-ом

99

11010
990.000,00

1.188.000,00

424911
48

11010
990.000,00

1.188.000,00

424911
48

950.000,00

950.000,00

10

Члан 27.
ст. 1. т. 1.
2
10

424911 2 Члан 227.
246
ст. 1. т. 1.

2

11010

791.666,00

101010
99999

2
101010
99999

11010

791.666,00

Основ за Квартал Кварт. Кв.
изузеће покрет. закљ. перипосту - уговора од
по ЗЈН
пка
изв.
101010
99999 10
2
2
2
Члан 27.
ст. 1. т. 1.

424911
246

101010
99999

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

Члан 27.
ст. 1. т. 1.
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53.

54.

55.

56.

57.

опасних места и
опасних деоница
где страдају
бициклисти на
путевима
општине Инђија
Услуга техничке
контроле
техничке
документације
система за
наводњавање у
општини Инђија
подсистеми Нови
Сланкамен и
Стари
Сланкамен
Услуга
одржавања
надстрешница
аутобуских
стајалишта на
територији
општине Инђија
Израда пројекта
јавно приватног
партнерства за
јавни превоз у
Инђији
Услуга
техничког
прегледа на
изградњи новог
објекта за
предшколску
установу у
Инђији
Израда плана
превент. мера и
координација на
завршетку
изградње
спортске хале у
Инђији
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2

11010

833.333,00

1.000.000,00

900.000,00

1.150.000,00

423911
202

Члан 27.
ст. 1. т. 1.

1.000.000,00

424911
390

101010
99999
Члан 27.
ст. 1. т. 1.
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

2
101010
99999

2
2

101010
99999

424911 лан 27.
268 2 ст. 1. 2т. 1.

11010

833.333,00

10

2

424911
459

11010

1.100.000,00

101010
99999

Члан 27.
ст. 1. т. 1.
2
2

2

916.666,00

2

101010
99999

11010
958.333,00

2

Члан 227.
424911 2
ст. 1. т. 1.
186

11010

750.000,00
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10

2

10

2

Број 5, страна број 350

58.

Израда измене и
допуне
Просторног
плана општине
Инђија
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101010
99999

424911
75

10

Члан 12.
ст. т. 11.
2

2

2

2

2

2

III
- Извођење радова на рехабилитацији коловоза
Одлуку објавити у службеном листу иIIIна Банстол Чортановци, процењена вредност без пдв-а
интернет страници општине Инђија.
217.173.712,40
динара,
са пдв-ом
260.608.454,88 динара,
Одлуку објавити у службеном листу и на интернет
страници
општине
Инђија.
позиција 205 конто 511331,
Председник, - Стручни надзор на рехабилитацији коловоза Банстол
Владимир Гак, с.р. Чортановци, процењена вредност без пдв-а 4.333.333,00
------------------------динара, са пдв-ом 5.200.000,00 динара, позиција 205
Доставити:
конто 511441,
- начелнику Општинске управе општине Инђија,
119- начелнику Одељења за финансије,
- Прибављање монтажно демонтажног спортског
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
објекта, процењена вредност без пдв-а 10.000.000,00
- начелницима
одељења Општинске управе општине Инђија,
АП- А/А.
ВОЈВОДИНА
динара, са пдв-ом 12.000.000,00 динара, позиција 375
ОПШТИНА ИНЂИЈА
конто 511191,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
- Санација отвореног спортског терена у центру Инђије,
Број: 404-15-2/2021-II
процењена вредност без пдв-а 5.000.000,00 динара, са
Председник
Дана: 26.03.2021. године
пдв-ом 6.000.000,00 динара, позиција 461 конто 511393,
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
- Набавка и постављање LED дисплеја са порукама за
______________________
безбедно учешће у саобраћају, процењена вредност без
Гак Владимир
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама
пдв-а 5.000.000,00 динара, са пдв-ом 6.000.000 динара,
(„Службени гласник РС“ број 91/2019) и члана 24. позиција 243 конто 512811,
став 1. Правилника о ближем уређeњу поступка јавне - Набавка аутоседишта за децу са едукацијом за потребе
набавке („Службени лист општине Инђија, број 29/2020 реализације кампање посвећене безбедности деце као
од 15.12.2020. године), Председник општине Инђија најмлађих учесника у саобраћају Инђија, процењена
доноси,
вредност без пдв-а 2.500.000,00 динара, са пдв-ом
3.000.000,00 динара, позиција 248 конто 512811.
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
II
НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ
Средства за реализацију Плана јавних набавки
планирана су Одлуком о ребалансу буџета општине
I
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине
ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА Инђија“, број 4/21).
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ планирањем
нових јавних набавки и то:
III
Саставни део ове Одлуке је табеларни преглед
- Набавка и постављање техничких средстава за Плана јавних набавки за 2021. годину који ће се објавити
успоравање саобраћаја и лед дисплеја, процењена на Порталу јавних набавки и на интернет страници
вредност без пдв-а 2.362.505,00 динара, са пдв-ом Општине Инђија у року 10 дана од дана доношења ове
2.835.006,00 динара, позиција 457 конто 512811,
Одлуке.
- Набавка и постављање саобраћајног полигона за децу
на подручју општине Инђија, процењена вредност
IV
без пдв-а 1.666.666.67 динара, са пдв-ом 2.000.000,00
Одлуку објавити у „Службеном листу општине
динара, позиција 248 конто 512811,
Инђија“.
- Услуга закупа ЛЕД рекламног паноа, процењена
вредност без пдв-а 2.083.333,00 динара, са пдв-ом
Председник,
2.500.000,00 динара, позиција 147 конто 421619,
Владимир Гак, с.р.
- Израда пројектне документације за реконструкцију
------------------------раскрснице, укупне вредности 1.916.666,00 динара без
пдв-а, обликоване по партијама: 1 - у насељу Бешка,
процењена вредност без пдв-а 958.333,00, а 1.150.000,00
са пдв-ом, позиција 238 конто 511451,
2 - у насељу Марадик, процењена вредност без пдв-а
958.333,00, а 1.150.000,00 са пдв-ом, позиција 239 конто
511451.

Vrsta predmeta

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Radovi

Radovi

Dobra

Dobra

Dobra

Usluge

Radovi

Usluge

Radovi

Dobra

Dobra

Rbr

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

Vrsta postupka

0,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

2.500.000,00 Otvoreni postupak

Nabavka autosedišta za decu sa edukacijom za
potrebe realizacije kampanje posvećene bezbednosti
dece kao najmlađih učesnika u saobraćaju Inđija

5.000.000,00 Otvoreni postupak

Sanacija otvorenog sportskog terena u centru Inđije
Nabavka i postavljanje LED displeja sa porukama za
bezbedno učešće u saobraćaju

4.333.333,00 Otvoreni postupak

217.173.712,40 Otvoreni postupak

1.916.666,00 Otvoreni postupak

2.083.333,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

Okvirno vreme
pokretanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

NSTJ
izvršenja / isporuke

39111000 - Sedišta

71220000 - Usluge
projektovanja u arhitekturi
45233140 - Radovi na
putevima
71520000 - Usluge
građevinskog nadzora
45454000 - Radovi na
rekonstrukciji
30195200 - Elektronske
table ili pomoćni pribor

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
79823000 - Usluge
štampanja i isporuke
45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
34933000 - Navigaciona
oprema
34928000 - Saobraćajna
oprema
79342200 - Usluge
promovisanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

09310000 - Električna
energija
09310000 - Električna
energija
30200000 - Računarska
oprema i materijal
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi

CPV

Tehnika

Sprovodi drugi naručilac

Partija 1 - u naselju
Beška, procenjena
vrednost bez pdv-a
958.333,00,
Partija 2 - u naselju
Maradik, procenjena
vrednost bez pdv-a
958.333,00

Napomena

Службени лист општине Инђија

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
raskrsnica
Izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza Banstol
Čortanovci
Stručni nadzor na rehabilitaciji kolovoza Banstol
Čortanovci

Usluga zakupa LED reklamnog panoa

2.362.505,00 Otvoreni postupak

4.996.727,00 Otvoreni postupak

7.664.450,67 Otvoreni postupak

Uređenje parka prote Radoslava Markovića
Nabavka i postavljanje tehničkih sredstava za
usporavanje saobraćaja i led displeja
Nabavka i postavljanje saobraćajnog poligona za decu
na području opštine Inđija

1.250.000,00 Otvoreni postupak

Rekonstrukcija i uređenje parka sa leve strane
Novosadske ulice u smeru ka Novom Sadu

1.666.667,00 Otvoreni postupak

Usluga monitoringa – merenje buke i zagađenosti
vazduha na teritoriji opštine Inđija

Izrada i štampanje karti za potrebe javnog prevoza

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

6.875.000,00 Otvoreni postupak

1.666.666,67 Otvoreni postupak

3.562.500,00 Otvoreni postupak

35.000.000,00 Otvoreni postupak

12.000.000,00 Otvoreni postupak

Procenjena vrednost

PLAN JAVNIH NABAVKI

Usluga deratizacije na teritoriji opštine Inđija
Hemijsko tretiranje komaraca avio aplikacijom i sa
zemlje (ulično) po svim naseljima na teritoriji opštine
Inđija

Usluga suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

Električna energija u objektima organa opštine Inđija
Električna energija za potrebe javnog osvetljenja na
teritoriji opštine Inđija
Laptopovi za vukovce u školskoj 2019/2020 godini, za
istaknute sportiste i učenike

Predmet javne nabavke

Predsednik opštine Inđija
2021
2
26.03.2021

Naručilac
Godina plana
Verzija plana
Datum usvajanja
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бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању
Број
5, страна број
352 за спровођење поступка
Службени давања
лист општине
Инђија
Петак 16. април
2021.
надлежног
органа
у закуп
пољопривредног земљишта
у државној
својини («Службени лист општине Инђија» број општина Срема број 1),
Председник општине ИНЂИЈА је дана 23.03.2021. године, донео
120
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон),
Правилника о условима и поступку давања у закуп и
ОДЛУКУ
на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019,
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ
давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној
својини («Службени
лист општине
Инђија» број општина
Срема број 1),
У ОПШТИНИ ИНЂИЈА
Председник општине ИНЂИЈА је дана 23.03.2021. године, донео
и расписује

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСАОЗА
ДАВАЊЕ
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ГЛ
АС
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
У ОПШТИНИ
ИНЂИЈА
СВОЈИНИ Уи ОПШТИНИ
ИНЂИЈА
расписује
ОГЛАС
I
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
- Предмет
јавног надметања
СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ
ИНЂИЈА

1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној
I
Предмет
јавног
надметања
својини по условима другог круга у општини ИНЂИЈА у- следећим катастарским општинама:

1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима
другог круга у општини ИНЂИЈА у следећим катастарским општинама:
КО

Број јединице
јавног надметања

Површина (ха)

Инђија

1

1,8643

22.068,88

20.571,50

1

Инђија

2

0,0886

20.472,35

906,92

15

Инђија

3

0,0791

20.472,31

809,68

15

Инђија

4

0,0749

20.472,36

766,69

15

Инђија

5

0,0987

20.472,34

1.010,31

15

Инђија

6

0,1118

20.472,36

1.144,40

15

Инђија

7

0,1171

20.472,33

1.198,65

15

Инђија

8

0,0781

20.472,34

799,44

15

Инђија

9

0,0899

20.472,30

920,23

15

Инђија

10

0,0812

20.472,29

831,18

15

Инђија

11

0,0822

20.472,38

841,41

15

Инђија

12

0,0383

20.472,32

392,05

15

Инђија

13

0,0554

20.472,38

567,08

15

Инђија

14

0,1623

20.472,34

1.661,33

15

Инђија

15

0,1054

20.472,30

1.078,89

15

Инђија

16

0,0974

20.472,28

997,00

15

Инђија

17

0,0451

20.472,28

461,65

15

Инђија

18

0,0769

20.472,30

787,16

15

Инђија

19

0,1106

20.472,33

1.132,12

15

Инђија

20

0,0949

20.472,29

971,41

15

Инђија

21

0,0852

20.472,30

872,12

15

Почетна цена
(дин/ха)

Депозит
(дин) 50%

Период
закупа

Степен
заштите
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Инђија

22

0,1605

20.472,34

1.642,90

15

Инђија

23

0,0983

20.472,33

1.006,22

15

Инђија

24

0,1035

20.472,37

1.059,44

15

Инђија

25

0,0869

20.472,38

889,52

15

Инђија

26

0,1007

20.472,29

1.030,78

15

Инђија

27

0,4096

22.496,85

4.607,35

15

Инђија

28

0,3674

20.472,32

3.760,77

15

Инђија

29

0,3297

22.496,85

3.708,61

15

Инђија

30

0,1000

22.496,90

1.124,84

15

Инђија

31

0,1782

22.496,86

2.004,47

15

Инђија

32

0,1408

22.496,88

1.583,78

15

Инђија

33

3,3977

22.496,85

38.218,77

15

Инђија

34

0,5636

20.472,34

5.769,10

15

Инђија

35

0,0204

18.222,55

185,87

15

Инђија

36

0,0245

18.222,86

223,23

15

Инђија

37

0,1479

22.496,82

1.663,64

15

Инђија

38

0,0886

22.496,84

996,61

15

Инђија

39

0,0230

20.472,17

235,43

15

Инђија

40

0,1082

20.472,37

1.107,55

15

Инђија

41

1,1383

3.644,84

2.074,46

15

Инђија

42

2,4580

3.644,84

4.479,51

15

Инђија

43

0,1324

18.222,81

1.206,35

15

Инђија

44

0,0513

18.222,81

467,41

15

Инђија

45

0,0200

18.223,00

182,23

15

Инђија

46

0,2655

20.472,32

2.717,70

15

Инђија

47

0,1388

16.197,55

1.124,11

15

Инђија

48

2,1661

5.466,90

5.920,93

15

Инђија

49

0,4155

3.239,23

672,95

15

Инђија

50

0,0928

3.239,22

150,30

15

Инђија

51

1,7133

3.239,23

2.774,89

15

Инђија

52

2,3655

15.851,69

18.748,59

15

Инђија

53

2,2858

4.057,58

4.637,41

15

Инђија

54

0,8928

7.650,47

3.415,17

15

Инђија

55

3,1863

6.151,56

9.800,35

15

Инђија

56

0,9418

3.239,23

1.525,35

15

Инђија

57

1,5445

14.431,34

11.144,60

15

Инђија

58

3,9982

3.644,84

7.286,40

15

Инђија

59

0,4131

20.472,33

4.228,56

15

Инђија

60

0,1074

20.472,35

1.099,36

15

Инђија

61

0,1544

20.472,34

1.580,46

15

Инђија

62

0,1682

20.472,35

1.721,72

15

Инђија

63

0,0773

20.472,32

791,26

15

Инђија

64

0,0791

20.472,31

809,68

15

Инђија

65

0,0842

20.472,33

861,89

15

Инђија

66

0,0662

20.472,36

677,63

15

Инђија

68

0,5981

22.496,86

6.727,68

15

Инђија

69

0,0076

22.497,37

85,49

15

Инђија

70

0,6852

22.496,85

7.707,42

15
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Инђија

71

1,9792

22.496,85

22.262,88

15

Инђија

72

0,3402

20.472,34

3.482,34

15

Инђија

73

0,2071

22.496,86

2.329,55

15

Инђија

74

0,2014

22.496,87

2.265,43

15

Инђија

75

9,2701

22.496,85

104.274,02

15

Инђија

76

0,0637

3.239,25

103,17

15

Инђија

77

0,1657

20.472,36

1.696,13

15

Инђија

78

0,2415

22.496,85

2.716,49

15

Инђија

79

0,0187

22.496,79

210,35

15

Инђија

80

0,1114

16.197,58

902,20

15

Инђија

81

0,1784

20.472,31

1.826,13

15

Инђија

82

0,0416

20.472,36

425,82

15

Инђија

83

0,0291

20.472,16

297,87

15

Инђија

84

0,0330

20.472,42

337,79

15

Инђија

85

0,0525

21.324,57

559,77

15

Инђија

86

0,0565

3.239,29

91,51

15

Инђија

87

0,0022

20.472,73

22,52

15

Инђија

88

1,5789

3.644,84

2.877,42

15

Инђија

89

0,3539

3.239,22

573,18

15

Инђија

90

0,8208

3.239,23

1.329,38

15

Инђија

91

0,0504

22.263,89

561,05

15

Инђија

92

0,0273

3.239,19

44,22

15

Инђија

94

0,1653

22.496,85

1.859,36

15

Инђија

95

0,2899

20.472,34

2.967,46

15

Инђија

96

11,0383

3.644,84

20.116,42

15

Инђија

97

17,4074

3.254,85

28.329,25

15

Љуково

100

1,8865

18.222,78

17.188,64

15

Љуково

101

1,2984

17.322,68

11.245,89

15

Љуково

102

1,3991

18.222,78

12.747,75

15

Љуково

104

1,0394

18.222,78

9.470,38

15

Љуково

105

0,1996

18.222,80

1.818,63

15

Љуково

107

0,2388

20.472,32

2.444,40

15

Љуково

108

0,5049

2.834,32

715,52

15

Љуково

109

6,1263

18.359,85

56.238,99

15

Љуково

111

0,2867

18.222,78

2.612,24

15

Љуково

112

0,1291

18.222,77

1.176,28

15

Љуково

113

1,6288

16.487,82

13.427,68

15

Љуково

114

0,5540

2.834,31

785,11

15

Љуково

115

0,8632

20.472,34

8.835,86

15

Љуково

116

0,7643

20.472,33

7.823,50

15

Љуково

117

0,9691

22.496,85

10.900,85

15

Љуково

118

0,0344

22.496,80

386,95

15

Љуково

119

0,4316

20.472,34

4.417,93

15

Љуково

120

0,4316

18.222,78

3.932,48

15

Љуково

121

0,0370

22.496,76

416,19

15

Љуково

122

0,6323

22.496,85

7.112,38

15

Љуково

123

0,2079

20.472,34

2.128,10

15

Љуково

124

0,8091

18.222,78

7.372,03

15
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Љуково

125

0,0525

22.496,76

590,54

15

Љуково

126

0,6283

22.496,85

7.067,39

15

Љуково

127

0,4456

2.834,31

631,49

15

Марадик

128

0,1090

18.222,75

993,14

15

Марадик

129

0,1674

18.222,76

1.525,25

15

Марадик

130

0,1999

18.222,76

1.821,37

15

Марадик

132

0,1276

12.245,22

781,25

15

Марадик

134

0,4064

14.173,03

2.879,96

15

Марадик

135

0,1151

20.472,37

1.178,18

15

Марадик

136

0,0309

20.472,17

316,30

15

Марадик

137

0,0352

18.222,73

320,72

15

Марадик

138

0,1705

7.800,18

664,97

15

Марадик

139

0,0531

1.889,83

50,17

15

Марадик

140

0,1155

18.222,77

1.052,37

15

Марадик

141

0,0439

18.222,78

399,99

15

Марадик

142

0,5456

14.173,04

3.866,41

15

Марадик

143

2,8888

20.472,33

29.570,23

15

Марадик

144

0,2877

20.472,33

2.944,94

15

Марадик

145

6,1829

2.834,32

8.762,16

15

Марадик

146

2,8946

3.239,23

4.688,14

15

Марадик

147

0,7339

14.173,03

5.200,80

15

Марадик

148

0,0680

14.173,09

481,88

15

Марадик

149

0,2611

2.834,32

370,02

15

Марадик

150

0,5501

17.209,98

4.733,61

15

Марадик

151

0,1187

6.141,95

364,53

15

Марадик

152

1,2056

6.141,98

3.702,39

15

Марадик

153

5,7510

5.287,02

15.202,84

15

Марадик

154

5,9521

16.272,77

48.428,57

15

Марадик

155

0,3126

11.652,30

1.821,26

15

Марадик

156

0,2558

18.222,79

2.330,69

15

Марадик

157

0,0683

6.142,02

209,75

15

Марадик

158

0,0491

3.644,81

89,48

15

Марадик

159

0,1122

18.222,82

1.022,30

15

Марадик

160

0,3445

17.210,45

2.964,50

15

Марадик

161

0,6771

17.210,01

5.826,45

15

Марадик

162

0,1554

14.173,04

1.101,25

15

Марадик

163

0,4243

6.141,98

1.303,02

15

Марадик

164

0,0538

17.605,39

473,59

15

Марадик

165

0,0550

6.142,00

168,90

15

Марадик

166

0,6138

18.222,78

5.592,57

15

Марадик

167

0,2260

6.141,99

694,04

15

Марадик

168

0,3043

9.879,36

1.503,15

15

Марадик

169

0,0393

16.197,46

318,28

15

Марадик

170

0,2261

6.141,97

694,35

15

Марадик

171

0,1205

11.573,86

697,33

15

Марадик

172

0,0525

18.222,86

478,35

15

Марадик

173

0,4852

14.578,69

3.536,79

15

Марадик

174

0,1561

18.222,81

1.422,29

15
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Марадик

176

0,1117

2.834,29

158,30

15

Марадик

177

0,1180

2.834,32

167,22

15

Марадик

178

0,0453

3.644,81

82,56

15

Марадик

179

0,1577

18.146,54

1.430,86

15

Марадик

180

0,2148

2.834,31

304,41

15

Марадик

181

0,2932

20.472,34

3.001,24

15

Марадик

182

0,2689

20.472,33

2.752,50

15

Марадик

183

0,0370

3.644,86

67,43

15

Марадик

184

0,0971

2.834,29

137,61

15

Марадик

185

0,0392

4.252,30

83,34

15

Марадик

186

0,1197

20.472,35

1.225,27

15

Марадик

187

0,0759

18.222,79

691,55

15

Марадик

188

0,1496

21.254,08

1.589,80

15

Марадик

189

0,5021

17.435,03

4.377,07

15

Марадик

190

0,1439

18.222,79

1.311,13

15

Марадик

191

0,0575

20.472,35

588,58

15

Марадик

192

0,0129

5.466,67

35,26

15

Марадик

193

0,8564

16.197,56

6.935,80

15

Марадик

194

0,3065

14.173,05

2.172,02

15

Марадик

195

0,1018

20.472,30

1.042,04

15

Марадик

196

0,0852

16.197,54

690,02

15

Марадик

197

0,0928

5.466,92

253,66

15

Марадик

198

0,5086

20.472,34

5.206,11

15

Марадик

199

0,0719

14.173,02

509,52

15

Марадик

200

0,0562

4.404,63

123,77

15

Марадик

201

0,0547

14.173,13

387,63

15

Марадик

202

0,0878

16.197,61

711,07

15

Марадик

203

0,1380

18.222,75

1.257,37

15

Марадик

204

0,0833

18.222,81

758,98

15

Марадик

205

0,1262

16.197,54

1.022,07

15

Марадик

206

0,0659

16.197,57

533,71

15

Марадик

207

3,7202

18.222,78

33.896,19

15

Марадик

208

0,1042

19.048,75

992,44

15

Марадик

209

0,0313

18.222,68

285,19

15

Марадик

210

0,1284

14.173,05

909,91

15

Марадик

211

0,5445

16.197,56

4.409,79

15

Марадик

212

1,4419

20.472,33

14.759,53

15

Марадик

213

0,2839

3.104,40

440,67

15

Марадик

214

0,4650

18.222,77

4.236,80

15

Марадик

215

0,2345

18.222,77

2.136,62

15

Марадик

216

0,3615

10.634,77

1.922,23

15

Марадик

217

0,0263

5.466,92

71,89

15

Марадик

218

0,1050

17.622,48

925,18

15

Марадик

219

0,0979

18.222,78

892,01

15

Марадик

220

0,0905

14.173,04

641,33

15

Марадик

221

0,1734

14.173,07

1.228,80

15

Марадик

222

0,1734

14.173,07

1.228,80

15

Марадик

223

0,1618

14.173,05

1.146,60

15

Број 5, страна број 357

Службени лист општине Инђија

Петак 16. април 2021.

Марадик

224

0,1698

18.222,79

1.547,11

15

Марадик

225

7,4243

2.834,32

10.521,42

15

Марадик

226

0,2413

2.834,31

341,96

15

Бешка

227

0,0379

16.197,63

306,94

15

Бешка

228

0,2860

20.472,34

2.927,54

15

Бешка

230

0,3118

3.239,22

505,00

15

Бешка

231

0,0729

20.472,29

746,22

15

Бешка

232

1,7611

3.239,23

2.852,30

15

Бешка

233

1,7661

20.472,33

18.078,09

15

Бешка

234

11,8105

20.472,33

120.894,23

15

Бешка

235

0,0696

20.472,27

712,44

15

Бешка

236

0,2241

19.347,03

2.167,84

15

Бешка

237

0,2601

19.347,98

2.516,21

15

Бешка

238

0,2158

19.347,54

2.087,60

15

Бешка

239

0,0197

20.472,08

201,65

15

Бешка

240

0,0010

20.470,00

10,24

15

Бешка

241

0,0253

4.859,68

61,47

15

Бешка

242

0,8748

18.222,78

7.970,64

15

Бешка

243

0,1510

18.222,78

1.375,82

15

Бешка

244

0,1439

22.496,87

1.618,65

15

Бешка

245

0,0704

18.222,73

641,44

15

Бешка

246

0,3014

18.222,79

2.746,17

15

Бешка

247

0,1554

3.239,25

251,69

15

Бешка

248

0,0576

20.472,40

589,60

15

Бешка

249

0,0155

20.472,26

158,66

15

Бешка

250

0,0205

18.222,93

186,78

15

Бешка

251

0,4287

20.472,33

4.388,24

15

Бешка

252

0,0583

16.197,60

472,16

15

Бешка

253

38,3608

708,66

13.592,48

15

2. зона

Бешка

254

31,7237

1.057,11

16.767,74

15

2. зона

Бешка

255

0,5348

20.472,33

5.474,30

15

Бешка

256

0,2158

22.496,85

2.427,41

15

Бешка

257

0,0061

20.472,13

62,44

15

Бешка

258

0,0180

20.472,22

184,25

15

Бешка

259

0,0952

16.197,58

771,00

15

Бешка

260

0,2550

14.173,06

1.807,06

15

Бешка

261

1,7793

18.222,78

16.211,90

15

Бешка

262

0,5996

3.239,23

971,12

15

Бешка

263

0,0081

20.472,84

82,91

15

Бешка

264

0,0946

11.473,47

542,69

15

Бешка

265

0,0755

11.473,51

433,12

15

Бешка

266

0,4320

18.222,78

3.936,12

15

Бешка

267

0,1571

18.222,79

1.431,40

15

Бешка

268

0,0565

3.239,29

91,51

15

Бешка

269

0,1000

3.239,20

161,96

15

Бешка

270

0,0585

3.239,15

94,75

15

Бешка

271

0,2886

18.222,77

2.629,55

15

Бешка

272

0,0490

18.222,86

446,46

15
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Бешка

273

1,7392

20.474,54

17.804,66

15

Бешка

274

1,1402

20.472,33

11.671,28

15

Бешка

275

0,3845

20.472,33

3.935,81

15

Бешка

276

0,0020

20.470,00

20,47

15

Бешка

277

0,1500

22.496,87

1.687,26

15

Бешка

278

0,0326

20.472,39

333,70

15

Бешка

279

0,0248

20.472,18

253,86

15

Бешка

280

0,0193

20.472,54

197,56

15

Бешка

281

0,3597

3.239,23

582,58

15

Бешка

282

0,2485

3.239,24

402,47

15

Бешка

283

0,0119

708,40

4,22

15

Бешка

284

0,1450

18.222,76

1.321,15

15

Бешка

285

0,0344

18.222,67

313,43

15

Бешка

286

0,6772

20.472,33

6.931,93

15

Бешка

287

3,7113

20.472,33

37.989,48

15

Бешка

288

35,7519

18.359,71

328.197,32

1

Бешка

289

0,7155

20.472,33

7.323,98

15

Бешка

290

0,1815

18.222,75

1.653,72

15

Чортановци

291

0,4541

14.173,05

3.217,99

15

Чортановци

292

0,1173

2.834,36

166,23

15

Чортановци

293

0,1495

16.197,59

1.210,77

15

Чортановци

294

7,2789

6.867,32

24.993,25

15

Чортановци

295

0,9068

3.239,23

1.468,67

15

Чортановци

296

0,7016

2.834,32

994,28

15

Чортановци

297

0,4870

18.222,77

4.437,25

15

Чортановци

298

0,3705

3.644,83

675,21

15

Чортановци

299

0,2082

11.473,44

1.194,39

15

Чортановци

300

0,2201

11.473,47

1.262,65

15

Чортановци

301

0,0342

14.173,10

242,36

15

Чортановци

302

0,0619

3.442,33

106,54

15

Чортановци

303

1,1509

16.197,56

9.320,89

15

Чортановци

304

0,0246

16.197,56

199,23

15

Чортановци

306

0,5399

16.197,56

4.372,53

15

Чортановци

307

0,2496

4.859,54

606,47

15

Чортановци

308

0,4496

16.197,55

3.641,21

15

Чортановци

309

2,4195

3.872,39

4.684,63

15

Чортановци

310

0,0734

4.859,54

178,35

15

Чортановци

311

0,0640

11.473,44

367,15

15

Чортановци

312

0,1536

11.862,83

911,07

15

Чортановци

313

0,0928

17.439,33

809,18

15

Чортановци

314

0,3489

3.239,24

565,08

15

Чортановци

315

0,0450

14.173,11

318,89

15

Чортановци

316

0,5319

16.197,56

4.307,74

15

Чортановци

317

1,8290

18.526,36

16.942,36

15

Чортановци

318

0,1658

16.197,59

1.342,78

15

Чортановци

319

1,1731

16.197,56

9.500,68

15

Крчедин

320

0,1168

18.382,62

1.073,55

15

Крчедин

321

0,4340

18.222,79

3.954,34

15

2. зона
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Крчедин

322

0,1524

4.859,58

370,30

15

Крчедин

323

0,0018

20.472,22

18,43

15

Крчедин

324

0,6484

18.222,78

5.907,83

15

Крчедин

325

0,6540

13.837,69

4.524,92

15

Крчедин

326

0,3060

20.472,32

3.132,27

15

Крчедин

327

0,1352

22.496,82

1.520,79

15

Крчедин

328

0,1003

22.496,81

1.128,22

15

Крчедин

329

0,9215

22.496,85

10.365,42

15

Крчедин

330

0,1503

20.472,32

1.538,50

15

Крчедин

331

0,1151

18.222,76

1.048,72

15

Крчедин

332

0,2877

20.472,33

2.944,94

15

Крчедин

333

1,7265

18.222,78

15.730,81

15

Крчедин

335

0,3406

4.859,54

827,58

15

Крчедин

336

0,0457

4.859,52

111,04

15

Крчедин

337

0,0821

16.197,56

664,91

15

Крчедин

338

0,0237

4.094,09

48,52

15

Крчедин

339

0,1978

18.222,80

1.802,23

15

Крчедин

341

0,2338

17.755,00

2.075,56

15

Крчедин

342

0,3025

19.624,43

2.968,20

15

Крчедин

343

0,2888

22.496,85

3.248,55

15

Крчедин

344

0,0471

3.239,28

76,28

15

Крчедин

345

0,1403

16.197,58

1.136,26

15

Крчедин

346

0,3179

2.834,32

450,52

15

Крчедин

347

1,6232

3.239,23

2.628,96

15

Крчедин

348

0,5341

2.834,32

756,91

15

Крчедин

349

0,1511

2.834,35

214,13

15

Крчедин

350

1,4753

2.834,32

2.090,74

15

Крчедин

351

0,1331

16.197,60

1.077,95

15

Крчедин

352

0,0381

16.197,64

308,56

15

Крчедин

353

0,5456

16.197,56

4.418,69

15

Крчедин

354

1,1445

2.834,32

1.621,94

15

Крчедин

355

0,1964

3.239,21

318,09

15

Крчедин

356

0,8330

14.173,04

5.903,07

15

Крчедин

357

0,2528

14.173,02

1.791,47

15

Крчедин

358

0,1352

16.197,56

1.094,96

15

Крчедин

359

0,2594

16.197,57

2.100,82

15

Крчедин

360

0,3352

3.644,84

610,88

15

Крчедин

361

0,4090

3.644,84

745,37

15

Крчедин

362

0,0762

3.644,88

138,87

15

Крчедин

363

0,2122

6.964,04

738,89

15

Крчедин

364

0,2575

8.645,24

1.113,07

15

Крчедин

365

0,0773

3.644,89

140,87

15

Крчедин

366

1,2390

3.644,84

2.257,98

15

Крчедин

367

0,9273

9.590,73

4.446,74

15

Крчедин

368

0,4373

14.173,04

3.098,94

15

Крчедин

369

0,6258

2.834,32

886,86

15

Крчедин

370

0,6350

9.867,37

3.132,89

15

Крчедин

371

0,0252

3.239,29

40,81

15
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Крчедин

372

0,3017

2.834,31

427,56

15

Крчедин

373

41,0981

866,30

17.801,73

15

Крчедин

375

0,0123

14.173,17

87,16

15

Крчедин

376

0,0928

2.834,27

131,51

15

Крчедин

377

0,0448

14.172,99

317,48

15

Крчедин

378

0,0550

4.741,45

130,39

15

Крчедин

379

0,1497

20.472,34

1.532,35

15

Крчедин

380

1,1782

3.644,84

2.147,18

15

Крчедин

381

0,3172

3.644,83

578,07

15

Крчедин

382

0,2172

20.472,33

2.223,30

15

Крчедин

383

0,1352

22.496,82

1.520,79

15

Крчедин

384

0,3701

2.834,32

524,49

15

Крчедин

385

1,5205

3.644,84

2.770,99

15

Крчедин

386

0,0528

2.834,28

74,83

15

Крчедин

387

0,0725

14.173,10

513,77

15

Крчедин

388

9,0682

2.834,32

12.851,09

15

Нови
Карловци

389

0,3352

4.499,08

754,05

15

Нови
Карловци

390

2,5062

4.475,28

5.607,98

15

Нови
Карловци

391

3,8972

4.499,08

8.766,91

15

Нови
Карловци

392

0,0590

20.472,37

603,93

15

Нови
Карловци

393

0,2402

20.472,31

2.458,73

15

Нови
Карловци

394

0,0174

20.472,41

178,11

15

Нови
Карловци

395

0,0496

20.472,38

507,71

15

Нови
Карловци

396

0,5898

22.496,85

6.634,32

15

Нови
Карловци

397

0,2640

22.496,86

2.969,58

15

Нови
Карловци

398

0,0321

22.496,88

361,07

15

Нови
Карловци

399

0,1268

22.496,85

1.426,30

15

Нови
Карловци

400

0,0120

22.496,67

134,98

15

Нови
Карловци

401

0,0060

22.496,67

67,49

15

Нови
Карловци

402

0,1133

3.644,84

206,48

15

Нови
Карловци

403

0,2158

18.222,80

1.966,24

15

Нови
Карловци

404

0,1592

4.499,06

358,13

15

Нови
Карловци

405

0,1838

22.496,84

2.067,46

15

Нови
Карловци

406

7,0433

5.231,60

18.423,86

15

2. зона
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Нови
Карловци

407

0,0580

22.496,90

652,41

15

Нови
Карловци

408

0,4204

20.472,34

4.303,28

15

Нови
Карловци

409

0,4953

22.496,85

5.571,34

15

Нови
Карловци

410

0,7666

21.467,43

8.228,46

15

Нови
Карловци

411

0,1809

22.496,85

2.034,84

15

Нови
Карловци

412

0,2640

22.496,86

2.969,58

15

Нови
Карловци

413

0,0346

18.222,83

315,25

15

Нови
Карловци

414

0,0864

22.496,88

971,86

15

Нови
Карловци

415

0,0010

20.470,00

10,24

15

Нови
Карловци

416

0,2327

22.496,86

2.617,51

15

Нови
Карловци

417

0,7193

22.496,84

8.090,99

15

Нови
Карловци

418

0,8632

20.472,34

8.835,86

15

Нови
Карловци

419

0,4799

20.472,33

4.912,34

15

Нови
Карловци

420

0,5493

20.472,33

5.622,73

15

Нови
Карловци

421

0,0133

20.472,18

136,14

15

Нови
Карловци

422

0,1439

22.496,87

1.618,65

15

Нови
Карловци

423

0,0755

22.496,82

849,26

15

Нови
Карловци

424

0,0075

22.497,33

84,36

15

Нови
Карловци

425

0,0202

22.497,03

227,22

15

Нови
Карловци

426

0,1496

20.472,33

1.531,33

15

Нови
Карловци

427

0,2392

20.472,32

2.448,49

15

Нови
Карловци

428

0,0496

22.496,77

557,92

15

Нови
Карловци

429

0,0442

22.496,83

497,18

15

Нови
Карловци

430

0,0114

22.496,49

128,23

15

Нови
Карловци

431

0,0455

22.496,92

511,80

15

Нови
Карловци

432

0,0015

20.473,33

15,35

15

Нови
Карловци

433

0,5019

20.472,33

5.137,53

15
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Нови
Карловци

434

0,0563

22.496,80

633,29

15

Нови
Карловци

435

0,0286

22.496,85

321,70

15

Нови
Карловци

436

0,5755

20.472,34

5.890,91

15

Нови
Карловци

437

0,2331

22.496,87

2.622,01

15

Нови
Карловци

438

0,2273

4.859,57

552,29

15

Нови
Карловци

439

0,0737

20.472,32

754,41

15

Нови
Карловци

440

1,1519

4.499,08

2.591,25

15

Нови
Карловци

441

0,2574

4.499,07

579,03

15

Нови
Сланкамен

442

0,4009

18.222,77

3.652,76

15

Нови
Сланкамен

443

0,3709

18.222,78

3.379,41

15

Нови
Сланкамен

445

0,3378

18.222,79

3.077,83

15

Нови
Сланкамен

446

0,3154

14.173,05

2.235,09

15

Нови
Сланкамен

447

0,2158

16.197,54

1.747,72

15

Нови
Сланкамен

448

0,2802

16.197,57

2.269,28

15

Нови
Сланкамен

449

0,2759

18.222,80

2.513,83

15

Нови
Сланкамен

450

0,2608

14.173,04

1.848,16

15

Нови
Сланкамен

451

0,2849

12.210,95

1.739,45

15

Нови
Сланкамен

452

0,2072

14.173,02

1.468,33

15

Нови
Сланкамен

453

0,2151

11.473,45

1.233,97

15

Нови
Сланкамен

454

1,3078

12.379,23

8.094,78

15

Нови
Сланкамен

455

0,1752

14.173,06

1.241,56

15

Нови
Сланкамен

456

0,3075

11.473,46

1.764,04

15

Нови
Сланкамен

457

0,3848

18.222,79

3.506,06

15

Нови
Сланкамен

458

0,4453

2.834,31

631,06

15

Нови
Сланкамен

459

0,0374

20.472,46

382,83

15

Нови
Сланкамен

460

0,8155

18.729,39

7.636,91

15

Нови
Сланкамен

461

0,0227

18.222,91

206,83

15
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Нови
Сланкамен

462

0,0779

20.472,27

797,40

15

Нови
Сланкамен

463

0,1866

19.047,43

1.777,12

15

Нови
Сланкамен

464

0,3126

22.496,87

3.516,26

15

Нови
Сланкамен

465

0,0903

18.222,81

822,76

15

Нови
Сланкамен

466

0,0687

18.222,71

625,95

15

Нови
Сланкамен

467

0,3776

16.197,56

3.058,10

15

Нови
Сланкамен

468

0,0815

2.834,36

115,50

15

Нови
Сланкамен

469

0,1443

20.472,35

1.477,08

15

Нови
Сланкамен

470

0,0939

18.222,79

855,56

15

Нови
Сланкамен

471

0,0989

16.197,57

800,97

15

Нови
Сланкамен

472

0,1611

20.472,32

1.649,05

15

Нови
Сланкамен

473

0,1219

14.173,01

863,85

15

Нови
Сланкамен

474

0,2608

14.173,04

1.848,16

15

Нови
Сланкамен

475

0,1719

2.834,32

243,61

15

Нови
Сланкамен

476

0,0821

20.472,35

840,39

15

Нови
Сланкамен

477

0,0169

18.222,49

153,98

15

Стари
Сланкамен

478

0,2877

2.834,31

407,72

15

Стари
Сланкамен

479

0,8755

3.271,06

1.431,91

15

Стари
Сланкамен

480

0,0809

18.222,74

737,11

15

Стари
Сланкамен

481

0,4146

2.834,32

587,55

15

Стари
Сланкамен

482

0,1180

20.472,29

1.207,87

15

Стари
Сланкамен

483

0,4160

18.222,79

3.790,34

15

Стари
Сланкамен

484

0,9352

2.834,32

1.325,33

15

Стари
Сланкамен

485

0,5071

2.834,31

718,64

15

Стари
Сланкамен

486

0,1304

16.197,55

1.056,08

15

Стари
Сланкамен
Укупно

487

2,3648

2.834,32

3.351,30

15

432,2251
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских
парцела по катастарским општинама и списак парцела
по формираним јавним надметањима (комплексима),
која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може
се извршити у згради општине ИНЂИЈА, у канцеларији
бр Агениција за економски развој општине Инђија
сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова , као и на
веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
Контакт особа Лазар Горјановић, тел. 069 18 55 456.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у
закуп и на коришћење може се извршити:
КО
Бешка
Чортановци
Инђија
Крчедин
Љуково
Марадик
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Стари Сланкамен

Дана
26.03.2021
26.03.2021
26.03.2021
26.03.2021
26.03.2021
26.03.2021
26.03.2021
26.03.2021
26.03.2021

Од (часова)
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање
за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини дође до промена површине из огласа
по било ком законском основу, даљи поступак давања
пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће
се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и
коришћења пољопривривредног земљишта у државној
својини сноси лице које добије то земљиште у закуп,
односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на
коришћење искључиво за пољопривредну производњу,
не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини
груписано у јединице јавних надметања означених
* и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато
најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
- Услови за пријављивање на јавно надметање 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на
коришћење пољопривредног земљишта у државној
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својини за бројеве јединица јавних надметања означених
* и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- за бројеве јединица јавних надметања означених * у
табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице
које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
и налази се у активном статусу;
- за бројеве јединица јавних надметања означених
** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и
предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава и налази се у активном статусу, које је у
својству претежне делатности регистровано или има
у оснивачком акту наведену енергетску делатност
прописану законом којим се уређује област енергетике,
а за чије обављање се користе обновљиви извори од
биомасе и сточарства и да у року од три године од дана
закључења уговора о коришћењу земљишта достави
доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски
објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих
извора од биомасе који гласи на име лица са којим је
закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор
престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном
газдинству се утврђује пасиван статус.
3. Поступак јавног надметања спроводи се електронским
путем, преко веб-апликације за спровођење јавног
надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у
даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној
веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
4. Поступак јавног надметања одржава се ако је
благовремено достављена најмање једна уредна пријава
на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног
надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за
свако јавно надметање појединачно.
5. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно
надметање достави доказ о уплати депозита у тачном
динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог
огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун
општинске управе ИНЂИЈА број: 840-974804-72, осим
ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ
депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да
уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном
надметању за ту јединицу јавног надметања.
6. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени
депозит ће се вратити након јавног надметања.
Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат
у годишњу закупнину. Ако најповољнији понуђач
одустане, најповољнијим понуђачем сматра се лице које
је следеће по реду на ранг листи понуђача. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит
се не враћа.
7. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава
услове за закуп и коришћење пољопривредног
земљишта из закона којим се уређује пољопривредно
земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу
јавног надметања.
8. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више
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учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење
пољопривредног земљишта и која су понудила највишу
цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном
понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
9. Право закупа и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини немају правна и физичка
лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава
која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих
уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној
својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног
земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког
дела поступка јавног надметања приликом давања
пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у
државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у
државној својини у подзакуп.
III
- Документација за пријављивање на јавно
надметање 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за закуп пољопривредног земљишта
у државној својини понуђач доказује следећом
докуменатацијом:
- за физичко лице:
- потврда о активном статусу из Регистра
пољопривредних газдинстава за три године;
- лична карта или очитана лична карта за личне карте
са чипом.
- за правно лице:
- потврда о активном статусу из Регистра
пољопривредних газдинстава за три године;
- извод из привредног регистра (не старији од шест
месеци).
2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини за
пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних
надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа
понуђач доказује следећом докуменатацијом:
-за физичка лица личном картом или очитаном личном
картом за личне карте са чипом и потврдом о активном
статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лицa изводом из привредног регистра (не
старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу
у Регистру пољопривредних газдинстава.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве
јединица јавних надметања означених ** у табели тачке
1. овог огласа доказује следећом докуменатацијом:
- потврдом о активном статусу у Регистру
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пољопривредних газдинстава;
- изводом из привредног регистра (не старији од шест
месеци), односно оснивачким актом као доказ да је
регистровано за енергетску делатност за чије обављање
се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.
Понуђач се пријављује и прилаже скенирану,
односно фотографисану документацију којом доказује
испуњеност услова за остваривање права закупа и
коришћења путем Апликације, и то:
1. за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини документацију наведену у делу III тачка 1. овог
огласа и доказ о уплати депозита;
2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу документацију
наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за производњу енергије из обновљивих извора
од биомасе и сточарства документацију наведену у
делу III тачка 3. овог огласа;
Понуђач одговара за тачност података које
уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа
које прилаже, а које морају да буду читљиве.
IV
- Рок за подношење пријаве Рок пријављивање и подношење документације
у Апликацију је до 12:00 сати, дана 30.03.2021. године.

мењати.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Једном поднета пријава са понудом не може се
V
- Јавно надметање -

Отварање понуда за давање у закуп и на
коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће, и то:
КО

Дана

Бешка
Чортановци
Инђија
Крчедин
Љуково
Марадик
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Стари Сланкамен

08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021

Почетак у
(часова)
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

Након истека рока за пријаву из дела IV овог
огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из
дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне
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самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање
права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на
основу документације приложене у Апликацији.
На дан отварања понуда, из дела V овог
огласа, из Апликације се према висини понуде
аутоматски формира ранг листа понуђача за које је
утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење
пољопривредног земљишта.
Ранг листа понуђача објављује се на званичној
веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште
и садржи списак лица који испуњавају услове за
остваривање права закупа и коришћења пољопривредног
земљишта рангираних према висини понуде, време
доставе захтева и списак лица који не испуњавају
услове за остваривање права закупа пољопривредног
земљишта.
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по
средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања
понуда.
Закупнина се плаћа унапред у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
- Уплата закупнине и средства
обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року
од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о
уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном
одлуком о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко
општинске управе општине ИНЂИЈА.
Уколико је период закупа дужи од једне године,
закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку
наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину
закупа потребно је доставити и:
- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине
пољопривредног земљишта или
- уговор о јемству између Министарства као повериоца
и правног лица као јемца или
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине,
а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као
плаћена закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити на веб презентацији
Управе за пољопривредно земљиште, у дневном листу/
службеном гласилу јединице локалне самоуправе/
локалном листу/ на огласној табли општинске
управе ИНЂИЈА и месним канцеларијама, и на веб
презентацији општине ИНЂИЈА, с тим што ће се рок
за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на
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веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 320-31/2021-II
Дана: 19.03.2021. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------121
На основу члана 56. став 1. тачка 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА, ЗА УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА,
ЗАПОЧЕТУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ И ЗА СМЕШТАЈ И
ЧУВАЊЕ УКЛОЊЕНИХ ВОЗИЛА
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању
цена за коришћење јавних паркиралишта, за уклањање
возила, започету интервенцију и за смештај и чување
уклоњених возила, број 06-7/2021-2, коју је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија, на
седници одржаној 25. марта 2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-68/2021-II
Дана: 31.03.2021. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 18. став 2. Одлуке о управљању
јавним паркиралиштима („Службени лист општине
Инђија“, број 23/18, 25/2019, 12/2020 и 4/2021),
Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија, на
седници одржаној 25. Марта 2021. године, донео је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ
ЦЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА, ЗА УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА,
ЗАПОЧЕТУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ И ЗА СМЕШТАЈ И
ЧУВАЊЕ УКЛОЊЕНИХ ВОЗИЛА
1. Овом Одлуком утврђују се цене за коришћење
јавних паркиралишта, за уклањање возила, започету
интервенцију и за смештај и чување уклоњених возила.
2. За коришћење јавних паркиралишта утврђује се цена
у следећем износу:
I. Сатна паркинг карта
- у зони I за сваки започети сат паркирања: 35,00 динара;
- у зони II за свака два започета сата паркирања: 35,00
динара.
II. Дневна паркинг карта
- у зони I: 1.015,00 динара;
- у зони II: 1.015,00 динара.
III. Месечна паркинг карта
- у зони I: 2.200,00 динара, за један календарски месец;
- у зони II: 1.070,00 динара, за један календарски месец.
IV. Годишња паркинг карта
- у зони I: 21.170,00 динара;
- у зони II: 10.275,00 динара.
V. Повлашћена паркинг карта (за власнике и
закупце станова и пословног простора)
- у зони I: 510,00 динара, за један календарски месец;
- у зони II: 510,00 динара, за један календарски месец.
VI. Резервација паркинг места
- у зони I: 7.450,00 динара, за један календарски месец;
- у зони II: 3.730,00 динара, за један календарски месец.
3. За уклањање возила које је паркирано или
заустављено супротно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, односно одбачено на месту на
коме је дозвољено заустављање и паркирање возила,
по налогу надлежних државних органа-Министарства
унутрашњих послова и комуналне инспекције, утврђује
се цена у следећем износу:
I. Возила до 800 kg
- за уклањање возила масе до 800 kg, паркираних или
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на
коме је дозвољено заустављање и паркирање: 5.000,00
динара;
- за уклањање возила масе до 800 kg, на посебним
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површинама, и то са резервисаних паркинг места за
одређене кориснике,са резервисаних паркинг места
за инвалиде,испред гаража, колских пролаза,жутих
трака резервисаних за саобраћај јавног градског
превоза,пешачких
прелаза,површина
намењених
за
кретање
пешака-тротоара,зелених
површина
и парковских стаза, на стајалиштима за возила
јавног градског превоза (са коловоза и тротоара),
из зоне раскрсница и кружних токова,са мостова,са
вијадукта,са надвожњака,са подвожњака,из тунела,са
саобраћајних петљи,са аутопута и дела аутопута на
територији града,са бициклистичких стаза,на рампама
и просторима намењеним за кретање инвалида,са
тргова,са кејова река,из улица пешачке зоне,са колскопешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима,са
противпожарних стаза,на прилазима болницама и
другим јавним објектима, са шахтова и прикључака
намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из
школских дворишта,са спортских терена,са простора
намењених за игру деце,са простора бензинских
пумпи,са поплочаних тротоара и осталих поплочаних
површина,са јавних површина ако су возила ту
остављена противно прописима локалне самоуправеопштине или града: 6.000,00 динара.
II. Возила од 801 kg до 1.330 kg
- за уклањање возила масе од 801 kg до 1.330 kg,
паркираних или заустављених супротно одредбама
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно
одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и
паркирање: 6.000,00 динара;
- за уклањање возила масе од 801 kg до 1.330 kg,
на посебним површинама, и то са резервисаних
паркинг места за одређене кориснике,са резервисаних
паркинг места за инвалиде,испред гаража,колских
пролаза,жутих трака резервисаних за саобраћај
јавног градског превоза,пешачких прелаза,површина
намењених за кретање пешака-тротоара,зелених
површина и парковских стаза, на стајалиштима за возила
јавног градског превоза (са коловоза и тротоара),из
зоне раскрсница и кружних токова,са мостова,са
вијадукта,са надвожњака,са подвожњака,из тунела,са
саобраћајних петљи,са аутопута и дела аутопута на
територији града,са бициклистичких стаза,на рампама
и просторима намењеним за кретање инвалида,са
тргова,са кејова река,из улица пешачке зоне,са колскопешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима,са
противпожарних стаза,на прилазима болницама и
другим јавним објектима,са шахтова и прикључака
намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из
школских дворишта,са спортских терена,са простора
намењених за игру деце,са простора бензинских
пумпи,са поплочаних тротоара и осталих поплочаних
површина,са јавних површина ако су возила ту
остављена противно прописима локалне самоуправеопштине или града: 9.000,00 динара.
III. Возила од 1.331 kg до 1.900 kg
- за уклањање возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg,
паркираних или заустављених супротно одредбама
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно
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одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и
паркирање: 9.000,00 динара;
- за уклањање возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg,
на посебним површинама, и то са резервисаних
паркинг места за одређене кориснике,са резервисаних
паркинг места за инвалиде,испред гаража,колских
пролаза,жутих трака резервисаних за саобраћај
јавног градског превоза,пешачких прелаза,површина
намењених за кретање пешака-тротоара,зелених
површина и парковских стаза, на стајалиштима за возила
јавног градског превоза (са коловоза и тротоара),из
зоне раскрсница и кружних токова,са мостова,са
вијадукта,са надвожњака,са подвожњака,из тунела,са
саобраћајних петљи,са аутопута и дела аутопута на
територији града,са бициклистичких стаза,на рампама
и просторима намењеним за кретање инвалида,са
тргова,са кејова река,из улица пешачке зоне,са колскопешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима,са
противпожарних стаза,на прилазима болницама и
другим јавним објектима,са шахтова и прикључака
намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из
школских дворишта,са спортских терена,са простора
намењених за игру деце,са простора бензинских
пумпи,са поплочаних тротоара и осталих поплочаних
површина,са јавних површина ако су возила ту
остављена противно прописима локалне самоуправеопштине или града: 13.500,00 динара.
IV. Возила од 1.901 kg тежине и више, теретна возила
до 4 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и
носивости возила), аутобуси регистровани за 15
путника
- за уклањање возила од 1.901 kg тежине и више,
теретна возила до 4 t највеће дозвољене масе (збир масе
возила и носивости возила), аутобусa регистрованих
за 15 путника, паркираних или заустављених супротно
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
односно одбачених на месту на коме је дозвољено
заустављање и паркирање: 13.500,00 динара;
- за уклањање возила од 1.901 kg тежине и више, теретна
возила до 4 t највеће дозвољене масе (збир масе возила
и носивости возила), аутобусa регистрованих за 15
путника, на посебним површинама, и то са резервисаних
паркинг места за одређене кориснике,са резервисаних
паркинг места за инвалиде,испред гаража,колских
пролаза,жутих трака резервисаних за саобраћај
јавног градског превоза,пешачких прелаза,површина
намењених за кретање пешака-тротоара,зелених
површина и парковских стаза, на стајалиштима за возила
јавног градског превоза (са коловоза и тротоара),из
зоне раскрсница и кружних токова,са мостова,са
вијадукта,са надвожњака,са подвожњака,из тунела,са
саобраћајних петљи,са аутопута и дела аутопута на
територији града,са бициклистичких стаза,на рампама
и просторима намењеним за кретање инвалида,са
тргова,са кејова река,из улица пешачке зоне,са колскопешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима,са
противпожарних стаза,на прилазима болницама и
другим јавним објектима,са шахтова и прикључака
намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из
школских дворишта,са спортских терена,са простора

Петак 16. април 2021.

намењених за игру деце,са простора бензинских
пумпи,са поплочаних тротоара и осталих поплочаних
површина,са јавних површина ако су возила ту
остављена противно прописима локалне самоуправеопштине или града: 20.250,00 динара.
4. Цена за започету интервенцију, када корисник возила
дође у току покушаја уклањања возила, утврђује се у
износу од 2.500,00 динара.
5. Цена за смештај и чување уклоњених возила на депоу
утврђује се у износу од 130,00 динара за сваки започети
сат, по протеку 24 часа од пријема возила у депо.
6. У цене из тачке 2, 3, 4. и 5. ове одлуке урачунат је
порез на додату вредност.
7. Ова oдлука доставља се на сагласност Председнику
општине Инђија.
Председник Надзорног одбора,
Слободан Милновић, с.р.
------------------------122
На основу члана 76. став 1. и 7. Закона о
култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16,
30/16 – исправка и 06/2020), члана 7. став 6. Уредбе о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 105/2016 и 112/2017) и члана 56. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 05/2019), дана 14. априла 2021. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2021.
ГОДИНУ
I
Овим решењем образује се Комисија за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета општине Инђија у 2021. години (у даљем
тексту: Комисија).
II
Комисију чине три члана, и то:
1. Немања Милојевић, члан,
2. Данило Петровић, члан
3. Олгица Кривошија, члан.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља лице запослено
у Општинској управи општине Инђија, Одељењу за
друштвене делатности.
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III
Задатак Комисије је да у складу са Законом о
култури, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне самоуправе, а по
завршетку Јавног конкурса, спроведе поступак избора
пројеката који ће се финансирати или суфинансирати
из буџета општине Инђија, и донесе одлуку која садржи
списак изабраних пројеката и износе финансијских
средстава за реализацију истих у 2021. години.
IV
Чланови Комисије за свој рад примају накнаду,
у складу са законом, у нето износу од 5.000,00 динара
(словима: петхиљададинара) по одржаној седници.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 02-76/2021-II
Дана: 14.04.2021. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------123
На основу члана 7. став 1. Правилника о
поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета
општине Инђија удружењима, за реализовање програма
од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 08/2018), и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 05/2019), дана 14. априла 2021. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УДРУЖЕЊИМА
I
Овим решењем образује се Комисија за доделу
средстава из буџета општине Инђија удружењима, за
реализовање програма од јавног интереса за општину
Инђија за 2021. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисија се образује у саставу:
1. Немања Милојевић, председник,
2. Никола Бандулаја, члан,
3. Никола Дошен, члан.
Након доношења овог решења председник и
чланови Комисије потписују изјаву којом потврђују да у
предметном конкурсу нису у сукобу интереса.
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III
Задатак Комисије је да спроведе поступак
јавног конкурса за доделу средстава удружењима, за
реализовање програма од јавног интереса за општину
Инђија у 2021. години, и то:
да размотри приспеле пријаве на јавни конкурс;
да изврши бодовање сваког програма по јавном конкурсу
применом критеријума из члана 10. Правилника о
поступку и критеријумима за доделу средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма од јавног интереса за општину Инђија; да
утврди прелиминарну листу вредновања и рангирања
пријављених предлога програма и исту објави на
званичној интернет страници општине Инђија и огласној
табли општине Инђија; да по окончању поступка по
приговорима утврди коначну листу вредновања и
рангирања програма; да изради Извештај о спроведеном
јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим
пријавама, коначну листу са бодовима предложених
програма и Предлог одлуке о избору програма који ће
се финансирати или суфинансирати из буџета општине
Инђија, и исти достави Општинском већу општине
Инђија на даљу надлежност.
IV
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине Инђија Одељење за друштвене делатности.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 02-77/2021-II
Дана: 14.04.2021. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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