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На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 40. став 1. тачка 1. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Статуту општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 5/19), у чл. 2, 24, 40, 86 и 103. речи:
„грађанска иницијатива“ у одређеном падежу, замењују
се речима: „народна иницијатива“ у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
У члану 4. став 3. речи: www.indjija.net,
замењују се речима: „www.indjija.rs“.
Члан 3.
У члану 13. став 4. речи: „Служба буџетске
инспекције и интерне ревизије“, замењују се речима:
„Интерна ревизија“.
Члан 4.
У члану 56. став 1. тачка 5. мења се гласи:
„5. успоставља интерну ревизију у складу са
законом;“
Члан 5.
Члан 87. мења се и гласи:
„Народном иницијативом грађани предлажу
Скупштини општине доношење, измену, допуну или
престанак важења Статута, других прописа и општих
аката из надлежности Скупштине општине, предлажу
спровођење референдума и подносе друге предлоге у
складу са законом и статутом.
Број потписа грађана потребан за покретање
народне иницијативе износи 5% од укупног броја
грађана са бирачким правом и пребивалиштем на
територији Општине, односно боравиштем за интерно
расељена лица.
У року од 30 дана од дана подношења народне
иницијативе са листом потписника, надлежно радно
тело Скупштине општине утврђује, да ли је листа
потписника народне иницијативе сачињена у складу са
законом и да ли је прикупљен довољан број потписа и о

томе обавештава председника скупштине.“.
Члан 6.
После члана 87. додају се нови чланови 87а. и
87б. који гласе:
„Члан 87а.
Када се утврди да је листа потписника народне
иницијативе сачињена у складу са одредбама закона и
да је прикупљен довољан број потписа, председник
скупштине, у року од седам дана, о томе обавештава
иницијативни одбор.
Достављањем
обавештења
председника
скупштине иницијативном одбору, сматра се да је
народна иницијатива покренута.
Скупштина општине је дужна да о предлогу
садржаном у покренутој народној иницијативи одлучи
на првој наредној седници односно најкасније у року од
90 дана од дана покретања народне иницијативе.
Члан 87б.
Када Скупштина општине прихвати општу
иницијативу, обавезује надлежно радно тело да
припреми предлог одговарајућег правног акта и дужна
је да о том акту одлучи у року од 120 дана од дана
прихватања опште иницијативе.
Уколико Скупштина општине одлучи да не
прихвати предлог садржан у народној иницијативи, дужна
је да образложену одлуку о томе достави иницијативном
одбору и објави на својој веб презентацији, у року од
седам дана од дана доношења одлуке.“
Члан 7.
Члан 93. мења се и гласи:
„Референдум
као
облик
непосредног
изјашњавања грађана, расписује се ради изјашњавања
грађана о предлогу акта, о потврђивању усвојеног акта
или о питању од општег значаја.
На референдуму који се расписује за територију
општине, или за део њене територије, грађани одлучују
о питањима за које је то Статутом општине одређено као
и о питањима из надлежности Скупштине општине.
Скупштина општине је дужна да донесе одлуку
о расписивању референдума о питању за које је Уставом,
законом или Статутом општине, одређено да о њему
одлучују грађани референдумом.“

гласи:

Члан 8.
После члана 93. додаје се нови члан 93а који
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„Члан 93а.
Скупштина општине је дужна да распише
референдум на захтев најмање 10% бирача који имају
пребивалиште на територији општине.
Скупштина општине је дужна расписати
референдум за део територије Општине, уколико се
ради о питањима која су значајна за грађане тог дела
територије, ако то захтева најмање 20% бирача тог дела
територије Општине, а који су уписани у бирачки списак
на дан предаје захтева грађана општини.
Захтев за расписивање референдума о питању
из надлежности скупштине, може да поднесе и већина
од укупног броја одборника Скупштине општине.
Захтев за расписивање референдума мора бити
сачињен у складу са законом.
Члан 9.
Члан 94. мења се и гласи:
„Одлука о расписивању референдума, мора
садржати све елементе прописане законом.
Референдум се може одржати најраније 45, а
најкасније 60 дана од дана расписивања референдума.
Члан 10.
Члан 95. мења се и гласи:
„Одлука на референдуму донета је ако је за њу
гласала већина изашлих грађана на територији за коју је
референдум расписан.
Одлука из става 1. овог члана производи
правно дејство од дана проглашења укупних резултата
референдума.
Резултати референдума објављују се на начин на
који се објављује и одлука о расписивању референдума.“
Члан 11.
У члану 145. став 1. мења се и гласи:
„Предлог за доношење или промену Статута
општине, може поднети најмање једна трећина од
укупног броја одборника, Председник општине,
Општинско веће, најмање 10% грађана са бирачким
правом на територији општине путем референдума и 5%
грађана путем народне иницијативе.“
Члан 12.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-174/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, број 88/11, 46/14, 104//16 и 95/18) и члана 40. став
1. тачка 7. Статута општинe Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. августа 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЈАВНОМ ВОДОВОДУ
Члан 1.
У Одлуци о јавном водоводу („Службени лист
општина Срема“, број 6/11 и „Службени лист општине
Инђија“, број 14/14, 26/16, 25/19 и 9/22), у члану 3.
речи: „ иза водомера“, замењују се речима: „иза главног
водомера“.
Члан 2.
У члану 4. речи: „ иза водомера“, замењују се
речима: „иза главног водомера“.
Члан 3.
У члану 8. став 3. реч: „испред“, замењује се
речју: „иза главног“.
У ставу 5. испред речи: „водомер“, додаје се
реч: „Главни“.

гласи:

Члан 4.
После члана 8. додаје се нови члан 8а. који

„8а.
Водомер је мерни уређај који служи за
регистровање количине испоручене воде.
Главни водомер је саставни део водоводног
прикључка на јавну водоводну мрежу.
Главни водомер служи за мерење протока воде
кроз прикључак, на основу чега се обрачунава потрошња
воде.
Главни водомер уграђује и одржава ЈКП
„Водовод и канализација Инђија ЈП“.
Помоћни водомер се уграђује иза главног
водомера, на унутрашњим водоводним инсталацијама
Корисника.
Помоћни водомер служи за мерење потрошње
воде на деловима унутрашње водоводне инсталације.
Корисник уграђаује, баждари и стара се о
исправности помоћног водомера.“
Члан 5.
У члану 9. став 3. мења се и гласи:
„У стамбеним зградама са више станова,
односно више улаза, за сваки улаз поставља се
водоводни прикључак са главним водомером, а за сваког
корисника посебан помоћни водомер који се поставља
у заједничкој просторији објекта (испред улазних врата
корисника или у посебној заједничкој просторији).
Члан 6.
У члану 11. став 1. после речи: „измирењу“,
додају се речи: „или преузимању“.
Члан 7.
Члан 13. мења се и гласи:
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„Пројекатом за грађевинску дозволу објеката
вишепородичног становања као и објеката са више од
једне стамбене јединице, мора бити пројектовано место
за постављање помоћних водомера за све станове и
пословне просторије, испред улазних врата корисника
или у другој заједничкој просторији.
Обавезује се Предузеће, да приликом издавања
услова за пројектовање и прикључење објеката на систем
водовода, пропишу обавезу инвеститора да пројектује
место за постављање помоћних водомера за све станове
и пословне просторије, испред улазних врата корисника
или у другој заједничкој просторији.“
Члан 8.
У члану 14. после речи: „ налази“, додаје се реч:
„главни“, а после речи: „очитавање“ ставља се тачка, а
реч: „водомера“, брише се.
Члан 9.
У члану 15. став 2. после речи: „постављање“
додаје се реч: „главног“, а речи: „ цеви до водомера“,
замењују се речима: „ цеви до главног водомера“.
Члан 10.
У члану 17. став 1. реч: „посебан“, замењује се
речју: „помоћни“, а речи : „(главни или секундарни)“
бришу се.“
Члан 11.
У члану 28 став 1. тачка 5. речи: „ иза водомера“,
замењују се речима: „иза главног водомера“.
У тачки 6. речи: „постоје и водомери“, замењује
се речима: „ постоје и помоћни водомери“.
У тачки 7. после речи: „оверава“ додаје се реч:
„главне,“.
У тачки 8. после речи: „неисправних“, додаје се
реч: „главних“,
У тачки 9. после речи: „ стање на“, додаје се
реч: „главним“.
У тачки 11. после речи: „постројења и уређаја“,
додаје се реч: „Предузећа“.
Члан 12.
У члану 29. речи: „ испред водомера“ замењују
се речима: „ на водоводној мрежи“.
Члан 13.
У члану 30. став 1. тачка 2. речи: „ за водомер“
замењују се речима: „ за главни водомер“, а после речи:
„поправљање“, ставља се тачка а реч: „ водомера“,
брише се.
У тачки 3. после речи : „ да заштити“, додаје се
реч: „ главни“.
Тачка 4. мења се и гласи:
„да уколико има уграђен помоћни водомер,
достави Предузећу податке о помоћном водомеру,“
У тачки 8. после речи: „очитавање“ додаје се
реч: „главног“.
После тачке 8. додају се тачке 9, 10 и 11. које
гласе:
„9. да сноси трошкове, набавке, уградње,
експлоатиције, одржавања и функционисања помоћног
водомера,
10. да омогући овлашећном представнику
Скупштине стамбене заједнице очитавање помоћног
водомера, на начин и у време утврђено одлуком
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Скупштине стамбене заједнице,
11. да редовно врши баждарење помоћног
водомера и да достави Предузећу потврду о баждарењу.
Члан 14.
У члану 31. став 1. тачка 1. после речи: „
уклања“ додаје се реч: „главни“.
У тачки 3. после речи: „ испред“ додаје се реч:
„главног“.
У тачки 6. после речи: „ испред“ додаје се реч:
„главног“.
Члан 15.
У члану 32. став 1. после речи: „ исправност“
додаје се реч: „ главног“.
У ставу 2. после речи: „ прегледом“ додаје се
реч: „ главног“.
Став 3. мења се и гласи:
„Трошкове ванредног прегледа сноси Корисник,
а у случају да се прегледом утврди да је главни водомер
неисправан, трошкове сноси Предузеће.“
Члан 16.
У члану 35. став 1. после речи: „ очитавањем“
додаје се реч: „ главног“.
У сатаву 5. речи: „ на водомеру“ замењују се
речима: „ на главном водомеру“.
Члан 17.
У члану 36.после речи: „када је“, додаје се реч:
„главни“, а реч: „два“, замењује се речју: „три“.
Члан 18.
У члану 37. мења се и гласи:
„Код објеката вишепородичног становања, где
свака стамбена јединица има свој помоћни водомер,
Корисник плаћа накнаду за испоручену воду на основу
очитаног стања на свом водомеру.
Код објеката вишепородичног становања где
поред главног водомера, свака стамбена јединица има
свој помоћни водомер, Корисник плаћа накнаду за
испоручену воду на основу очитаног стања на свом
помоћном водомеру, а након сравњења стања помоћних
вододмера са главним вододмером, корисници помоћних
водомера, дужни су платити и разлику потрошене
воде, која се дели по стамбеним јединицама сразмерно
њиховој потрошњи.
У објектима вишепородичног становања где
стамбене јединице немају своје помоћне водомере,
обрачун за испоручену количину воде по стамбеним
јединицама ће се вршити по броју чланова домаћинства.
Спискове са бројем чланова домаћинства,
Предузећу је дужан доставити овлашћени представник
Скупштинe стамбене заједнице, приликом сваке промене
броја чланова домаћинства“.
Члан 19.
У члану 38. става 1. испред речи: „ Водомер“
додаје се реч: „Главни“.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„У зградама вишепородичног становања,
где поред главног водомера сваки стан или пословна
просторија има свој помоћни водомер, очитавање
помоћних водомера врши овлашћено лице Скупштине
стамбене заједнице и дужно је да очитавање помоћних
водомера изврши истог дана када и овлашћено лице
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Предузећа врши очитавање главног водомера и да
податке о очитаном стању у писаној форми, оверене
потписом и печатом достави Предузећу у року од пет
дана од дана очитавања.“.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. реч:
„два“, замењује се речју: „три“.
Досадашњи ст. 2. до 5. постају ст. 3. до 6.
Члан 20.
У члану 40. став 2. речи: „ водомера или
неисправног водомера“ замењују се речима: „главног
водомера или уграђеног неисправног водомера“.
Члан 21.
У члану 44. став 1. тачка 6. после речи:
„уклони“додаје се реч: „главни“.
У тачки 7. после речи: „ испред“ додаје се реч:
„главног“.
Члан 22.
Члан 51. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 150.000,00
динара казниће се за прекршај Стамбена заједница ако:
1. не поступи у складу са чланом 37. став. 4. ове одлуке,
2. не поступи у складу са чланом 38. став 2. одлуке.
Члан 23.
Сви Корисници који имају уграђене помоћне
водомере, дужни су у року од три месеца од дана ступања
на снагу ове одлуке, доставити Предузећу уверења о
исправности односно баждарењу помоћних водомера.

Понедељак 29. август 2022.
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На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018),
члана 9. став 1. Закона о планском систему Републике
Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и члана 40
став 1. тачка 4. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 5/2019),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2029. ГОДИНА
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради Плана
развоја општине Инђија за период 2022-2029. година
(“Службеном листу општине Инђија”, број 14/21) у
називу Одлуке речи: „за период 2022-2029. године“,
замењује се речима: „за период 2023-2029. године“.
Члан 2.
У члану 1. речи: „за период 2022-2029. године“,
замењује се речима: „за период 2023-2029.године“.
Члан 3.
Члан 9. мења се и гласи:
„Рок за израду Плана развоја је 31.децембар
2022.године“.

Члан 24.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Инђија”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 352-456/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
-------------------------

Број: 02-176/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 13. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима ( „Службени гласник РС“, број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.
закон, 9/16-одлука УС,24/18, 41/18-др.закон, 87/18,
23/19, и 128/20-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 4.
Статута општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија, бр. 5/19),
Скупштина општина Инђија на седници
одржаној дана 29. августа 2022 године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027
ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД
2022-2027 ГОДИНЕ
Члан 1.
Доноси се Стратегија безбедности саобраћаја
на путевима општине Инђија за период 2022 -2027.
године и Акциони план безбедности саобраћаја општине

Понедељак 29. август 2022.

Инђија за период 2022-2027 године.
Члан 2.
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима
општине Инђија за период 2022 -2027. године. и
Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија
2022-2027 године, чине саставни део ове Одлуке и у
целости се објављују уз Одлуку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-177/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
-------------------------
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СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА ПЕРИОД 2022 – 2027
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НАСЛОВ

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима
општине Инђија за период 2022-2027. године

ДАТУМ
април 2022. године
ОБЈАВЉИВАЊА
НАРУЧИЛАЦ

РЕЗИМЕ

ИЗРАЂИВАЧ
РУКОВОДИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Општина Инђија
Савет за координацију послова безбедност саобраћаја
на путевима на територији општине Инђија
улица Цара Душана бр. 1, Инђија
Општина Инђија препознала је значај и могућности
стратешког управљања безбедношћу саобраћаја и у
вези са тим наручила израду Извештаја о извршеној
анализи стања безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Инђија за период од 2016. до
2020. године, са предлогом мера по кључним
стубовима безбедности саобраћаја.
Анализа стања безбедности саобраћаја је предуслов за
планирање одређених активности у циљу унапређења
безбедности саобраћаја. У анализи се тачно види где
су проблеми, који учесници у саобраћају су угрожени,
када и где су угрожени и на основу тога се спроводе
усмерене активности ка њима. На тај начин се
доприноси смањењу броја саобраћајних незгода и
њихових последица и ствара основа за успостављање
система управљања безбедношћу саобраћаја.
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ
Нови Бановци, Светосавска 1а/26б
Драгана Бурсаћ, дипл. инж. саоб.

САРАДНИЦИ
НА ПРОЈЕКТУ

Бобан Златановић, инжењер саобраћаја

ЛИЦЕ ЗА
ПРАЋЕЊЕ
ПРОЈЕКТА

Драган Иброчић, дипл. инж. саобраћаја

2|Страна

Број 11, страна број 1104

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Инђија 2022-2027

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Сремски управни округ
ОПШТИНА ИНЂИЈА

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА ПЕРИОД 2022 – 2027

Инђија
април, 2022. године
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Предговор
Сврха доношења Стратегије безбедности саобраћаја на путевима
општине Инђија за период од 2022. до 2027. године јесте упознавање са
постојећим стањем безбедности саобраћаја, стањем инфраструктуре,
упознавање са ставовима и понашањем учесника у саобраћају, приказ
стања безбедности саобраћаја којем тежимо и дефинисање смерница
којима ћемо најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања
безбедности саобраћаја.
Чланом 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС,
55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018,
41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон) прописано је
да Скупштине јединица територијалне аутономије, односно јединица
локалне самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности
саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном
стратегијом и Националним планом. Влада Републике Србије је,
усвајањем националне Стратегије безбедности саобраћаја на путевима,
почетком јула 2015. године, заузела одлучан став да је стање безбедности
саобраћаја у држави потребно подићи на знатно виши ниво. Достизање
националног циља није могуће без подизања нивоа безбедности
саобраћаја на путевима локалних самоуправа. Потребно је да све или бар
већина локалних самоуправа подигну ниво безбедности саобраћаја на
путевима на свом подручју.
Предуслов за стратешко и системско управљање безбедношћу
саобраћаја на националном нивоу јесте управљање безбедношћу
саобраћаја на локалном нивоу, што је дефинисано и Законом о
безбедности саобраћаја на путевима. Закон предвиђа да јединица
локалне самоуправе донесе стратегију и годишњи план безбедности
саобраћаја на путевима на свом подручју, у складу са националном
Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима и националним
Акционим планом.
Израда стратешког документа из области безбедности саобраћаја
представља комплексан процес који обухвата детаљну анализу и
сагледавање постојећег стања безбедности саобраћаја, усаглашавање и
дефинисање параметара жељеног стања и координирано планирање и
спровођење оптималних управљачких мера којима ће се постојеће стање
приближавати жељеном стању безбедности саобраћаја. Стратешко
управљање безбедношћу саобраћаја подразумева постојање развијеног
заштитног система у безбедности саобраћаја, активно учешће
многобројних субјеката, сарадњу и усаглашено деловање. Ово су веома
амбициозне, али неопходне претпоставке које нису обезбеђене у
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потпуности. Успех у реализацији ове Стратегије ће
квалитета садржаја, од одмерености циљева, избора
оптималних мера, од активности надлежних субјеката
областима и посвећености директно задужених за успех
Стратегије, а посебно од политичке и полицијске подршке.

зависити од
и планирања
у различитим
у реализацији

1. УВОД
Човек је одувек имао потребу да се креће кроз простор, да осваја
нова пространства и нове територије. Живот човека је стално био
угрожен, с тим што су се извори, природа и облици опасности временом
мењали. Раније је човек био више угрожен од разних природних појава,
док је касније био све више угрожен од производа свога ума. Један од
производа који угрожава свог креатора је и превозно средство које се
користи у саобраћају. Човек је једино биће које себе угрожава на овај
начин.
Развој моторног саобраћаја унео је велике промене, не само у
саобраћај него и у живот човека, изменио је постојеће услове и створио
нове изворе опасности. Безбедност друмског саобраћаја је постала једна
од главних друштвених брига. Човек је током година усавршавао свој
изум и створио је изванредне техничке услове да се брзо креће.
Безбедност саобраћаја није само друштвени проблем, већ првенствено
проблем који је изазван неуравнотеженим техничким и другим
напретком друштва.
Друштво није увек имало исте проблеме безбедности саобраћаја (по
врсти и обиму). Ови проблеми нису имали исти значај, нису били на исти
начин третирани, нити су на исти начин решавани.
Колико је безбедност саобраћаја битна тема, између осталог говори
и чињеница да Уједињене нације и цео свет посвећује пажњу и регулише
услове и понашање у саобраћају. Саобраћај представља неизбежни
предуслов размене добара. Другим речима, саобраћај није избор
појединца и без саобраћаја се не може замислити савремено друштво.
Саобраћај је егзистенцијална функција која је допринела развоју
цивилизације. Без саобраћаја није могућ опстанак и функционисање
живота. Саобраћај има за циљ повезивање осталих функција живота, уз
што мање нежељених ефеката.
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Данас је саобраћај праћен великим бројем негативних појава, које
прате његов развој и интензитет, а истовремено нарушавају интересе
друштва. Данас од негативних последица саобраћаја човечанство трпи
изузетно велике губитке. Једна од негативних појава у саобраћају, су и
саобраћајне незгоде.
Саобраћајне
незгоде
представљају
најзначајнији
облик
небезбедности саобраћаја због чега су препознате широм света као
глобални, здравствени, друштвени и економски проблем. Према
подацима Светске здравствене организације, у свету, у саобраћајним
незгодама, живот изгуби 1.25 милиона људи годишње, што чини преко
3.000 смртних случајева дневно. Повреде у саобраћајним незгодама су
тренутно водећи узрок смрти у старосној групи од 15 до 29 године.
Саобраћајне "незгоде" нису "несреће", тј. страдање у
саобраћају није случајност
, већ је резултат системских грешака и нерада.
Тренд пораста броја погинулих и повређених у саобраћају може се
променити добро организованим радом и спровођењем добро
осмишљених и координираних мера.
Овакав приступ потребно је прихватити и промовисати на свим
нивоима управљања безбедношћу саобраћаја. На тај начин се даје значај
усвајању система и стратешким управљањем у безбедности саобраћаја.
Према извештају Светске здравствене организације (WHO-World
Health Organization) у саобраћајним незгодама највише страдају млади и
сиромашни.
Главни негативни ефекти и последице саобраћаја су:









настрадали у саобраћајним незгодама (погинула лица, теже и
лакше повређена лица),
исцрпљивање природних ресурса,
загађивање околине отпадним материјалима и гасовима,
загађивање околине буком,
материјалне штете, губици и трошкови у вези са саобраћајним
незгодама,
физичка неактивност,
стресови проузроковани учешћем у саобраћају,
социјално загађивање тј. загађивање међуљудских односа
проузроковано учешћем у саобраћају, а посебно учешћем у
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саобраћајним незгодама.
Јачање улоге јединице локалне самоуправе у области безбедности
саобраћаја има за циљ децентрализацију управљања безбедношћу
саобраћаја и јачање институција, организација, појединаца, као и
стабилан извор финансирања мера безбедности саобраћаја од
наплаћених новчаних казни на територији локалне самоуправе.
Први корак при изради стратегије представља дефинисање
постојећег стања, а прву фазу првог корака представља истраживање и
детаљна анализа најбоље светске праксе. Потребно је анализирати већ
постојеће начине решавања уочених проблема, на какав начин делују
примењене мере, односно какви су остварени резултати и ефекти.
Наиме, уколико постоји сличан проблем, који је већ неко решавао,
могуће је да ће директна примена решења дати резултате и у другим
условима и околностима, или ће пак предложене мере претрпети
одређене модификације и прилагођавања, или ће се из других разлога
(објективних или субјективних), применити сасвим нове мере за
решавање уочених проблема.
У другом кораку, на основу претходне свеобухватне анализе
постојећег стања, дефинишу се проблеми безбедности саобраћаја,
односно тзв. “инвентар проблема у безбедности саобраћаја“ на
општинском нивоу.
Након анализе постојећег стања могу се идентификовати фактори
ризика и области ризика, односно проблеми у безбедности саобраћаја.
Уочени проблеми групишу се у кључне области којима би требало да се
бави стратегија безбедности саобраћаја.
Код дефинисања кључних области потребно је на првом месту
водити рачуна да број кључних области буде прихватљивих размера.
Другим речима, када се уоче проблеми безбедности саобраћаја потребно
је дефинисати неколико кључних области којима ће се стратегија бавити
у основи, а никако дефинисати нпр. на десетине кључних области.
Трећи корак подразумева давање смерница и дефинисање
активности и мера за решавање проблема у безбедности саобраћаја.
Познавањем проблема на свакој општини понаособ могуће је
дефинисати акционе планове за сваку општину.
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Акциони план је скуп мера и акција који се користе ради
достизања пројектованог циља. Формирањем акционих планова на нивоу
општина дефинисан је правац деловања у дефинисаним кључним
областима.
Повреде у друмском саобраћају се, као узрок смрти у свету,
налазе на једанаестом месту, тако да, према прорачунима, имају удео
од 2,1% у односу на све умрле на свету. Даље, смрти узроковане
повредама у друмском саобраћају, по прорачунима чине 23% од
укупног броја људи у свету, који су подлегли повредама. Од укупног
броја смртно страдалих у саобраћајним незгодама, у земљама са ниским
или средњим дохотком, смртно страда далеко највећи проценат људи
(90%), при чему у овим земљама живи преко пет милијарди људи (5,098
милијарди) или 81% светске популације, која поседује само једну петину
(око 20%) возила у свету.
Светска здравствена организација (СЗO) афричког региона има
највишу стопу смртности, са 28,3 смрти на 100.000 становника, а
незнатно боља ситуација присутна је у средње и ниско развијеним
земљама источно-медитеранског региона, са 26,4 смрти на 100.000
становника. Према проценама СЗО у земљама западно-пацифичког
региона и југо-источног региона Азије, број смртно страдалих у
саобраћајним незгодама износи 50% у односу на број смртно страдалих у
саобраћају на светском нивоу.
Више од 50% смртно страдалих у саобраћајним незгодама
припадају старосној категорији између 15-44 година, при чему 73%
погинулих у друмском саобраћају, на глобалном нивоу, чине
мушкарци. Рањиви учесници у саобраћају (пешаци, бициклисти и
мотоциклисти) имају много веће учешће, у односу на укупан број
повређених, у ниско и средње развијеним земљама, него у високо
развијеним земљама.
Према проценама СЗО, трошкови саобраћајних незгода у
друмском саобраћају, на светском нивоу, износе 518 милијарди
америчких долара, при чему висина трошкова незгода у земљама ниског
и средњег дохотка, износи 65 милиона америчких долара, што
превазилази количину средстава примљену као помоћ за развој. Између
1% и 1,5% бруто националног дохотка у земљама са ниским и средњим
дохотком, а 2% бруто националног дохотка у земљама са високим
дохотком, бива усмерено на санирање последица саобраћајних незгода.
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Повреде у друмском саобраћају веома оптерећују породице, јер иза
сваког погинулог, повређеног или лица са трајним последицама, постоји
још пуно људи који су тиме дубоко погођени. Много је породица
осиромашило због трошкова медицинске неге, губитка главе породице
која је обезбеђивала средства за живот, или због додатних трошкова који
су били потребни за негу особа са трајним инвалидитетом. Особе које су
преживеле незгоду, њихове породице, пријатељи и други који о њима
брину, често горко пате или су додатно ангажовани у пружању помоћи.
У вези с тим спроведене су многе студије у циљу детаљнијег
истраживања ових последица, уз напомену да је ово широка област у
којој је потребно спроводити додатна и стална истраживања у циљу
сагледавања свих (видљивих и „прикривених“) последица страдања у
саобраћају.
Прекорачење ограничења брзине, односно брза вожња, представља
један од кључних фактора ризика, јер при већој брзини возила, возач
има мање могућности да заустави возило и избегне незгоду. На пример,
аутомобил који је вожен брзином од 50 km/h има пут кочења просечне
дужине 13 m, док пут кочења аутомобила који је вожен брзином од 40
km/h износи мање од 8,5 метара. Просечно повећање брзине од 1 km/h
је повезано са повећањем ризика настанка повреда у судару за 3%.
Вожња брзином од 5 km/h изнад дозвољене границе од 65 km/h
резултира у повећању релативног ризика учешћа у саобраћајној незгоди
са страдалим лицима, што се може поредити са концентрацијом
алкохола у крви од 0,05 g/dl. За путнике у возилу које се креће брзином
од 80 km/h, вероватноћа смртног страдања је 20 пута већа него при
брзини од 30 km/h. Пешаци имају 90% више шанси да преживе судар
при брзини од 30 km/h или мање, али шансе за преживљавање опадају
на мање од 50%, уколико је до удара дошло при брзини од 45 km/h или
више. Вероватноћа смртног страдања пешака, при повећању брзине са
30 km/h на 50 km/h, је 8 пута већа.
Вожња под утицајем алкохола је битан фактор који утиче на
вероватноћу учествовања у саобраћајној незгоди, као и на озбиљност
последица
саобраћајне незгоде (повреда). Учесталост вожње након
конзумирања алкохола варира од државе до државе, али у свим
државама представља један од главних фактора ризика за настанак
незгода у друмском саобраћају. У многим земљама са високим дохотком,
око 20% возача који су смртно страдали у саобраћајним незгодама,
имали су већу концентрацију алкохола у крви од максимално дозвољене.
Студије у земљама са ниским дохотком су показале да је 33% до 69%
возача, који су смртно страдали у саобраћајним незгодама, имало
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алкохол у крви. Ризик учешћа у саобраћајној незгоди, лица која су под
утицајем алкохола, варира у односу на године старости, тако да су
тинејџери знатно угроженија категорија возача, у односу на старије
возаче. При истој концентрацији алкохола у крви, ризик од смртног
страдања у судару смањује се са повећањем година старости и искуства
возача.
Судари у друмском саобраћају нису равномерно распоређени по
мрежи путева, већ могу бити концентрисани на једној локацији, дуж
неких потеза путева, или нпр. распоређени на ширем подручју у насељу.
Инжењери саобраћаја могу пуно помоћи у смањењу учесталости и
озбиљности последица судара, јер је битан начин преношења
информација и инструкција учесницима у саобраћају, путем
саобраћајних знакова и контроле саобраћаја. Фактор саобраћајног
инжењеринга је важан код оних неправилности на путу које директно
доводе до судара, на местима где одређени елементи окружења пута
наводе учеснике у саобраћају на грешку, или где би постављање
уочљивијег упозорења смањило вероватноћу настанка незгоде.
При планирању, дизајнирању и одржавању мреже путева,
дефинисана су следећа четири елемента која утичу на безбедност путева:
•

разматрање питања безбедности саобраћаја, при планирању нових
путева,

•

увођење карактеристика при пројектовању нових путева, које
доприносе безбедности саобраћаја,

•

унапређење
саобраћајно-безбедносних
постојећих путева,

•

спровођење мера за санацију локација са високим ризиком
настанка незгода.

карактеристика

код

Стопа употребе сигурносних појасева у великој мери варира у
различитим земљама, у зависности од постојања закона о обавезној
уградњи и употреби, као и од степена принуде поштовања прописа у
вези са употребом сигурносних појасева. У земљама са ниским и
средњим дохотком, степен употребе појасева је значајно мањи у односу
на земље са високим дохотком. Знатно је мањи степен употребе
сигурносних појасева у незгодама са смртно страдалим лицима, у односу
на услове нормалног саобраћаја.
Употреба сигурносних појасева од стране младих возача мушког
пола је знатно мања у односу на остале категорије возача, при чему
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млади возачи мушког пола имају много већу вероватноћу учествовања у
саобраћајној незгоди. Ефикасност сигурносног појаса зависи од типа и
тежине судара, као и од позиције путника у возилу, тако да појасеви
имају највише ефекта при сударима предњег дела возила и незгодама са
превртањем возила. Правилна употреба сигурносних појасева смањује
ризик од смртног страдања у саобраћајним незгодама за око 60%.
Подизање нивоа свести јавности кроз одговарајуће кампање и
едукација у погледу безбедности саобраћаја има веома важну улогу за
унапређење безбедности саобраћаја. Циљеви ових кампања постижу се
кроз смислено информисање јавности о природи проблема и припреми
на планиране мере или промене (доношење нових закона), као и промени
ставова и понашања учесника у саобраћају. Јака, али коректна и
циљана принуда је од кључног значаја за безбедно и ефикасно
коришћење путне мреже у градовима. Oсновни циљ принуде на
поштовање
саобраћајних
прописа
представља
застрашивање
прекршилаца, са циљем промене негативног понашања и повећања
безбедности, а не броја издатих казни.
На последице незгода по здравље се може утицати након незгода
(спашавање, лечење и рехабилитација), тако да су активности
медицинских служби од кључног значаја за повећање вероватноће
преживљавања. Пружањем обуке о првој помоћи припадницима
полиције, ватрогасцима и другим спасилачким службама које се често
налазе на лицу места судара, повећава се вероватноћа преживљавања
повређених у саобраћајним незгодама.
Такође, без стабилних механизама финансирања није могуће
имплементирати стратегију безбедности саобраћаја ни очекивати
жељене резултате. На локалном и општинском нивоу, посебно су важни
извори финансирања од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје,
приватно спонзорство и локалне буџетске линије, допуњене националним
средствима,
намењеним
финансирању
активности
из
домена
безбедности саобраћаја. Висина средстава дефинише се према
пројектованим циљева локалних самоуправа, који су наведени у плану
безбедности саобраћаја.
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2. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја је дефинисање
жељеног стања, смањење броја саобраћајних незгода и њихових
последица, коoрдинација рада институција и активности које се
спроводе, а све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја.
Предмет истраживања
Предмет истраживања је анализа стања безбедности саобраћаја у
општини
Инђија, анализа временске и просторне расподеле
саобраћајних незгода, анализа по категоријама учесника у саобраћају и
врстама возила, анализа старосних категорија настарадалих у
саобраћајним незгодама, ставова и индикатора учесника у саобраћају.
Простор истраживања
Простор истраживања је општина Инђија и сва насељена места
општине Инђија, односно сви државни путеви, локални путеви и улице у
појединим насељима у општини Инђија.
Време истраживања
Време истраживања је период од 5 година, односно од 2022.
године, закључно са 2027. годином.

Циљ истраживања
Циљ истраживања је детаљна анализа саобраћајних незгода на
основу које се могу спроводити превентивне и репресивне акције према
угроженим категоријама учесника у саобраћају и на тај начин
унапредити безбедност саобраћаја на путевима општине Инђија.
Безбедност саобраћаја је појам чије се значење изводи из описа
опасности и ризика у функционисању система саобраћаја. Схватање
безбедности се готово поистовећује са појмом ризика учешћа у
саобраћају јер је ризик лакше одмерити. У пракси преовладава схватање
да безбедности саобраћаја више одговара опис опасности који је изведен
из појма ризика, односно учешћа у саобраћају (употреба технички
неисправног возила, вожња у посебним атмосферским условима).
12 | С т р а н а

Број 11, страна број 1114

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Инђија 2022-2027

Овакве карактеристике претходне ситуације описују као
објективни ризик, а субјективни ризик је величина која зависи од
процене објективног ризика односно опасности кроз процену
способности. Субјективни ризик је теже утврдити због тога што је
индивидуални доживљај ситуација у саобраћају комплексан. Ризичним
се сматра излагање опасности, за коју је извесно да постоји јер се
оправдано очекује штетна последица услед деловања извора опасности.
Апстрактна и конкретна опасност имају исте одлике ризика, односно уз
одлике објективног ризика истовремено се узимају у обзир и чиниоци
субјективног ризика.
Безбедност саобраћаја треба да елиминише опасности из
саобраћаја, утиче на објективни ризик одвијања саобраћаја и
субјективни ризик учешћа у саобраћају. У сваком случају, апсолутна
заштита саобраћаја је тешко остварљива и због тога циљ безбедности у
саобраћају је да оствари оптимално деловање заштите, искористи могући
утицај на опасност и успостави примерену контролу ризика. Потребно је
познавање целокупног система и организованост саобраћаја које треба
узети у обзир јер појединац не може да контролише све ризике учешћа у
саобраћају.
Циљ управљања безбедношћу друмског саобраћаја је унапређење
процеса одвијања саобраћаја кроз смањење броја и последица
саобраћајних незгода. Управљање безбедношћу у саобраћају мора бити
конкретно и ефикасно.
Са једне стране саобраћај је користан за људе узимајући у обзир
његову покретљивост и избор, а са друге стране непрестано учеснике у
саобраћају излаже разним опасностима и последицама, тако да
управљање безбедношћу саобраћаја треба да стоји између њих и да их
повеже на правилан начин. Управљање безбедношћу саобраћаја значи
дати приоритет безбедности, инфраструктури, потребно је улагање
финансијских средстава сваке државе, подршка управљивости система
итд.
Основни предуслови које треба створити да би се могло управљати
безбедношћу саобраћаја, између осталог, су:
•

Свеобухватан, стабилан систем организације друштва, уз општи
ниво ангажовања друштвене заједнице (шира друштвена основа,
односно укључивање већег броја институција).

•

Побољшање

структуре

мера

друштвене

интервенције

кроз
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преузимање већег броја, пре свега, превентивних мера.
•

Виско рангирано место безбедности
признатим потребама друштва.

•

Јасно дефинисани циљеви и стратешке активности којима ће се ти
циљеви остварити на платформи изучених појавних облика и
узрока саобраћајних незгода.

•

Системски приступ безбедности саобраћаја, што подразумева
постојање квалитетних, стручно утемељених, осмишљених,
конкретних, економски оправданих, практично спроводљивих
програма и планова безбедности саобраћаја.

•

Поуздан информациони систем, чији се значај цени, са
квалитетном базом података, чији се подаци стручно тумаче и који
су доступни великом броју институција. То подразумева успешну
интеграцију технологија за сакупљање података, стручну анализу
постојећег стања, дефинисање природе и величине проблема,
управљање и комуникацију релевантним информацијама.

•

Систематска примена стручно верификоване политике и праксе и
рационално коришћење ресурса безбедности саобраћаја.

•

Постојање националног тела за безбедност саобраћаја, као и
координационих тела за безбедност саобраћаја на свим нивоима
административног организовања.

•

Озбиљне и оспособљене научне институције које се на
мултидисциплинаран
начин
баве
изучавањем
проблема
безбедности саобраћаја и применом одговарајућих мера.

•

Дефинисање јасне улоге институција у систему безбедности
саобраћаја, посебно однос између органа управе и других
институција.

•

Оптимална децентрализација одлука и финансијских средстава,
како би и локалне институције безбедност саобраћаја „осећале“ као
свој проблем.

•

Партнерство, између јавног и приватног сектора уз стварање
интеракције и синергије у предузимању мера између одговорних
институција и корисника пута. Нарочито повећати учешће у

саобраћаја

међу

опште
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систему приватног сектора (предузећа, индустрија, транспорт,
трговина и др.), укључујући полујавне и приватне природне
помагаче, партнере и невладине организације.
•

Дефинисана и успостављена одговорности појединих институција
за стање у овој области.

•

Успостављен ефикасан систем праћења,
унапређења рада одговорних институција.

•

Успостављен оптималан систем сталног праћења и вредновања
улоге, учинка, ефеката, домета и граница планираних и
предузетих мера друштвене интервенције у области безбедности
саобраћаја.

преиспитивања

и

• Јачање уставности и законитости, ефикасно функционисање
правне државе и стално унапређење друштвених односа
(законитост, између осталог, у овој области има и значајне
превентивне ефекте и утицај на безбедност саобраћаја).
• Обезбеђена политичка воља (подршка) и успостављен стабилан
(одржив) систем финансирања безбедности саобраћаја.
Развијене земље света су још седамдесетих година прошлог века
примениле системски приступ управљања безбедношћу саобраћаја, са
акцентом на унапређивању безбедности рањивих учесника у саобраћају.
Како би циљ Србије требало да буде достизање нивоа безбедности
саобраћаја земаља које предњаче у овој области (Холандија, Шведска,
Велика Британија…), потребно је детаљно изучити доступну релевантну
литературу и усвојити напредне приступе и ефикасна решења. На овај
начин могуће је избећи непотребне трошкове (избором мера које су се у
пракси показале као ефикасне), уз напомену да специфични локални
услови у Србији морају бити узети у обзир.
Наиме, специфичност саобраћајних услова у Србији може утицати
да неке мере које су у пракси других земаља биле ефикасне, нису
примењиве у ''домаћим'' околностима. С обзиром на то, веома је значајна
улога локалних власти, које најбоље познају конкретно стање на терену
на територији своје надлежности и могу дати кључне смернице при
избору најефикаснијих мера у безбедности саобраћаја.
Литерарни преглед најзначајнијих међународних докумената у
периоду од последњих 15 година обухватио је различите групе
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докумената, почев од литературе на међународном нивоу, до прегледа
стратешких докумената о безбедности саобраћаја у појединим
градовима. Представљени су најзначајнији подаци везани за глобалне и
националне трендове настрадалих у саобраћајним незгодама, као и
најважнији узроци настанка саобраћајних незгода (вожња у
алкохолисаном стању, непоштовање ограничења брзине, неадекватна
инфраструктура…).
Поред тога, издвојени су и начини решавања проблема настанка
саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода, као што је
повећање ефикасности при спровођењу медицинских интервенција,
едукација о безбедности саобраћаја кроз школовање, изградња
“самообјашњавајућих“ и „опраштајућих“ путева'' и сл.
У представљеној литератури изразито је наглашен значај
системског приступа, односно координисаног деловања утицајних
субјеката (надлежно министарство, полиција, медицинске установе,
грађанство, судство…), као најважнијег елемента за успешну реализацију
циљева стратегије безбедности саобраћаја.
Имајући у виду комплексност саобраћаја и безбедности саобраћаја,
стратешко планирање се данас суочава са великим изазовима, а први
међу њима је проналажење одговарајућих метода за дефинисање
структуре и садржаја стратешких докумената из области безбедности
саобраћаја. Осим тога, од посебног значаја код доношења стратешких
докумената је да у процес формирања, доношења, спровођења,
реализације и праћења ефеката, мора бити укључен велики број
утицајних субјеката, али и најшира јавност. На тај начин се подиже
свест о значају проблема у безбедности саобраћаја и осигурава
спровођење мера и акција, предвиђених стратешким документима.
Циљ управљања безбедношћу друмског саобраћаја је унапређење
процеса одвијања саобраћаја кроз смањење броја и последица
саобраћајних незгода. Управљање безбедношћу у саобраћају мора бити
конкретно. Са једне стране саобраћај је користан за људе, узимајући у
обзир његову покретљивост и избор, а са друге стране непрестано
учеснике у саобраћају излаже разним опасностима и последицама. Због
тога управљање безбедношћу саобраћаја треба да стоји између њих и да
их повеже на правилан начин.
Управљање безбедношћу саобраћаја значи дати приоритет
безбедности, стању инфраструктуре, за шта је потребно улагање
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финансијских средстава од стране државе и подршка управљивости
система, итд.
Стратегија безбедности саобраћаја представља систематизоване и
формализоване приказе најважнијих обележја постојећег стања,
квантификована обележја жељеног стања (визије и циљеви) и основне
правце рада у циљу приближавања жељеном стању (управљачке мере).
Стратегија представља оквире за планирање рада у области
безбедности саобраћаја. Стратегија може да се наставља на стратегијске
документе о развоју саобраћаја, односно да произилазе из тих
докумената. Међутим, веома је важно међусобно усаглашавати
документе на различитим нивоима.
Стратегија у области безбедности саобраћаја представља систем
научних сазнања и вештина реаговања на проблеме безбедности
саобраћаја и начина остваривања дефинисаних циљева у оквиру ње.
Усвајање и примену стратегије карактеришу следећи принципи:
• Координација. Да би се успешно применила стратегија, мора
постојати ефикасна координација која подразумева договор о
заједничком циљу и интеграцији повезаних активности између
националног и локалног нивоа и нивоа заједнице.
• Доказана најбоља пракса. Овај принцип подразумева употребу
најбољих постојећих метода за спречавање настанка саобраћајних
незгода.
• Економска ефективност. При избору програма безбедности
саобраћаја у центру пажње је његова економска ефективност.
• Контрола и вредновање. Принцип истиче важност редовне
контроле резултата који се остварују спровођењем програма.
Потребно је појединачне програме надгледати да би се добила
слика њихове ефикасности, што ће даље омогућити побољшање
појединих пограма.
• Безбедност саобраћаја обавеза свих субјеката. Принцип се
односи на способност заједнице да прихвати одговорност за
безбедност саобраћаја, да утврди иницијативе у области
безбедности саобраћаја и да утиче на њих. Сви учесници у
саобраћају и други субјекти који могу да утичу на безбедност
саобраћаја морају прихватити одговорност како би се побољшала
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безбедност саобраћаја.
Основни елементи стратегије су:


Визије. Визије безбедности саобраћаја, по државама, зависе од
њиховог степена развоја и тренутног стања безбедности
саобраћаја. Визије могу бити достигнуте када буду прихваћене и
разумљиве од стране појединца и друштва. Визије будућности би
требале да управљају свим активностима које воде ка побољшању
безбедности саобраћаја, а сва решења која се доносе у том циљу
треба на њој да почивају. Визије морају бити заједнички резултат
свих друштвених чинилаца, широко прихваћена вредност и
водећи принцип деловања.



Циљеви. Да би се у потпуности искористила могућа побољшања у
безбедности саобраћаја до којих се долази на основу нових
сазнања, искуства и технолошког напредка, многе земље
постављају различите циљеве (нпр. смањење броја саобраћајних
незгода или промена понашања учесника у саобраћају и др.).
Оно што један циљ чини различитим од прогнозе јесте намера
која стоји иза њега: циљ је прогноза која је предпостављена да
мотивише и једино ће бити остварена ако се учини захтевани
напор.
Дефинисање циљева је неопходно ради што ефикаснијег
организовања рада у области безбедности саобраћаја, а према
времену трајања они могу бити краткорочни, средњерочни и
дугорочни. Специфични циљеви постављају основу за планирање
акција и неопходну кооперацију од стране различитих учесника
који суделују у његовој реализацији.



Мере (акције). Друштвени став и однос према негативним
појавама у саобраћају може се сагледати анализом система
реаговања. Од избора мера, њихове садржине и начина
спровођења зависе ефекти, у којој мери ће поједине мере бити
схваћене и од коликог броја корисника пута прихваћене.
Да би их прихватили морају схватити њихову улогу, сврху и значај.
Мере и акције које су усмерене на суштинске проблеме
безбедности саобраћаја лакше ће бити прихваћене и схваћене.
Значај дефинисања циљева је што они:
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 припремају основе за консензус када је у питању идентификација
и имплементација контрамера,
 мотивишу оне који доприносе њиховом остварењу,
 омогућавају рангирање и имплементацију мера сагласно смањењу
саобраћајних незгода које може да оствари свака мера,
 подижу општи ниво ангажовања шире заједнице када је у питању
безбедност саобраћаја,
 омогућавају процену учињеног напретка и идентификују простор
за будуће активности у безбедности саобраћаја.

3. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ
ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Безбедност саобраћаја је појам чије се значење изводи из описа
опасности и ризика у функционисању система саобраћаја. Схватање
безбедности се готово поистовећује са појмом ризика учешћа у
саобраћају јер је ризик лакше мерити. У пракси преовладава схватање
да саобраћају више одговара опис опасности који је изведен из појма
ризика, односно учешћа у саобраћају (употребе технички неисправног
возила, вожња под посебним атмосферским условима). Овакве
карактеристике наведене ситуације описују као објективни ризик, а
субјективни ризик је величина која зависи од процене објективног
ризика односно опасности кроз процену способности.
Субјективни ризик је теже утврдити због тога што је индивидуални
доживљај ситуација у саобраћају комплексан. Ризичним се сматра
излагање опасности, за коју је извесно да постоји јер се оправдано
очекује штетна последица услед деловања извора опасности. Апстрактна
и конкретна опасност имају исте одлике ризика, односно одлике
објективног ризика и истовремено се узимају у обзир и чиниоци
субјективног ризика.
Безбедност саобраћаја треба да елиминише опасности из
саобраћаја, утиче на објективни ризик одвијања саобраћаја и
субјективни ризик учешћа у саобраћају. У сваком случају, апсолутна
заштита саобраћаја је тешко остварљива и због тога циљ безбедности у
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саобраћају је да се оствари оптимално деловање заштите, искористи
могући утицај на опасност и успостави примерена и јасна контрола
ризика. Потребно је познавање целокупног система и организованост
саобраћаја које треба узети у обзир јер појединац не може да
контролише све ризике учешћа у саобраћају.
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима представља
систематизоване и формализоване приказе најважнијих обележја
постојећег стања, квантификована обележја жељеног стања (визије и
циљеви) и основне правце деловања у циљу приближавања жељеном
стању (управљачке мере).
Стратегија има карактер политике и доноси се на највишем
политичком нивоу (доноси их највиша законодавна власт – скупштина).
План је акциони (извршни) документ и доноси га највиши орган
извршне власти (влада - веће).
Стратегија представља оквире за планирање рада у области
безбедности саобраћаја. Може да се наставља на стратегијске документе
о развоју саобраћаја, односно да произилази из тих докумената.
Међутим, веома је важно међусобно усаглашавати ове документе
на различитим нивоима.
Акциони план безбедности саобраћаја на путевима је стратешки
документ који прати Стратегију. Овај документ за краћи период (обично
једна или пет година) конкретизује мере безбедности саобраћаја, носиоце
активности и њихову одговорност, као и начин и динамику спровођења.
Мере и активности садржане у Акционом плану безбедности
саобраћаја представљају основу за доношење програма финансирања
унапређења безбедности саобраћаја општине Инђија за будући период.
Ове мере свакако ће помоћи члановима Савета за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
Инђија да стручно и конкретно дефинишу активности којима ће
настојати да безбедност саобраћаја подигну на виши ниво и да се број
смртно настрадалих и тешко повређених лица сваке године смањује.
Основа за то управо треба да буде Стратегија и Акциони план
безбедности саобраћаја, који ће својим квалитетом и стручним
садржајем, доносиоцима одлука у општини Инђија, ставити на
располагање ефикасне инструменте којима ће моћи да утичу на горуће
проблеме у области безбедности саобраћаја на свом подручју.
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У складу са искуствима појединих градова и локалних самоуправа
развијених земаља Запада, које су успоставиле квалитетан систем
управљања безбедношћу саобраћаја, Стратегија безбедности саобраћаја
Општине Инђија, за период од 2022. до 2027. године, треба да ојача
капацитете безбедности саобраћаја и да именује институције задужене
за реализацију одређених мера и активности, свака у свом делокругу
рада.
Позитиван рад и утицај појединих институција, као и одговорност
за допринос безбедности саобраћаја, потребно је значајно унапредити и
додатно ојачати.
***
Анализирајући искуства најбоље праксе код доношења и примене
стратегије безбедности саобраћаја у развијеним земљама, које су у
великој мери успоставиле систем управљања безбедношћу саобраћаја,
може се уочити да је својевремено концептуално планирање унапређења
безбедности саобраћаја било усмерено ка појединим категоријама
учесника у саобраћају, али није и за целокупан систем безбедности
саобраћаја.
Данас се мере, садржане у стратешким документима, планирају
тако да се њихови резултати могу мерити, односно како би се могао
вредновати квалитет стратегија и акционих планова.
Велики број држава на нивоу ЕУ усвојио је стратегије чији се
приступ заснива на теоријским поставкама и правцима деловања.
Данас су присутни различити стилови писања стратешких
докумената који садрже кључне групе (возачи, возила, пешаци и др.),
алате за унапређење безбедности саобраћаја (програми, пројекти,
кампање...), одговорне субјекте и институције и др.
Најбоља светска пракса показала је да није довољно само усвојити
стратешке документе. Напротив, колико је важно да буду усвојени, још
је важније да буду правилно имплементирани и вредновани.
Имплементација стратегије је веома захтеван процес којим се мора
обезбедити максимално учешће свих релевантних субјеката, уз примену
одговарајућих мера, као што је то представљено на наредној слици бр. 1
(алгоритму).
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Слика 1. Шематски приказ примене мера на компоненте безбедности
саобраћаја

4. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ДОНОШЕЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Институције задужене за безбедност саобраћаја имају кључну улогу
у процесу успостављања система безбедности саобраћаја и система
управљања безбедношћу саобраћаја.
Функционисање система безбедности саобраћаја базирано је на
појединим институцијама у оквиру локалне самоуправе. Њихов допринос
успостављању ефикасног система управљања безбедношћу саобраћаја је
значајан, али захтева сталну подршку и координацију од стране
републичких чинилаца у чијој је надлежности област безбедности
саобраћаја.
Успостављање и функционисање система управљања безбедношћу
саобраћаја подразумева развој заштитног механизма у безбедности
саобраћаја, уз максимално учешће одговорних субјеката у локалној
самоуправи, сваког у свом делокругу рада.
Овај концепт управљања показао се као веома ефикасан код
великог броја најразвијенијих држава које су успоставиле систем
управљања безбедношћу саобраћаја
Ефикасност

система

безбедности

саобраћаја

заснива

се

на
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чињеници да свака институција или организација може допринети
побољшању стања безбедности саобраћаја, кроз активности у оквиру
свог делокруга послова и рада.
Републичке институције које делују на националном нивоу чине
основу система безбедности саобраћаја и имају улогу да координишу,
усмеравају и контролишу рад локалних институција.
Институције
и
организације
одговорне
за
квалитетно
функционисање система безбедности саобраћаја и успостављања
система управљања безбедношћу саобраћаја у Републици Србији су:

















Влада,
Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима,
Министарство надлежно за послове саобраћаја,
Министарство надлежно за послове образовања,
Министарство надлежно за послове здравља,
Министарство надлежно за унутрашње послове,
Агенција за безбедност саобраћаја,
локално тело за координацију послова безбедности саобраћаја,
орган надлежан за инспекцијски надзор из области безбедности
саобраћаја,
управљач пута,
суд,
јавни тужилац,
средства јавног информисања, односно оглашавања,
научне, образовне и васпитне установа,
удружења из области безбедности саобраћаја на путевима,
лица које обавља привредну делатност која је у директној или
индиректној вези са безбедношћу саобраћаја на путевима, итд.

Институције на нивоу Републике Србије које су од значаја за
безбедност саобраћаја, а које су успостављене на основу Закона о
безбедности саобраћаја на путевима су:




Тело за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима;
Агенција за безбедност саобраћаја;
Локална тела за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима.
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Чиниоци и потенцијални чиниоци система безбедности саобраћаја
препознати на територији општине Инђија су следеће институције,
организације и удружења:


Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Инђија. Задужен је за
координацију послова безбедности саобраћаја на локалном нивоу.
Координира пословима осталих субјеката у овој области и управља
безбедношћу саобраћаја на територији Општине.



Општинско веће;



Председник Општине;



Општинска управа;



Одељење за инспекцијске послове које, поред осталог, обавља и
послове инспекцијског надзора у области планирања и изградње,
комуналних делатности, саобраћаја и туризма;



Јавна предузећа и установе;



Образовно-васпитне установе (предшколске установе, основне и
средње школе). Представљају један од најзначајнијих субјеката који
доприноси унапређењу знања, ставова, вештина и понашања
учесника у саобраћају.



Саобраћајна полиција. Има значајну функцију у безбедности
саобраћаја, пре свега као орган који врши непосредан надзор,
контролу и принуду према прекршиоцима саобраћајних прописа и
који евидентира податке о саобраћајним незгодама.



Управљач пута на локалном нивоу. Одговоран је за безбедно и
несметано одвијање саобраћаја на путевима којима управља.



Одељење за привреду и инвестиције. Надлежно је за техничко
регулисање саобраћаја.



Здравствене установе. Учествују у сталном праћењу здравственог
стања возача и врше збрињавање и лечење повређених у
саобраћајним незгодама.



Медији - имају важну улогу у промени свести, ставова и понашања
учесника у саобраћају и у креирању јавног мњења.



Ауто школе - одговорне су за квалитетну обуку нових возача за
безбедно и правилно учешће у саобраћају.



Технички прегледи возила - одговорни су за квалитет контроле
техничке исправности возила и др.
24 | С т р а н а

Број 11, страна број 1126

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Инђија 2022-2027

5. ПРАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИРИ ЗА
СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

ДОНОШЕЊЕ

Како би се систем безбедности саобраћаја успоставио и одржао у
једној друштвеној заједници, посебно у локалној самоуправи (општини или
граду), неопходне су институције и организације које су од значаја за
безбедност саобраћаја и које својим деловањем чине систем безбедности
саобраћаја. Веома је важно да се на територији једне локалне самоуправе
која жели да успостави функционалан систем безбедности саобраћаја,
препознају најважније институције од којих ће свака посебно бити део
система, а у међусобној интеракцији, повезивању и координацији
активности, чинити да сам систем ефикасно функционише.
Свака институција или организација која чини и учествује у
функционисању система безбедности саобраћаја, својим пословима и
активностима доприноси унапређењу безбедности саобраћаја, свака у свом
домену рада. Примера ради, уколико се на посматраној територији реализује
кампања безбедности саобраћаја, коју покреће савет за безбедност
саобраћаја, неопходно је у кампању укључити све институције које могу да
допринесу да се задати циљеви кампање остваре.
Уколико је реч о кампањи у којој су млади возачи циљна група,
потребно је укључити најмање: средње школе, ауто-школе, саобраћајну
полицију, управљача пута на посматраној територији и удружење грађана
или невладину организацију која се бави безбедношћу саобраћаја и уколико
је иста део система безбедности саобраћаја. Уколико се реализују
активности везане за повећање техничке исправности возила, поред савета
за безбедност саобраћаја и саобраћајне полиције, у активност је пожељно
укључити техничке прегледе и ауто-школе које функционишу на
посматраној територији.
Управљање безбедношћу саобраћаја не може се остварити и одржати
без подршке институција и организација које могу да дају свој допринос
подизању нивоа безбедности саобраћаја. Овакав приступ може да се
примени и на локалну заједницу. У Републици Србији институције које могу
да допринесу унапређењу безбедности саобраћаја су следеће:





Председник Републике Србије;
Влада Републике Србије;
Министарство надлежно за послове саобраћаја;
Министарство надлежно за послове образовања;
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Министарство надлежно за послове здравља;
Министарство надлежно за унутрашње послове;
Агенција за безбедност саобраћаја (Тело за координацију
безбедности саобраћаја на путевима);
Локално тело за координацију безбедности саобраћаја;
Орган надлежан за инспекцијске послове из области саобраћаја;
Управљач јавног пута;
Суд;
Јавни тужилац;
Средства јавног информисања;
Научна, образовна и васпитна установа;
Удружења из области безбедности саобраћаја.

Институције које треба да пруже подршку приликом управљања
безбедности саобраћаја на територији општине Инђија, су следеће:















Скупштина општине Инђија;
Председник општине Инђија;
Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Инђија;
Општинска управа општине Инђија;
Управљач локалних путева;
Предузећа која врше одржавање саобраћајница;
Одељење за инспекцијске послове – саобраћајни инспектор;
Саобраћајна полиција – ПС Инђија;
Предшколске установе општине Инђија;
Основне школе на територији општине Инђија;
Средња школа у општини Инђија;
Ауто-школе које се налазе у општини Инђија;
Технички прегледи који се налазе на територији општине Инђија;
Привредна друштва и предузетници који обављају превоз на
територији општине Инђија.

У Републици Србији разним правним актима дат је оквир безбедности
саобраћаја, како Уставом и одговарајућим законима, тако и подзаконским
актима.
Велики помак у области безбедности саобраћаја десио се усвајањем
Закона о безбедности саобраћаја на путевима који је у примени од 11.
децембра 2009. године. Најзначајнији акти којима је уређена област
безбедности саобраћаја у Републици Србији су:
Устав Републике Србије проглашава право на живот као
неприкосновено. Из тога проистиче обавеза државе и свих субјеката
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безбедности саобраћаја да штите то право грађана. Устав проглашава и
право на физички интегритет и право на личну безбедност.
Проглашавање тих права такође намеће обавезу Републици Србији да
штити физички интегритет и безбедност учесника у саобраћају. Право
детета на посебну заштиту, које проглашава Устав, намеће безбедност деце
у саобраћају као приоритет, односно обавезу државе да заштиту деце у
саобраћају истакне у први план.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима у чл. 13. предвиђа да
скупштине јединица територијалне аутономије, односно јединица локалне
самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на
путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и
Националним акционим планом. Поред правила саобраћаја уређује
институционални оквир система безбедности саобраћаја, и финансирање
система. Такође, у основи се овим законом уређује део система који се односи
на возаче и возила, а закон садржи и одредбе које се односе на путеве. Закон
о безбедности саобраћаја уређује и права и обавезе органа надлежних за
контролу и регулисање саобраћаја, као и друге одредбе од значаја за систем
безбедности саобраћаја.
Закон о путевима („Сл. гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018-др.
закон) уређује управљање, заштиту и одржавање јавних путева. Свакако
најважнија одредба која се односи на безбедност саобраћаја јесте обавеза
управљача јавног пута да обезбеди несметано и безбедно одвијање
саобраћаја на јавном путу.
Поједине одредбе односе се на све јавне путеве, а поједине само на
државне путеве, док се локалним самоуправама оставља да својим актима
уреде пре свега заштиту и одржавање локалних путева и улица.
Непосредна веза Закона о путевима са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима, посебно је присутна у делу који се односи на
настанак саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем).
Проблематика безбедности путева је таква да се Закон о путевима више бави
путевима са аспекта грађевинске струке, док Закон о безбедности
саобраћаја на путевима садржи одредбе које се односе на безбедност путева
са аспекта саобраћајне струке (ревизија безбедности саобраћаја на путу,
провера безбедности саобраћаја на путу, техничко регулисање саобраћаја,
управљање црним тачкама, независна оцена доприноса пута за настанак
саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем итд.).
Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 –
исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14,
94/2016 и 35/2019) садржи главу која одређује кривична дела против
безбедности јавног саобраћаја, а заштитни субјекти јесу живот односно тело
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људи и имовина већег обима. Инкриминисане радње јесу пре свих:
непридржавање саобраћајних прописа, уништење односно оштећење
саобраћајне сигнализације или опреме пута, постављање препрека на
саобраћајници,
несавестан
надзор
над
стањем
и
одржавањем
саобраћајница, и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној
незгоди.
Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13, 13/2016,
98/2016-одлука УС, 91/2019 и 91/2019-др закон) уређује прекршајни поступак,
и прекршајне санкције. С обзиром да су најчешћи саобраћајни деликти
саобраћајни прекршаји и с обзиром да су најчешћи прекршаји у Републици
Србији они против безбедности саобраћаја на путевима, систем прекршајног
кажњавања јесте веома значајан у репресивном делу система безбедности
саобраћаја.
Закон о прекршајима познаје и хитан поступак, када се осумњичени
за прекршај може одмах спровести прекршајном суду, а казна се може
извршити пре правноснажности одлуке о казни. Овај институт нарочито је
погодан у борби против вишеструких повратника и учинилаца најтежих
прекршаја против безбедности саобраћаја.
Закон о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и
87/2018) уређује поступање саобраћајно полицијских службеника у поступку
контроле и регулисања саобраћаја на путевима, односно одређује полицијска
овлашћења у тим пословима.
Закон о комуналној милицији („Службени гласник РС”, број 49/2019)
одређује да су послови комуналне милиције одржавање комуналног реда у
шта спада одржавање реда у области „локалних путева и улица;
саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања”.
Закон о општем управном поступку (Службени гласник РС” број
18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) јесте системски закон који уређује
поступање управних односно извршних органа. Овај пропис примењује се у
поступању органа надлежних за контролу (полиција, инспекција), али и
органа надлежних за управљање безбедношћу саобраћаја односно техничко
регулисање саобраћаја.
Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС”,
бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13 – одлука УС) уређује веома важну област
обавезног осигурања и начина исплате штета из саобраћајних незгода. Овим
прописом уведен је „бонус-малус” систем кажњавања и награђивања
власника возила у зависности од тога да ли се њиховим возилом узрокују
саобраћајне незгоде или не, што је мера која утиче на понашање возача.
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До октобра 2014. године, по основу тог закона, осигуравајућа друштва
су уплаћивала 1,2% бруто премије осигурања од аутоодговорности као део
превентиве на посебан рачуна за увођење видео надзора на путевима. Рок
важења наведене одредбе није продужен изменом закона.
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 87/2018) уређује се
смањење ризика од катастрофа, превенција и јачање отпорности и
спремности појединаца и заједнице за реаговање на последице катастрофа,
заштита и спасавања људи, материјалних, културних и других добара, права
и обавезе грађана, удружења, правних лица, органа јединица локалне
самоуправе, аутономних покрајина и Републике Србије, управљање
ванредним
ситуацијама,
функционисање
цивилне
заштите,
рано
упозоравање, обавештавање и узбуњивање, међународна сарадња,
инспекцијски надзор и друга питања од значаја за организовање и
функционисање система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама.
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
25/2019) уређује систем здравствене заштите као организоване и
свеобухватне делатности друштва са основним циљем да се оствари највећи
могући ниво очувања и унапређења здравља грађана, спречавање и рано
откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и
ефикасно лечење и рехабилитација.
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
уређује основе система предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања. Пропис треба да пружи основ за увођење и спровођење
саобраћајног образовања и васпитања деце и младих кроз наставу и остале
активности, на квалитативном и квантитативном нивоу који ће обезбедити
да долазеће генерације стичу ставове и имају знање неопходно за безбедно и
одговорно учествовање у саобраћају.
Такође треба узети у обзир и подзаконске акте који ближе дефинишу
одређене области, а нарочито области из Закона о безбедности саобраћаја на
путевима и Закона о путевима.
Влада Републике Србије је у мају 2008. године усвојила „Националну
Стратегију одрживог развоја за период од 2008. до 2017. године“
(„Службени гласник РС”, број 57/2008) којом је препозната неопходност
унапређења саобраћајне инфраструктуре, проблем недостатка управљања
саобраћајним системима, негативан утицај буке која потиче из саобраћаја и
сл. Стратегијом је посебно истакнута лоша пракса безбедности саобраћаја
која није омогућила одговарајуће прикупљање, обраду и доступност
података као и непостојање Националног модела за процену трошкова
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саобраћајних незгода (на процену трошкова саобраћајних незгода примењен
је модел Светске банке, који је проценио трошкове на 2,3% БДП-а).
План
развоја
железничког,
друмског,
водног,
ваздушног
и
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године, као
наставак Стратегије развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године
(„Службени гласник РС”, број 4/2008) Влада Републике Србије усвојила је у
2015. години. Основни циљ Плана је просперитет економског и друштвеног
развоја Србије и усклађеност са транспортном политиком Европске уније.
План развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године оријентисан је ка
одрживости транспортног система и стабилним институцијама.
Стратешки оквир безбедности саобраћаја на националном нивоу, који
је од највеће важности за доношење Стратегије безбедности саобраћаја на
путевима општине Инђија за период 2022-2027. године, јесте Стратегија
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, за период 2015-2020.
године („Службени гласник РС”, број 64/2015). Такође, нацрт ове стратегије
биће усаглашен и нацртом нове стратегије коју припрема Агенција за
безбедност саобраћаја Републике Србије за период 2022 до 2027. године.
Важност националне Стратегије за јединице локалне самоуправе
утврђена је Законом о безбедности саобраћаја на путевима, ставом да
јединице локалне самоуправе имају обавезу да усагласе своје локалне
стратегије са националном и као такве да их усвоје.
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6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И
ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
6.1.

Основни извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја

Да би се подигао ниво безбедности саобраћаја, неопходна су
финансијска средства, па је неопходно обезбедити одржив извор
финансирања
безбедности
саобраћаја.
Најважнија
подршка
за
функционисање сигурног и одрживог извора финансирања послова
безбедности саобраћаја, на нивоу сваке локалне самоуправе, обезбеђена је
Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16,
24/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 128/20).
У овом Закону дефинисана је расподела новчаних средстава од
наплаћених новчаних казни на територији локалне самоуправе на којој је
прекршај учињен. Висина прихода од наплаћених новчаних казни која
остаје у локалној самоуправи (не иде у републички буџет) износи 30% од
укупног износа средстава од наплаћених новчаних казни. Од овог износа
50% је намењено поправљању саобраћајне инфраструктуре, а других 50%
конкретним активностима за унапређење безбедности саобраћаја, односно
за:
1. Рад Тела за координацију,
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
3. Превентивно-промотивне
саобраћаја,

активности

из

области

безбедности

4. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
5. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја.
Модел финансирања безбедности саобраћаја од наплаћених новчаних
казни за саобраћајне прекршаје је директно омогућио да „небезбедност“
финансира „безбедност“. Примена оваквог модела створила је друштвени
амбијент за континуирано унапређење система безбедности саобраћаја, кроз
све његове чиниоце, а да при томе не постоји одговорност политичке
јавности за усмеравање финансијских средстава у безбедност саобраћаја на
штету других виталних друштвених функција.
Постоје и други извори финансирања безбедности саобраћаја. Локална
самоуправа може део локалног буџета, односно средстава прикупљених из
других извора да усмери у унапређење или изградњу нове инфраструктуре,
у циљу постизања вишег нивоа безбедности саобраћаја, као и друге пројекте
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и активности чије финансирање се не може обезбедити (или није довољно)
само од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје.
Поред финансирања пројеката из локалног буџета, општина може
конкурисати у домаћим и републичким фондовима, као и у међународним
фондовима (фондови Европске уније, фондови појединих европских држава
и сл.), за заједничке међународне активности, иновације, научноистраживачки рад, али и конкретне инфраструктурне пројекте за повећање
безбедности саобраћаја.
Очекује се да ће приступањем Европској унији Република Србија
имати приступ структурним и кохезионим фондовима за развој саобраћајне
инфраструктуре, па ће свакако локалним самоуправама, односно градовима
бити на располагању још више финансијских средстава и помоћи за
пројекте које сами кандидују. Тренутно, Република Србија има приступ ИПА
фондовима у оквиру којих постоје и програми прекограничне сарадње.
Финансирање безбедности саобраћаја такође се може остварити
донацијама и добровољним прилозима од стране одговорних привредника
или физичких лица који су у могућности и желе да дају допринос
унапређењу безбедности саобраћаја на територији локалне самоуправе.
Финансирање унапређења безбедности саобраћаја представља
инвестицију која је финансијски јасно исплатива, али је дугорочна,
приказана кроз директне резултате у дугом временском периоду у
будућности.
Од кључног значаја за локалну самоуправу је наменско планирање
средстава у функцији унапређења постојећег стања основних показатеља
безбедности саобраћаја. Веома често мере које не изискују велике трошкове
могу у великој мери да дају боље резултате од прескупих мера.
Највећи потенцијал за унапређење безбедности саобраћаја лежи у
превентивно - промотивним и едукативним активностима. Значајни ефекти
постижу се и принудом, али стручна јавност наглашава да, кад год је то
могуће, потребно је исцрпити што више превентивних активности и тек
онда почети са репресијом.
Финансирање безбедности саобраћаја јасно је прецизирано у
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, што је један од
основних предуслова за инвестирање у безбедност саобраћаја и унапређење
система, а у складу је са основним захтевом Уједињених нација и
представља меру за развој државе и свести о последицама саобраћајних
незгода.
Имајући у виду да у финансијском смислу анализа везана за
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саобраћајне незгоде може да се посматра на исти начин као и сваки други
инвестициони пројекат, може се рећи да је потребно сагледати „IRR”
(интерна стопa приноса) везану са саобраћајне незгоде.
Досадашњи резултати показују да инвестирање у безбедност
саобраћаја даје „IRR” од 10% до 30%, односно да се таква ефикасна
(исплатива) улагања могу ретко наћи у другим областима.
Поред моралне обавезе и велике економске ефикасности, релативно
дуг временски период за постизање директних резултата често одвраћа
пажњу политичке јавности на друге секторе у којима је могуће постићи брзе
и транспарентне резултате који ће бити презентовани као ефекти успешне
политике.
6.2.

Оправданост улагања у безбедност саобраћаја

За унапређење система безбедности саобраћаја неопходна је
политичка воља (подршка) и одговарајућа финансијска средства, односно
стабилан систем финансирања. Трошкови саобраћајних незгода, по правилу
су знатно већи од реалних улагања у безбедност саобраћаја.
Модел финансирања безбедности саобраћаја од наплаћених новчаних
казни за саобраћајне прекршаје и привредне преступе омогућио је
напредан, ефикасан и праведан приступ овој проблематици који
подразумева да „небезбедност“ финансира „безбедност“. Овај принцип
оцењен је највећом оценом од стране релевантних домаћих и страних
институција и стручне јавности.
Применом у пракси овог модела омогућено је континуирано
финансирање пројеката и других активности са реалним утицајем на
унапређење безбедности саобраћаја и стварања основе за успостављање
система управљања безбедношћу саобраћаја.
У пракси постоји погрешан став да финансирање унапређења
безбедности саобраћаја представља трошак. Напротив, то представља
инвестицију која је, дугорочно гледано, финансијски јасно исплатива.
Оно што се у пракси јавља као проблем јесте чињеница да је за
постизање јасно видљивих резултата у безбедности саобраћај потребан дужи
временски период у којем се финансирају и реализују мере и активности у
безбедности саобраћаја, што политичку јавност и доносиоце одлука
одвраћају од улагања у безбедност саобраћаја и усмерава у друге области где
су ефекти видљиви у краћем временском периоду.
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7. ОПШТИНА ИНЂИЈА
7.1.

Географски положај и основни подаци

Општина Инђија се налази у Срему, на јужним обронцима Фрушке горе.
На површини од 384 км² живи око 47.000 становника различитих
националности, распоређених у 11 насеља: Инђија, Бешка, Нови Сланкамен,
Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик, Љуково, Стари Сланкамен,
Јарковци и Сланкаменачки Виногради. Како је смештена на пола пута
између Београда и Новог Сада, на месту где се укрштају значајни европски
коридори – аутопут Е-75 и река Дунав, њен туристичко-географски положај
веома је повољан.
Само насељено место Инђија налази се на 45º03’ северне географске ширине
и 20º05’ источне географске дужине, на надморској висини од 113 м. Рељеф
општине карактеришу обронци Фрушке горе који се протежу северним
делом територије и плодна равница у јужном делу.
Инђија је железничка раскрсница Срема. Кроз Инђију пролази железничка
пруга Београд-Нови Сад-Суботица, те Београд-Стара Пазова-Рума-Сремска
Митровица. Поред Инђије пролази и међународни ауто-пут Београд-Нови
Сад-Суботица-Будимпешта.
Од реке Дунав и насеља Стари Сланкамен, удаљена је 19 км.
Клима је умерено континентална. Највиша средња годишња температура
ваздуха је у јулу и августу, и износи 22ºC, док је најнижа средња годишња
температура ваздуха у јануару, -1ºC.
Према подацима последњег пописа становништва, општина Инђија има
нешто више од 47.000 становника. Заједно са Србима који чине већински
део, на територији општине живе још Хрвати, Мађари, Словаци, Украјинци,
Роми, Македонци, Русини, Руси, Бошњаци, Бугари, Чеси и други.
Прво помињање насеља датира из 1455. године. Према описима из 1746.
године, насеље је имало 60 домова, док је у 1791. години већ порасло на 122
домаћинства са 1.054 становника. Почетком XIX века почињу да се
досељавају Чеси и Немци, а крајем века и Мађари. Пред Други светски рат у
Инђији од укупно 7.900 становника, 5.900 је чинило немачко становништво.
Инђија је у то време најразвијеније место у Војводини, духовни и културни
центар Немаца у Сремском региону. После 1944. године, нове сеобне путање
су се појачале, па иако данас 75 одсто популације чине Срби, Инђија је
задржала свој стари космополитски дух међуетничке толеранције.
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Индустријски развој Инђије је уско повезан са развојем железничке
инфраструктуре, која се у Инђији развила 1883. године из два правца,
Суботице и Загреба на северу и западу, настављајући према Београду. Ово
је суштински поставило Инђију на раскрсницу два кључна балканска
железничка правца. Поред тога што је прва имала железничку
инфраструктуру, Инђија је развила и први модеран пут у Србији, такозвани
Међународни пут Нови Сад-Београд, који је кроз Инђију пролазио још 1939.
године.
Различити сајмови су почели да се одржавају у Инђији на почетку XIX века у
време када је основана државна поштанска служба. Телеграф је постао
оперативан у Инђији у 1850. години, док је поштански трансфер новца
започет 1886. године. Прва банка је основана 1897. године, као и прва
трговинска школа. Прва електрана у Инђији је почела да ради у 1911.
години.
Индустријски прогрес у Инђији је започет оснивањем млинова током
средине XIX века. Први већи млин на пару капацитета од десет возила
пшенице по дану, направила је компанија из Будимпеште у 1890. години.
После млинова, следиле су фабрике од цигле, док је традиција у производњи
тепиха и намештаја започела 1876. године. На почетку XX века, основана је
позната фабрика за производњу крзна. После Другог светског рата,
основане су многе различите нове фабрике, које су производиле све - од
колица за децу, ексера, џема, јаја у праху и падобрана до текстила и
индустрије за обраду метала.
Већ у првој половини XX века, Инђија је постала традиционална
дестинација за трговину и центар успешних трговинских компанија.
Шездесете године су обележене наглим развојем малих и средњих предузећа.
Привреда
Данас је општина Инђија једна од најразвијенијих општина Србије.
Доминантне привредне гране су пољопривреда, индустрија, мала привреда
(производно и услужно занатство), трговина и туризам. Инђија је такође
једнa од најуспешнијих општина у Србији по питању привредног развоја,
која важи за изванредну одредницу за привредна улагања (инвестиције).
Почетком 2008. године магазин „Фајненшел тајмз (Financial Times)“ доделио
је награду општини Инђија и сврстао је на листу 25 најбољих европских
дестинација за страна улагања.
На конкурсу „Европски градови и региони будућности“ коју традиционално
расписује магазин „FDI Intelligence“, део Фајненшел тајмз-а који анализира
тржишта и пружа вредне информације онима који промовишу своју
локацију, траже нову бизнис локацију или само анализирају трендове,
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општина Инђија је почетком марта 2012. проглашена другом најбољом
дестинацијом у Европи када је у питању ефективност трошкова улагања.
Општина Инђија добитник је прве награде за најтранспарентнију локалну
администрацију у 2013. години у пројекту Европског покрета "Добра влада".
У конкуренцији 48 локалних администрација Инђија је добила највише
поена, и освојила награду која представља пандан награди коју додељује
Савет Европе.
Туризам, култура, спорт
Многобројни културно-историјски споменици, од праисторије до новијег
времена, сведоче о бурној прошлости овог подручја. Иако насељеност
територије општине датира из праисторије, први писани подаци о самом
насељу Инђија потичу из средине XV века. Остаци римских и
средњовековних утврђења и споменик Сланкаменачкој бици говоре о
стратешком значају овог подручја уз Дунав, који је кроз историју
представљао границу различитих империја.
Урбано језгро Инђије потиче са краја XIX и почетка XX века, из периода
индустријског развоја и периода насељавања становника немачке
националности, када настају зграда Општинске управе, кућа Војновића,
Римокатоличка црква светог Петра, зграда Жупног двора и градске куће са
уличним фасадама еклектички обликованим са елементима барока,
класицизма, сецесије и неоренесансе. Нешто раније настаје црква Ваведења
пресвете Богородице која по својим пропорцијама спада међу најлепше и
најскладније грађевине у Срему сачуване из XVIII века.
Инђија, као центар једне од најразвијенијих и најуређенијих општина у
земљи, захваљујући свом убрзаном развоју данас је прерасла у модерно
уређену урбану средину.
Својом новом пешачком зоном са монументалним тргом, модерном зградом
Културног центра, цветним аранжманима и урбаним мобилијаром, Инђија
гради имиџ европског града по мери савременог човека.
Инђија као центар једне од најнапреднијих општина у Србији, захваљујући
свом убрзаном развоју, прерастао је у модерну урбану средину. То је место
богатог културног живота, у коме се током целе године организују бројна
културна дешавања, са акцентом на музичке фестивале.
Инђија је позната као добар организатор великих догађаја као што је
незаборавни концерт Ред Хот Чили Пеперса и традиционални Сцена фест
који из године у годину помера стандарде културе.
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Инђија је место које негује спортски дух и културу живљења својих грађана
али и пружа добродошлицу свима онима који се баве спортом или желе да
своје време у Инђији проведу или употпуне бављењем спортским
активностима.
На улазу у Инђију из правца Новог Сада налази се спортско-рекреативна
зона, где су смештени градски базен и терени за различите спортове као и
спортска хала.
Инђија, као својеврстан промотер здравог начина живљења и бављења
спортом, изабрана је за једног од домаћина Универзијаде, која је у Србији
одржана у јулу 2009. године
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Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице
саобраћајних незгода) представља један од најчешће коришћених
елемената за праћење стања безбедности саобраћаја на одређеном
подручју, планирање мера и активности и праћење ефеката примењених
мера. У складу са тим Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије
је извршила анализу стања безбедности саобраћаја за сваку локалну
самоуправу (општину и град) појединачно и израдила Извештај са
најважнијим чињеницама за сваку локалну самоуправу. Анализе су
извршене на основу података о саобраћајним незгодама које су се
догодиле у периоду од 2016. до 2020. године и резултата истраживања
индикатора безбедности саобраћаја у Републици Србији 2020. године.
Овај извештај садржи основне податке о стању безбедности саобраћаја на
територији општине Инђија. У извештају се налазе подаци о тренду који је
успостављен у претходном петогодишњем периоду (2016-2020. година)
када су у питању број саобраћајних незгода (СН) и број погинулих (ПОГ) и
повређених (ПОВ) лица у саобраћајним незгодама на територији општине
Инђија. Извршена је анализа стања безбедности саобраћаја за различите
категорије учесника у саобраћају, у односу на својство учешћа, категорију
возила у којој су се налазили и старост учесника. За сваку од посматраних
категорија учесника у саобраћају су приказани основни подаци о стању
безбедности саобраћаја и околностима настанка саобраћајних незгода у
којима су учествовали. У Извештају су приказане и вредности основних
индикатора безбедности саобраћаја за територију општине Инђија.
Осим горе поменутих анализа, Извештај садржи и податке о тренутном
стању безбедности саобраћаја на територији општине Инђија, у односу на
циљеве дефинисане Националном стратегијом безбедности саобраћаја (за
период 2016-2020. година).
Најважније чињенице и закључци произашли из ових анализа би требало
да буду смернице за идентификацију проблема страдања становништва у
саобраћајним незгодама, за планирање других детаљнијих истраживања и
будућих активности свих субјеката на територији општине, у циљу
унапређења безбедности саобраћаја.
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На карти изнад, приказане су вредности јавног пондерисаног ризика
страдања становништва у друмском саобраћају, за 2020. годину, за сваку
локалну самоуправу (општину и град) у Републици Србији. Јавни
пондерисани ризик представља однос пондерисаног укупног броја
настрадалих лица у саобраћајним незгодама (погинули, тешко повређени
и лако повређени) током 2019. године и броја становника за сваку
локалну самоуправу. Вредности јавног пондерисаног ризика су подељене у
5 класа. Јавни пондерисани ризик за општину Инђија припада класи
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ниске вредности ризика, при чему је у 2020. години дошло до смањења
јавног пондерисаног ризика у односу на 2019. годину.
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА,
ПЕРИОД 2016-2020. ГОДИНА
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СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА, ПЕРИОД 2016-2020. ГОДИНА
ПОНДЕРИСАНИ БРОЈ НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА,
У ОДНОСУ НА КАТЕГОРИЈУ ВОЗИЛА И СВОЈСТВО УЧЕШЋА

Пондерисани број настрадалих лица
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Свођењем свих настрадалих лица (погинула, тешко и лако повређена) одговарајућим
коефицијентима (ПОГх99; ТТПх13 и ЛТПх1) на укупан пондерисани број настрадалих
лица, може се уочити да, у односу на категорију возила и својство учешћа настрадалих
у саобраћајним незгодама, највише страдају возачи и путници у ПА.
ПОНДЕРИСАНИ БРОЈ НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА,
У ОДНОСУ НА СТАРОСТ НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА

Пондерисани број настрадалих лица
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Свођењем свих настрадалих лица (погинула, тешко и лако повређена) одговарајућим
коефицијентима (ПОГх99; ТТПх13 и ЛТПх1) на укупан пондерисани број настрадалих
лица, може се уочити да у саобраћајним незгодама највише страдају лица из
старосне групе 46-64 година.

БЕЗБЕДНОСТ ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ (2016-2020. година)
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Број погинулих пешака је 5,
што чини 16%
погинулих лица у СН (у Србији
пешаци чине 26% свих погинулих
лица у СН).
• Број повређених пешака је
60, што чини 9%
повређених лица у СН (у Србији
пешаци чине 12% свих повређених
лица у СН).
• Највише настрадалих пешака
је међу лицима старости 46-64
година.
• Пешаци највише страдају у
децембру.
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БЕЗБЕДНОСТ БИЦИКЛИСТА У САОБРАЋАЈУ (2016-2020. година)
Број погинулих бициклиста је 2,
што чини 6%
погинулих лица у СН (у Србији чине
8% свих погинулих лица у СН).
• Број повређених бициклиста је
54, што чини
8% повређених лица у СН (у Србији
чине 8% свих повређених лица у СН).
• Највише настрадалих бициклиста
је међу лицима старости 46-64
година.
• Бициклисти највише страдају у
јуну, јулу и октобру.
• У периоду од 2018. до 2020.
године
у
СН
са
учешћем
бициклиста најчешће је одабрана
група типова СН са најмање два
возила – без скретања.
• У периоду од 2018. до 2020.
године најчешћа група утицајних
фактора настанка саобраћајних
незгода
са
настрадалим
бициклистима
је
Возач
погрешно извођење радњи.
•
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Расподела ГРУПА ТИПОВА код СН са бициклистима, (2018-2020. година)
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Расподела ГРУПА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА код СН са
бициклистима, (2018-2020. година)
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БЕЗБЕДНОСТ МОТОЦИКЛИСТА И МОПЕДИСТА У САОБРАЋАЈУ (2016-2020.
година)
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Погинуо је један возач мотоцикла,
што чини 3%
погинулих лица у СН (у Србији лица
на моторизованим двоточкашима чине
11% свих погинулих лица у СН).
• Број
повређених
возача
и
путника на мотоциклима и
мопедима је 42, што чини 6%
повређених лица у СН (у Србији чине
7% повређених лица у СН).
• Највише настрадалих лица на МОТ
и МОП је међу лицима старости 3145 година.
• Лица на МОТ и МОП највише
страдају у августу.
• У периоду од 2018. до 2020.године у
СН са МОТ и МОП најчешће су
одабране групе типова СН са
најмање два возила – скретање
или прелазак, СН са једним
возилом и СН са најмање два
возила – без скретања.
• У периоду од 2018. до 2020. године
најчешће групе утицајних фактора
настанка саобраћајних незгода са
настрадалим лицима на МОТ и МОП
су Возач - непромишљене радње и
Возач - погрешно извођење
радњи
•

Број ПОГ и ПОВ на МОТ и
МОП
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ПОГ и ПОВ на МОТ И МОП по МЕСЕЦИМА
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БЕЗБЕДНОСТ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У САОБРАЋАЈУ (2016-2020.
година)
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ПОГ и ПОВ путници и возачи у ПА
по СТАРОСНИМ ГРУПАМА
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Број погинулих возача и
путника у ПА је 21,
што чини 68% погинулих лица у СН
(у Србији чине 45% погинулих лица у
СН).
• Број повређених возача и
путника у ПА је
478, што чини 69% повређених
лица у СН (у Србији чине 63%
повређених).
• Највише настрадалих возача и
путника у ПА је међу лицима
старости 15-30 година.
• Возачи и путници у ПА највише
страдају у јуну.
• У периоду од 2018. до 2020.
године у СН са ПА најчешће је
одабрана група типова СН са
најмање два возила – без
скретања.
• У периоду од 2018. до 2020.
године најчешћа група утицајних
фактора настанка саобраћајних
незгода са настрадалим возачима
и путницима у ПА је Возач непромишљене радње.
•

Број ПОГ и ПОВ путника и
возача у ПА

5 28
65+
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ПОГ и ПОВ путници и возачи у ПА по МЕСЕЦИМА
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8. БЕЗБЕДНОСТ ТРАКТОРИСТА У САОБРАЋАЈУ (2016-2020. година)
Није било погинулих возача
и путника у саобраћајним
незгодама
са
учешћем
трактора (у Србији чине 6%
погинулих лица у СН).
• Повређена лица у СН са
тракторима чине 3%
повређених лица у СН (у Србији
чине 2% повређених у СН).
• Највише настрадалих возача и
путника на тракторима је међу
лицима старости 31-45 и
46-64 година.
• Највише настрадалих лица у
СН са тракторима је у јулу.
• У периоду од 2018. до 2020.
године код СН са тракторима
најчешће је одабрана група
типова СН са најмање два
возила – без скретања.
• У периоду од 2018. до 2020.
године
најчешћа
група
утицајних фактора настанка
СН са настрадалим лицима са
учешћем трактора је Возач непромишљене радње.
•

Број ПОГ и ПОВ у СН са
ТРАКТОРИМА
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Расподела ГРУПА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА код СН са тракторима,
(2018-2020. година)
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БЕЗБЕДНОСТ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ (2016-2020. година)
Број ПОГ и ПОВ у СН са
ТЕРЕТНИМ возилом
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Број погинулих лица у СН са
учешћем теретних возила је 9,
што чини 29%
погинулих лица у СН (у Србији чине
25% погинулих лица у СН).
• Повређена лица у СН са
теретним возилима чине 19%
повређених лица у СН (у Србији
чине 16% повређених у СН).
• Највише настрадалих возача и
путника у ТВ је међу лицима
старости 31-45 и 46-64 година.
• Највише настрадалих лица у СН
са теретним возилима је у јуну.
• У периоду од 2018. до 2020.
године код СН са ТВ најчешће је
одабрана група типова СН са
најмање два возила – без
скретања.
• У периоду од 2018. до 2020.
године најчешћа група утицајних
фактора
настанка
СН
са
настрадалим лицима са учешћем
теретних возила је Возач непромишљене радње.
•
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ПОГ и ПОВ у СН са ТВ, по МЕСЕЦИМА
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БРОЈ ПОГИНУЛИХ И ПОВРЕЂЕНИХ ЛИЦА У ОДНОСУ НА СТАРОСТ
УЧЕСНИКА, ПЕРИОД 2016-2020. ГОДИНА
ДЕЦА ( 0 – 14 ГОДИНА)
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Број повређене деце, у посматраном периоду је 47, док је 2 деце погинуло.
Деца путници чине 59%, деца пешаци 33%, а деца возачи 8% од укупног броја
настрадале деце.
Деца највише страдају у јуну.
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Није било погинулих младих лица (у Србији чине 20% погинулих лица), док је
број повређених младих 225, што чини 33% укупно повређених лица (у Србији
чине 32% повређених лица).
Млади у саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству путника (49%).
Млади највише страдају у јуну и јулу.
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Укупно је погинуло 7 старијих лица, што чини 23% укупно погинулих
лица (у Србији чине 28%
погинулих лица), док је број повређених старијих лица 55, што чини 8%
укупно повређених лица (у Србији чине 11% повређених лица).
Старија лица у саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству
путника и/или возача ПА
(53%).
Старији највише страдају у септембру.

ИНДИКАТОРИ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ ЗА 2020.
ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА
Најновији резултати истраживања вредности индикатора перформанси
безбедности саобраћаја у Републици Србији:

Истраживањем индикатора безбедности саобраћаја у општини Инђија,
уочено је коришћење мобилних телефона код свих категорија учесника у
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саобраћају. Просечно, највећа стопа коришћења мобилних телефона
уочава се код возача аутобуса (16,7%). Возачи аутобуса најчешће користе
мобилне телефоне током вожње ван насеља (33,3%). Возачи путничких
аутомобила најчешће користе мобилни телефон на аутопуту (6,3%), а
просечно 4,3%, док возачи теретних возила најчешће користе мобилни
телефон на аутопуту 20%, а укупно 12%

12. СТАВОВИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
Живот савременог човека је немогуће замислити без саобраћаја.
Саобраћај је једна од четири егзистенцијалне функције, поред посла,
становања и рекреације које социолози сматрају за четири основне
егзистенцијалне потребе. Свакодневица савременог човека је немогуће
да се одвија нормално без саобраћаја.
Нажалост велики број људи није свесна угрожености у саобраћају и
самим тим се често понашају неодговорно, непоштујући саобраћајне
прописе и правила саобраћаја. Због тога често долази до угрожавања
безбедности саобраћаја, стварају се конфликтне ситуације и настају
саобраћајне незгоде.
За безбедност саобраћаја, као и за одређивање мера за његово
унапређење, веома је важно познавати ставове учесника у саобраћају.
У овој анализи представљени су ставови учесника у саобраћају за цело
подручје полицијске управе Рума, којој припада и подручје општине
Инђија, имајући у виду начин евидентирања и вођења података у
одговарајућој бази од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Учесници у саобраћају на подручју ПУ Сремска Митровица исказали су
највећу забринутост према проблему који се односи на загађење животне
средине (86%), као и на саобраћајне незгоде (87%), а најмању
забринутост према проблему саобраћајних гужви (58%). Слични
резултати су забележени и на подручју Србије.
Најчешћи начин путовања међу испитаницима на подручју ПУ Сремска
Митровица, је пешачење (86%), као и на подручју Србије (88%).
Испитаници на подручју ПУ Сремска Митровица су се изјаснили да
користе учесталије бицикл (33%) у односу на испитанике на подручју
Србије (25%). 3. Генерално, у погледу самопријављених понашања не
постоје значајније разлике између подручја ПУ Сремска Митровица и
Србије.
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На подручју ПУ Сремска Митровица испитаници су истакли да су
управљали возилом брже од ограничења брзине на путевима у насељу
(75%), ван насеља (81%) као и на аутопутевима (73%). 4. Вожња под
утицајем на подручју ПУ Сремска Митровица је мања, када је у питању
вожња под дејством алкохола (27%), у односу на Србију (28%). Када су у
питању заштитни системи у возилу, на подручју ПУ Сремска Митровица
испитаници су истакли мању употребу сигурносних појасева код возача
(89%), код путника на предњем седишту (87%) као и код путника на
задњем седишту (20%), у односу на подручје Србије.
Употреба дечијих седишта је иста као и на подручју Србије (73%). 5. Када
су у питању рањиви учесници у саобраћају, као најризичније понашање
међу испитаницима истакнут је прелазак пешака преко коловоза на
местима ван пешачког прелаза (82%) као и прелазак коловоза за време
црвеног светлосног сигнала за пешаке (57%). Што се тиче возача
мотоцикла и возача мопеда, 20% испитаника је истакло да је управљало
мотоциклом или мопедом без кациге, што представља мању вредност у
односу на Србију (23%). 6. Генерално, изражена лична прихватљивост
ризичног понашања је мања од перцепције друштвене прихватљивости
што је исказано са аспекта брзе вожње, вожње под утицајем као и
употребом система заштите.
Лична прихватљивост вожње преко ограничења брзине за 20 km/h на
аутопуту је знатно већа (38%) него када су у питању путеви који пролазе
кроз урбане средине (5%). 7. Код мотоциклиста на подручју ПУ Сремска
Митровица друштвена прихватљивост је показала веће вредности када
је у питању некоришћење сигурносне кациге (22%) у односу на подручје
Србије (21%).
Генерално, учесници у саобраћају се осећају најбезбедније као пешаци
(6,8 од 10 у просеку), а најмање безбедно као мотоциклисти (3,7). 9.
Највеће учешће у саобраћајним незгодама на подручју ПУ Сремска
Митровица пријављују возачи аутомобила (6,0%), а најмање учешће су
пријавили возачи мотоцикла (0,4%) у претходна три месеца. 10.
Свеукупно, у протеклих 12 месеци, око 54% испитаника је заустављено и
контролисано од стране саобраћајне полиције. Осим тога, 30%
испитаника је најмање једном контролисано на вожњу под дејством
алкохола и око 1% за вожњу под дејством дрога или лекова. 11.
Мишљење испитаника је да ће на типичном путовању највероватније
бити контролисани за брзину (35%), а најмање вероватно да ће бити
контролисани за вожњу под утицајем дрога (2%). Код мотоциклиста на
подручју ПУ Сремска Митровица постоји вероватноћа да ће бити више
контролисани за употребу заштитне кациге (25%), у односу на Србију
(22%).
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13. ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Истраживањем индикатора безбедности саобраћаја у локалној
самоуправи Инђија, уочено је коришћење мобилних телефона код свих
категорија учесника у саобраћају. Просечно, највећа стопа коришћења
мобилних телефона уочава се код возача аутобуса (16,7%). Возачи
аутобуса најчешће користе мобилне телефоне током вожње ван насеља
(33,3%). Возачи путничких аутомобила најчешће користе мобилни
телефон на аутопуту (6,3%), а просечно 4,3%, док возачи теретних возила
најчешће користе мобилни телефон на аутопуту 20,0%, а укупно 12,0%,
Дијаграм бр. 7.2.1.
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Коришћење сигурносног појаса у локалној самоуправи Инђија не
разликује се превише код возача и сувозача. Код возача, ове вредности
се крећу од 93,8% у насељу до 97,5% на аутопуту. Слично, код сувозача,
највећа употреба сигурносног појаса бележи се на аутопуту (95,8%), док
је у насељу употреба сигурносног појаса најмања (80,9%). Просечно,
забележена је значајно мања употреба сигурносног појаса на задњем
седишту и износи 19,8%. Слична вредност употребе сигурносног појаса
на задњем седишту уочена је и у насељу (20,7%), и ван насеља (15,4%) и
на аутопуту (23,2%), Дијаграм бр. 7.2.2.

Употреба сигурносног појаса у теретним возилима у локалној самоуправи
Инђија износи 42,7% код возача и 26,7% код сувозача. Највећи проценат
употребе сигурносног појаса код возача теретних возила забележен је на
аутопуту (70,0%), као и код сувозача (36,4%). Са друге стране, најмањи
ниво употребе сигурносног појаса уочен је код возача теретних возила у
насељу (18,0%), односно, код сувозача (20,0%), Дијаграм бр. 7.2.3.
Употреба сигурносног појаса у аутобусима у локалној самоуправи Инђија
већа је код возача него код сувозача. Код возача аутобуса овај проценат
износи 56,1%, и креће се од 42,9% у насељу до 66,7% ван насеља. Са
друге стране, код сувозача аутобуса просечна употреба сигурносног
појаса износи 20,4% (0,0% на аутопуту и ван насеља и 50,0% у насељу),
Дијаграм бр. 7.2.4.
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Употреба заштитних система за децу у локалној самоуправи Инђија
износи 74,6%. Код деце до 3 године, употреба заштитних система за децу
износи 78,7%, а код старије деце од 4 до 12 година 70,5%. Употреба
заштитних система за децу до 3 године креће се од 70,0% у насељу до
85,7% на аутопуту. Са друге стране, употреба заштитних система за децу
од 4 до 12 година креће се од 50,0% ван насеља до 85,7% на аутопуту,
Дијаграм бр. 7.2.5.

Истраживања понашања пешака на подручју локалне самоуправе Инђија
показала су да 7,0% пешака прелази улицу када им је прелазак забрањен
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црвеним светлом. Нешто већи проценат пешака у посматраној локалној
самоуправи прелази улицу ван обележеног пешачког прелаза, њих 22,6%.
Такође, 9,8% пешака имало је ометену пажњу приликом преласка улице
услед коришћења телекомуникационих уређаја. Деца пешаци у 12,0%
ситуација прелазе неправилно улицу, Дијаграм бр. 7.2.6.
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14. ОСНОВНА НАЧЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Приликом предузимања мера и активности ради достизања
жељеног стања у систему безбедности саобраћаја, неопходно је
поштовати одређена начела.
Начело општег интереса и заједничког деловања
Унапређење безбедности саобраћаја и спречавање саобраћајних
незгода интерес је сваког појединца, без обзира на расу, пол, националну
припадност, друштвено порекло, вероисповест, политичко или друго
уверење, имовинско стање и старост.
Начело општег интереса подразумева остваривање права на
безбедно кретање свих учесника у саобраћају. То право се остварује
применом закона и других прописа који регулишу област безбедности
саобраћаја и заједничким деловањем свих субјеката који имају своје
обавезе, улогу и надлежност у овој области
Начело примене науке и струке
Деловање у систему безбедности саобраћаја предузима се у складу
са важећим методама, правилима и принципима науке и струке.
То деловање мора да буде засновано на поштовању стандарда
науке и струке и да почива на садржајима (мере и активности) који су
засновани на науци о безбедности саобраћаја и који су научно
проучавани и проверавани, али и на примерима најбоље научне праксе.
Начело професионализма
Појединци који делују у систему безбедности саобраћаја треба да
буду стручно образовани и оспособљени за улогу коју имају у систему и
да стално унапређују своја знања. То подразумева да пословима
унапређења безбедности саобраћаја треба да се баве стручњаци који су
за то школовани, односно којима је то струка и занимање.
Начело вредновања кроз поређења са најбољима
Оцењујући стање система безбедности саобраћаја и достигнућа,
треба се поредити са најбољим локалним заједницама у Србији, али и у
Европи и свету.
Примена бенчмаркинга, односно поређења са најбољима, даје
слику стања, позиције и успешности (ефеката) примењених мера и
активности у систему безбедности саобраћаја.
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Начело одговорности свих пре и после саобраћајне незгоде
Сваки субјекат система безбедности саобраћаја, односно
појединац, мора да сноси одговорност за своје пропусте у систему
безбедности саобраћаја. Одговорност за саобраћајну незгоду немају само
непосредни учесници саобраћајне незгоде, већ сви они који су својим
чињењем или нечињењем допринели настанку саобраћајне незгоде.
Начело одговорности произилази из самих одредби Закона о
безбедности саобраћаја на путевима и у директној је вези са правима,
обавезама и дужностима свих чинилаца у систему безбедности
саобраћаја.
Начело заштите деце
Деца уживају посебну заштиту у саобраћају. Приликом деловања у
систему безбедности саобраћаја, безбедност деце је први приоритет и
деца никад не могу бити одговорна за своје поступке и страдање у
саобраћају.
Њихова рањивост у саобраћају и грешке које чине последица је
недовољне психичке зрелости и неразвијене физичке грађе, незнања,
непотпуне информисаности и недовољног искуства.
Начело заштите младих
Безбедност младих у саобраћају прати се са посебном пажњом и
због безбедности младих предузимају се посебне мере. Млади се сматрају
као изразито ризична и рањива категорија учесника у саобраћају.
Да би се проблеми угрожености младих у саобраћају (посебно
младих возача) ублажили, предузимају се различите мере и активности
усмерене на смањење ризика учешћа младих, посебно младих возача, у
саобраћају.
Начело смањења аутономије воље учесника у саобраћају
Путеви и возила треба да буду такви да спрече доношење
погрешних одлука учесника у саобраћају. Савремени дизајн путева
подразумева да су путеви стандардизовани и само-објашњавајући.
Начело смањења аутономије воље учесника у саобраћају,
подразумева и доследно поштовање саобраћајних прописа и правила
саобраћаја, без субјективног приступа у њиховом тумачењу или „узимања
закона у своје руке“, код конфликтних ситуација и процене туђих
грешака (прекршаја).
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Начело опраштања
Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду
такви да ублаже последице грешке другог учесника у саобраћају.
Савремени путеви треба да буду више “самообјашњавајући“ и
„опраштајући“, тако да рутинске људске грешке при вожњи не доводе до
фаталних последица.
Начело „опраштања“, није везано само за путеве, већ и за возила,
возаче, путнике и друге учеснике у саобраћају.
Управљање засновано на реалним подацима
Избор мера, праћење и оцена ефеката у систему безбедности
саобраћаја заснивају се на подацима о незгодама, повређеним и
погинулим лицима, индикаторима безбедности саобраћаја и другим
релевантним подацима који пружају реалну слику о стању система.
Савремена наука о безбедности саобраћаја све се више окреће ка
тзв. индикаторима перформанси безбедности саобраћаја. Они
представљају значајну новину и служе за оцену и праћење стања
безбедности саобраћаја, као и за вредновање ефективности предузетих
мера. Помажу доносиоцима одлука у избору приоритета и расподели
финансирања.
Начело кооперације и координације
Ефикасно деловање у систему безбедности саобраћаја могуће је
само уз заједничко и усаглашено деловање субјеката безбедности
саобраћаја.
Кључни субјекти безбедности саобраћаја на нивоу општине су
институције које се баве безбедношћу саобраћаја или имају свој део
одговорности за стање безбедности саобраћаја, свако у свом делокругу
рада.
Начело заштите животне средине
Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду
такви да негативне последице по животну средину буду што мање.
Моторна возила су један од највећих загађивача животне средине.
На доносиоцима одлука и надлежним институцијама је задатак и
обавеза да, у оквиру својих надлежности, предузимају мере и активности
на поштовању прописа, процедура и стандарда који се односе на
заштиту животне средине. Те мере обухватају надзор и контролу,
превенцију од загађења, очување природних ресурса и стална
побољшања у области заштите животне средине.
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Начело поверења
Начело поверења представља основу на коју се ослања Закон о
безбедности саобраћаја на путевима. Подразумева очекивање да сваки
учесник у саобраћају може да рачуна на свест и дисциплину других
учесника.
Поштујући прописе и правила саобраћаја, сваки корисник пута
оправдано очекује да ће и сви други учесници у саобраћају поштовати
правила и безбедно се понашати.
Начело безбедности
Начело безбедности подразумева слободно и безбедно учешће у
саобраћају, у складу са прописима, без страха и ризика, али уз повећану
пажњу, заштиту од беса и агресије, чак и у случају пропуста или
грешака, одсуство ризика и негативних ефеката који могу довести до
незгоде и страдања, као и заштиту у случају саобраћајне незгоде.
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15. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАДА – СТУБОВИ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Прихватајући препоруке Уједињених нација изражене у документу
Глобални план деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020. који је
сачинила Светска здравствена организација (СЗО), опредељено је пет
кључних области рада (пет стубова) ради достизања жељеног стања у
систему безбедности саобраћаја. Стубови безбедности саобраћаја су
представљени у наредној табели.

I СТУБ

II СТУБ

III СТУБ

IV СТУБ

V СТУБ

ЕФИКАСНИЈЕ
УПРАВЉАЊЕ
БЕЗБЕДНОШЋУ
САОБРАЋАЈА

БЕЗБЕДНИЈИ
ПУТЕВИ

БЕЗБЕДНИЈА
ВОЗИЛА

БЕЗБЕДНИЈИ
УЧЕСНИЦИ У
САОБРАЋАЈУ

ДЕЛОВАЊЕ
НАКОН
САОБРАЋАЈНЕ
НЕЗГОДЕ

15.1. ПРВИ СТУБ – ефикасније управљање безбедношћу
саобраћаја
Основне смернице у подручју деловања ка унапређивању система
управљања безбедношћу саобраћаја су:


постављање стратешког и правног оквира, и његова реализација,



изградња и јачање чинилаца у систему управљања (изградња и
јачање капацитета и интегритета институција и појединаца),



стварање система управљања безбедношћу
омогућавање да такав систем функционише,



изградња и јачање управљања радом чинилаца (субјеката) и
контроле њиховог рада у систему управљања,



изградња и јачање веза између субјеката (чинилаца) у систему
управљања,



управљање подацима,



постојано финансирање, транспарентно трошење средстава и
транспарентна анализа односа уложених средстава и остварених
ефеката.

саобраћаја

и
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15.2. ДРУГИ СТУБ – безбеднији путеви
Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности
путева и кретања су:


пут не сме да буде узрок саобраћајне незгоде,



пут треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке
учесника у саобраћају или грешке на возилу,



пут треба да спречи или ублажи последице настале саобраћајне
незгоде.

Проблеми безбедности саобраћаја у општини Инђија у вези са
безбедношћу путева су:


околина пута није прилагођена на начин да ублажи последице
саобраћајних незгода,



дужина државних путева у општини Инђија над којом
управљање не врши локална самоуправа, него ЈП „Путеви
Србије“,



непрепознавање пута као узрока саобраћајних незгода,



изражен допринос пута тежини последица саобраћајних незгода,



крађа и оштећење саобраћајне сигнализације,



хетерогеност и конфликти саобраћајних токова (моторног,
бициклистичког и пешачког саобраћаја), у насељу и ван насеља,



непостојање катастра саобраћајне сигнализације за сва насељена
места и ван насеља,



непостојање одређених пројеката саобраћајне сигнализације (за
насељено место Инђија), као и за друга насељена места и између
њих,



не раде се дубинске анализе саобраћајних незгода са смртним
исходом,



није успостављен систем сталног стручног усавршавања планера,
пројектаната и других стручних лица у области путева.

68 | С т р а н а

Број 11, страна број 1169

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Стратегија безбедности саобраћаја општине Инђија 2022-2027

15.3. ТРЕЋИ СТУБ – безбеднија возила
Основне смернице
безбедности возила су:

у

подручју

деловања

ка

унапређењу



возило не сме да буде узрок саобраћајне незгоде,



возило треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке
учесника у саобраћају, грешке пута или друге опасне ситуације,



возило треба да спречи
саобраћајној незгоди.

или

ублажи

последице

настале

у

Проблеми безбедности саобраћаја у општини Инђија у вези са
безбедношћу возила су:


Просечна старост путничких возила на територији општине Инђија
је око 20 година;



Недовољно знање учесника у саобраћају о величини утицаја које
возило има у безбедности саобраћаја;



Недовољна свест учесника у саобраћају колико недостаци на
возилу могу да угрозе безбедност саобраћаја;



Мали проценат возила са довољно елемената активне и пасивне
безбедности возила;



Недоследно спровођење прописа и процедура везаних за контролу
техничке исправности возила;



Неодговарајуће одржавање техничке исправности возила;



Велики број неосветљених и неозначених возила у саобраћају
(теретна возила, трактори, мопеди, бицикли, радне машине).

15.4. ЧЕТВРТИ СТУБ - безбеднији учесници у саобраћају
Основне смернице у подручју
безбедности учесника у саобраћају су:

деловања

ка

унапређењу



изградња и промена свести, ставова, знања и вештина учесника у
саобраћају кроз образовање, информисање и васпитање,



промена понашања учесника у саобраћају као резултат едукације,
контроле и санкционисања непрописног понашања,



уклањање из система (трајно или привремено) учесника у
саобраћају који нису подобни за безбедно учествовање у саобраћају
(тзв. „несавесни“ возачи, повратници у изазивању опасних
ситуација и саобраћајних незгода),



ефикасно процесуирање учесника у саобраћају
понашањем угрожавају безбедност саобраћаја.

који

својим
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Проблеми безбедности саобраћаја у општини Инђија у вези са
учесницима у саобраћају су:


низак ниво свести о потреби безбедног понашања у саобраћају,



непостојање система саобраћајног образовања и васпитања у
систему предшколског, основног и средњег образовања,



непредузимање посебних мера за заштиту младих учесника у
саобраћају,



непоштовање
саобраћају.

саобраћајних

прописа

и

правила

учесника

у

Истраживањем ставова (анкетирањем) учесника у саобраћају на
територији општине Инђија препознати су следећи проблеми:


низак ниво коришћења сигурносних појасева на предњем седишту
возила,



изузетно низак ниво коришћења сигурносних појасева на задњем
седишту возила,



низак ниво коришћења дечијих безбедносних система,



висок проценат преласка улице ван пешачког прелаза и на црвено
светло семафора за пешаке.

На основу анализе саобраћајних
најризичније групе учесника у саобраћају су:


млади од 21 до 30 година старости,



возачи моторних возила,



мушка популација становништва.

незгода

и

последица,

Кључне области деловања усмерене на учеснике у саобраћају су:
превенција, едукација, информисање, контрола и санкционисање
непрописног понашања.
Циљне групе:
- Деца су изузетно специфична због тога што нису стекла неопходна
знања, нити формирали свест за безбедно учествовање у саобраћају. Она
немају изграђене вештине нити развијену свест. Чешће спонтано, него
промишљено прелазе улицу. До 10. године развој видног поља није још
увек завршен, па је оно тада уже него код одраслих особа, а периферни
вид је јако битан за безбедност учесника у саобраћају. Деца до 12.
године не би требало самостално да учествују у саобраћају.
Оно што је изузетно битно за безбедност деце је да се превозе у
хомологованим дечијим ауто седиштима у возилу, како би били
заштићени ако се затекну у возилу које учествује у саобраћајној незгоди.
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Са децом је неопходно радити и едуковати их како да безбедно учествују
у саобраћају. Ово подразумева рад на превенцији и едукацији, како са
децом тако и са родитељима.
- Млади возачи код младих возача је проблем што им поред возачког
искуства треба и оног животног искуства како би учешће у саобраћају и
ризике у саобраћају схватили озбиљно. Проблем код младих возача је тај
што саобраћај и вожњу доживљавају као сегмент у коме треба да
доминирају и да покажу своје вештине пред вршњацима. Нарочито су
честе ситуације када млади возачи мушког пола желе да се истакну као
храбри и неустрашиви учесници у саобраћају пред вршњакињама
женског пола. Процењује се да је код неискусних возача ризик учешћа у
незгоди 3–5 пута већи него код искусних возача. Око 50% свих возача
учесника у саобраћајним незгодама има до пет година возачког стажа
(мада је њихово учешће у саобраћају око 20%). Неопходна је већа
посвећеност овој теми и у ауто школама, како би имали безбедније младе
возаче.
- Пешаци су раањива категорија учесника у саобраћају из разлога што
немају спољну заштиту када дође до саобраћајне незгоде, као код
осталих учесника у саобраћају, односно возача и путника моторних
возила (нпр. каросерија код возача моторних возила). Поред тога што су
рањиви због непостојања физичке заштите, сами пешаци се често
понашају неодговорно.
На путевима, односно улицама је чест призор да пешаци прелазе улицу
ван обележеног пешачког прелаза, да прелазе улицу када је на семафору
црвено светло, да улицу не прелазе под правим углом (прелазе
дијагонално), да се крећу коловозом ван насељеног места са десне стране
у правцу кретања... Посебно рањива категорија пешака су пешаци
старосне доби до 14 година, као и старосне доби преко 65 година.
Неопходно је децу у школи више едуковати о безбедности саобраћаја и о
томе шта су њихове дужности, обавезе и права када учествују у
саобраћају као пешаци, са посебним освртом на ризичне радње и опасне
ситуације у саобраћају.
- Бициклисти и мотоциклисти. Мотоцикли чине нешто мање од 1,5%
регистрованих моторних возила на територији Републике Србије, а
учествују са 9% од укупног броја саобраћајних незгода са настрадалима,
што довољно говори колико су они рањива и угрожена категорија у
саобраћају.
Возачи бицикала су такође рањиви учесници у саобраћају због
непостојања било какве врсте физичке заштите самог возача, као што је
то случај са возачем моторног возила. Возач бицикла управља возилом
које не може самостално да стоји на тлу, те стабилност при кретању
зависи од спретности самог возача. Возачи бицикала користе бицикл за
ефикасније и рационалније савладавање растојања од једног до другог
места, али веома често и за превоз мање количине робе и терета разног
71 | С т р а н а

Број 11, страна број 1172

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Стратегија безбедности саобраћаја општине Инђија 2022-2027

облика и димензија. Коришћење бицикла за ове потребе веома често
доводи до угрожавања безбедности самог возача бицикла, али и осталих
учесника у саобраћају. Код возача бицикала је чест проблем што се ноћу
и у условима смањене видљивости крећу без адекватне светлосне
сигнализације која је законом предвиђена. За унапређење безбедности
саобраћаја за возаче двоточкаша, поред превентивних, потребно је
чешће примењивати и репресивне мере.
- Старији од 65 година, већ после 50. године кости код људи постају
кртије и лакше се догађају повреде које се касније теже санирају и ране
теже зарастају. Стара лица поједине радње у саобраћају, које су раније
обављала без потешкоћа, са задовољавајућом брзином и прецизношћу,
сада обављају уз одређене потешкоће и са ограничењима. Стара лица
немају свест ни разумевање да одређене радње у саобраћају, било као
возачи било као пешаци, сада не могу да изведу као некада, односно за
радње у саобраћају за које им је раније требало мање времена да изврше,
сада им је за те исте радње потребно више времена. Опада оштрина
вида, слуха, снага, издржљивост, спретност, па чак и интелигенција и
способност за учење код старијих особа. Са старим лицима је неопходан
превентивни рад.
- Возачи под утицајем алкохола и психоактивних супстанци.
Возачи који управљају возилом под утицајем алкохола и психоактивних
супстанци су неодговорни како за себе тако и за своју околину. Значајно
место на листи узрока саобраћајних незгода годинама заузимају незгоде
које су изазвали возачи под утицајем алкохола.
Ризик од учествовања у саобраћајној незгоди почиње значајно да расте
већ при нивоу алкохола од 0,4‰ а при нивоу од 1‰ ризик од
саобраћајне незгоде је око пет пута већи него при концентрацији од 0‰,
док је при концентрацији од 2,4‰ тај ризик преко 140 пута већи. За
мотоциклисте који имају концентрацију алкохола у крви преко 0,5‰,
процењено је да се ризик од саобраћајне незгоде повећава и до 40 пута.
Експериментално је доказано да се већ после две чашице коњака време
реаговања продужава са 1 секунде на 1,5 секунди, а после четири
чашице на 2 секунде.
Неопходно је повећати превентивне активности како би се возачи
упознали са негативним утицајем алкохола, а такође је потребно
спроводити и репресивне мере како возачи под утицајем алкохола не би
угрожавали безбедност саобраћаја, односно како би се елиминисала
могућност изазивања саобраћајне незгоде.
- Возачи склони прекорачењу брзине. Ова категорија возача је
изузетно опасна. Сударна брзина је у директној сразмери са
последицама саобраћајне незгоде. Што је сударна брзина већа,
последице саобраћајне незгоде су теже. Ограничења брзина прописана
законом су резултат бројних истраживања и анализа како би се
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саобраћај одвијао несметано и безбедно. Свако кретање брзином већом
од ограничене утиче неповољно на безбедност саобраћаја.
Ова категорија возача често није свесна колико својим понашањем
угрожавају безбедност саобраћаја и кретање брзином већом од
ограничења сматра друштвено прихватљивом. Поред репресивних мера
које су усмерене ка овој категорији возача неопходне су и превентивне
мере каоко би возачи схватили колико повећање брзине за сваки
километар на час негативно утиче на безбедност саобраћаја и настанку
саобраћајне незгоде.
- Возачи којима је одузета возачка дозвола због несавесног
управљања возилом („несавесни возачи”). У ову категорију возача
спадају две врсте, возачи који не познају саобраћајне прописе и правила
саобраћаја и због тога добијају статус несавесних возача (што је мањи
проценат) и возачи који свесно крше саобраћајне прописе и правила, а
то сматрају као нормално понашање и прописе из области саобраћаја
сматрају за лоше који служе само да их ограничавају.
Несавесни возачи су јако опасни и по законској дефиницији они се
понашају тако што на груб начин крше саобраћајне прописе и правила.
Чим се уочи да неки возач стиче квалификације које испуњавају
дефиницију „несавесног возача“ неопходно је одмах деловати
репресивно, а по стицању услова (одређеног броја казнених поена)
упућивати их на додатну едулацију, односно семинаре унапређења
знања.
- Возачи комерцијалних возила су рањива категорија учесника у
саобраћају из разлога изложености ризичним ситуацијама које се
догађају у саобраћају. Возачи комерцијалних возила у просеку дневно на
путевима проводе од 8 до 9 сати, док остали возачи којима вожња није
основно занимање на путевима проводе око једног сата. Са тог аспекта
су возачи комерцијалних возила више угрожени него возачи којима то
није основно занимање.
Код возача комерцијалних возила је од кључне важности да праве
редовно паузе и да буду одморни док управљају возилом. Возач који
управља теретним возилом чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500
kg, скупом возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg или
аутобусом, не сме у току од 24 сата управљати тим возилом дуже од 9
сати. Возаче комерцијалних возила неопходно је едуковати о значају
одмора у току вожње.
- Возачи трактора су специфична категорија возача, из разлога што
се по путу крећу спорим возилима. Возачи трактора морају да буду
свесни да је за њихову безбедност и безбедност других учесника у
саобраћају неопходно да они буду у потпуности обележени светлосно
сигналним уређајима које закон дефинише да морају да имају на возилу.
И поред високих казни због неисправности или непоседовања
73 | С т р а н а

Број 11, страна број 1174

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Стратегија безбедности саобраћаја општине Инђија 2022-2027

одговарајућих светлосно сигналних уређаја, у саобраћају су често
присутни трактори на којима су ови уређаји неисправни.
Такође често се може видети да трактори, при изласку са њиве, наносе
нечистоће и блато на коловоз, што угрожава безбедност других учесника
у саобраћају. Потребно је возаче трактора едуковати о значају
исправности светлосно сигналних уређаја у ризичним ситуацијама у
саобраћају и могућим последицама таквог понашања.

15.5. ПЕТИ СТУБ – деловање након саобраћајне незгоде
Основне смернице
саобраћајне незгоде су:

у

подручју

унапређења

деловања

након



Спречавање настанка саобраћајних незгода као последица
претходно настале саобраћајне незгоде (тзв. "секундарне
саобраћајне незгоде");



Спасавање живота, односно ублажавање здравствених последица
повређених учесника саобраћајне незгоде,



Утврђивање грешака које су узроковале саобраћајну незгоду
односно допринеле тежини последица незгоде, као и примена мера
за трајно отклањање негативног утицаја (понављања) грешака,



утврђивање одговорности и санкционисање чинилаца који су
допринели настанку саобраћајне незгоде и тежини последица,



отклањање односно ублажавање здравствених, финансијских и
других последица саобраћајне незгоде,



координација деловања хитних служби приликом отклањања,
односно ублажавања последица саобраћајних незгода кроз
доношење стандардних оперативних процедура.

Проблеми препознати у деловању након саобраћајних незгода у
општини Инђија су:


низак ниво обучености возача и осталих грађана за пружање прве
помоћи повређенима у саобраћајној незгоди,



непоштовање
незгоде,



неоправдано дуго трајање судског поступка,



неадекватна казнена политика кривичних судова у поступцима
против виновника тешких саобраћајних незгода,



дуг и сложен поступак наплате штете из саобраћајних незгода од
осигуравајућих компанија,

процедура

обезбеђења

лица

места

саобраћајне
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недовољно коришћење података из саобраћајних незгода, посебно
утврђених узрока због којих су настале, за отклањање тих узрока и
спречавање настанка нових саобраћајних незгода.

16. КЉУЧНИ ИЗАЗОВИ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА
Постоји много изазова који се налазе пред локалним
самоуправама, укључујући и општину Инђија на путу успостављања
система управљања безбедношћу саобраћаја. Изазови су бројни, али
кључно је дефинисати проблеме, понудити решења за њихово
превазилажење и предочити их субјектима од којих зависи могућност
управљања безбедношћу саобраћаја. Најважнији изазови у области
безбедности саобраћаја који се налазе пред општином Инђија су:
I СТУБ – ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Успостављање ефикасног система безбедности саобраћаја на територији
општине Инђија
Усвајање неопходних општинских одлука, као и ревизија постојећих
које би подигле ниво безбедности саобраћаја на територији општине
Инђија
Успостављање координације и веће сарадње одговорних субјеката
безбедности саобраћаја
Покретање и реализација пројеката и истраживања у области
безбедности саобраћаја на територији општине Инђија
II СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ
Јасно препознавање одговорности управљача пута за стање безбедности
саобраћаја (како на локалним - општинским путевима, тако и на
државним путевима)
Ревизија и провера безбедности како постојећих, тако и
новопланираних путева (приликом израде пројекта и у току саме
изградње пута)
Редовно вршење дубинске анализе саобраћајних незгода са смртним
исходом, у складу са прописаним процедурама и стандардима
Развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја
Примена савремених метода за пројектовање, изградњу, експлоатацију
и одржавање путева
Препознавање и санација опасних места на путу – црних тачака
III СТУБ – БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА
Унапређивање квалитета рада субјеката за контролу техничке
исправности возила
Подизање нивоа знања и свести о значају техничке исправности возила
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Повећање броја возила са савременим системима за активну и пасивну
безбедност
Подмлађивање целокупног возног парка, односно смањење година
просечне старости возила
IV СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ
Подизање свести и формирање исправних ставова о безбедном
понашању у саобраћају
Подизање нивоа и садржаја рада у образовним и васпитним установама
у области безбедности саобраћаја
Пројектовање мера и активности у функцији достизања визије „0“ (без
погинулих учесника у саобраћају), као и сталног смањења броја тешко и
лако повређених у саобраћајним незгодама и укупног броја
саобраћајних незгода
Подизање свести грађана општине Инђија о значају коришћења
сигурносних појасева, употреби дечијих безбедносних седишта, о
негативном утицају алкохола и других психоактивних супстанци на
возача, коришћења мобилног телефона и прекорачења брзине кретања
на безбедност саобраћаја и последице саобраћајних незгода
Промоција и подршка безбедности рањивих категорија учесника у
саобраћају, посебно младих возача, возача двоточкаша и пешака
V СТУБ - ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
Подизање нивоа квалитета координације хитних служби које реагују у
случају настанка саобраћајне незгоде
Унапређење квалитета вршења увиђаја, обезбеђивања лица места,
спречавања тзв. „секундарних“ саобраћајних незгода и успостављања
нормалног режима саобраћаја у минималном временском року
Унапређење постојећих техничких могућности хитних служби,
неопходних за што краће време одзива и хитног реаговања по потреби
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17. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Носиоци активности у безбедности саобраћаја могу бити на
различитим нивоима, у различитим областима и у различитим облицима
организовања. Носиоци активности приказани су у наредној табели.

I СТУБ – ефикасније
управљање безбедношћу
саобраћаја

II СТУБ – безбеднији путеви

III СТУБ – безбеднија возила

IV СТУБ – безбеднији
учесници у саобраћају

V СТУБ - деловање након
саобраћајне незгоде

Скупштина општине
Председник општине
Савет за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија
Удружења грађана
Политичке странке и организације
Управљач локалних путева и комунална
предузећа
Управљач државних путева – ЈП „Путеви
Србије“
Саобраћајна инспекција
Саобраћајна полиција
Савет за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија
Превозници
Технички прегледи возила
Саобраћајна полиција
Саобраћајно транспортна предузећа и
компаније које имају сопствени возни парк
Савет за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија
Образовне установе општине Инђија
Ауто-школе
Саобраћајна полиција
Медији и средства јавног информисања
Здравствене установе – домови здравља
Канцеларија за младе, невладине организације
и удружења грађана
Савет за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија
Саобраћајна полиција (увиђајне екипе)
Ватрогасно спасилачка јединица
Здравствене установе – домови здравља
Савет за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија

Најзначајнији носиоци активности у општини Инђија су:
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Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Инђија, који је задужен за
унапређење безбедности саобраћаја на територији општине
Инђија. Савет доноси план реализације (трошења) новчаних
средстава, планира, усмерава и спроводи акције, мере и
активности које имају за циљ унапређење безбедности саобраћаја;



Скупштина општине Инђија треба најмање два пута годишње
да разматра извештај Савета о стању безбедности саобраћаја на
својим редовним седницама и резултате спроведених активности
које су имале за циљ унапређење безбедности саобраћаја;



Председник општине је кључна личност за обезбеђење и
пружање политичке подршке за планиране мере и активности
Савета и друге неопходне мере за унапређење безбедности
саобраћаја на територији општине Инђија;



Управљач локалних путева, одговоран је за безбедно и
несметано одвијање саобраћаја на локалним путевима општине
Инђија, за стање путева, путне опреме, саобраћајне сигнализације
на путу, идентификацију опасних деоница и места на путу (црне
тачке) и предузимање одређених мера за отклањање недостатака
на путу;



Управљач државних путева – ЈП „Путеви Србије“ - одговорно
је за безбедно и несметано одвијање саобраћаја на државним
путевима који пролазе кроз општину Инђија. Предузеће обавља
редовни надзор над путевима, хоризонталном и вертикалном
саобраћајном сигнализацијом, идентификује опасне деонице и
црне тачке на путу и предузима потребне мере за њихово
отклањање;



Саобраћајна полиција (ПС Инђија) има значајну функцију у
безбедности саобраћаја, пре свега као орган који врши непосредан
надзор, контролу и принуду према учесницима у саобраћају;



Саобраћајна инспекција врши непосредни надзор над применом
прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица као
и надзор над применом прописа у области превоза путника и
терета у друмском саобраћају;



Образовне установе на територији општине Инђија
представљају изузетно важан субјект у безбедности саобраћаја из
разлога што је њихова улога да едукују децу како и на који начин
да безбедно учествују у саобраћају што се такође касније
манифестује у њиховом одрастању и изградњи позитивних ставова
о безбедности саобраћаја;



Здравствена установа – Дом здравља најважнији је субјекат
који се односи на деловање након саобраћајне незгоде како би се
пружила правовремена и квалитетна медицинска помоћ
повређенима у саобраћајној незгоди, а последице саобраћајних
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незгода биле што мање. Неопходан је професионалан приступ,
добра опремљеност, посебно службе хитне медицинске помоћи;




Ауто-школе, које, поред образовања и обуке у вештини
управљања возилом кандидата за возаче, имају задатак да код
будућих возача изграде позитивне ставове о безбедности
саобраћаја, ризичним понашањима и правилном поступању у
појединим ситуацијама у саобраћају.
Превозници и предузећа која имају сопствени возни парк
одговорни су за техничку исправност возила и понашање њихових
возача на путу. Повећање броја нових возила у возном парку са
напредним системима активне и пасивне безбедности возила,
контрола техничке исправности возила и стална едукација
професионалних и других возача у компанији, један је од кључних
задатака одговорних за безбедно учешће њихових возила и возача
у саобраћају.



Медији и средства јавног информисања имају важну и
незамењиву улогу у безбедности саобраћаја. Објављивањем бројних
информација, посебно о трагичним догађајима (саобраћајним
незгодама и последицама) и пропагирањем безбедног понашања у
саобраћају, медији, поред осталог, преузимају и едукативно
пропагандну улогу према широкој популацији учесника у
саобраћају. Својом „живом речи и сликом“ са места догађаја
медији на пластичан начин приказују шта се дешава учесницима у
саобраћају ако не посвећују довољно пажње безбедном учешћу у
саобраћају, олако улазе у ризичне ситуације или не поштују
саобраћајне прописе и правила саобраћаја.



Канцеларија за младе, невладине организације и удружења
грађана који делују на територији општине Инђија и који се баве
бројним
проблемима,
посебно
проблематиком
младих,
у
безбедности саобраћаја имају задатак да стално истичу проблеме,
упознају јавност, предлажу мере и решења уз ангажовање
стручних лица и врше „притисак“ на одговорне субјекте и
појединце (посебно доносиоце одлука) у циљу решавања уочених
проблема и унапређења безбедности саобраћаја;



Јавност општине Инђија су сви грађани који живе на
територији општине и њихова подршка је неопходан услов за
ефикасну примену и спровођење свих мера неопходних у циљу
заштите безбедности учесника у саобраћају на путевима, улицама
и другим саобраћајним површинама на подручју општине Инђија.
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18. НАЈВАЖНИЈИ ПОДАЦИ И ЗАПАЖАЊА ИЗ
АНАЛИЗЕ
Најважније чињенице о стању безбедности саобраћаја на територији
општине Инђија, у периоду од 2016. до 2020. године
• Догодило се укупно 755 саобраћајних незгода, од којих је 452
саобраћајне незгоде са настрадалим лицима.
• У саобраћајним незгодама погинуло је 31 лица, док је теже и лакше
повређено 691 лица.
• Није успостављен опадајући тренд броја погинулих и повређених лица.
• Погинуло је 5 пешака, што чини 16% од укупног броја погинулих лица у
СН.
• Погинуло је 2 бициклиста, што чини 6% укупног броја погинулих лица
у СН.
• Погинуо је један возач мотоцикла, што чини 3% од укупног броја
погинулих лица у СН.
• Погинуло је 21 возача и путника у ПА, што чини 68% од укупног броја
погинулих лица у СН.
• У саобраћајним незгодама где је један од учесника био трактор, није
било погинулих лица.
• У саобраћајним незгодама где је један од учесника било теретно возило,
погинуло је 9 лица, што чини 29% од укупног броја погинулих лица.
• У посматраном периоду повређено је 47-оро деце, док је 2 деце
погинуло у саобраћајним незгодама. Деца су највише страдала у својству
путника (59%).
• У саобраћајним незгодама није било погинулих младих. Млади у
саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству путника (49%).
• У саобраћајним незгодама погинуло је 7 лица старости 65 и више
година, што чини 23% од укупног броја погинулих лица. Старија лица у
саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству путника и/или
возача ПА (53%).
• Највећи број саобраћајних незгода са настрадалим лицима припада
групи типова саобраћајних незгода „СН са најмање два возила – без
скретања“.
• Највише настрадалих лица у саобраћајним незгодама било је у јуну.
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19. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Савремени
приступ
управљања
безбедношћу
саобраћаја
подразумева активности усмерене на праћење стања безбедности
саобраћаја и на дефинисање и примену мера усмерених ка унапређењу
безбедности саобраћаја.
Праћење стања безбедности саобраћаја је континуиран, редован и
непрекидан процес који поред прикупљања, систематизације и анализе
података подразумева стално унапређење и развој нових метода и
техника за праћење стања безбедности саобраћаја.
Уз праћење безбедности саобраћаја као саставни део иде и
Извештај о стању безбедности саобраћаја, што је препознато у Закону о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон,
9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018,
23/2019 и 128/2020-др. закон).
У члану 14. поменутог Закона дефинисано је да надлежни
извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, подноси
Скупштини општине извештај о стању безбедности саобраћаја на
територији јединице локалне самоуправе минимум два пута годишње.
Праћење стања безбедности саобраћаја подразумева праћење не
само саобраћајних незгода и последица, већ праћење свих обележја
безбедности саобраћаја, попут обележја понашања (индикатори
перформанси безбедности саобраћаја, саобраћајни прекршаји), ставова
о опасностима у саобраћају, праћење података о путевима, опреми пута,
саобраћају, регистрованим моторним и прикључним возилима,
возачима, праћење података о ризичним деоницама и опасним местима,
праћење демографских и социоекономских обележја итд. Поред
наведеног, веома је важно спроводити бенчмаркинг институција и
организација са аспекта безбедности саобраћаја. Приступ заснован на
бенчмаркингу треба да допринесе стабилном унапређењу безбедности
саобраћаја по узору на најбоља практична искуства.
Како би се вршило квалитетно праћење безбедности саобраћаја
неопходно је да се евидентирају бројни подаци о саобраћајним
незгодама, путевима, возилима, учесницима у саобраћају, одговорним
субјектима и др. и да се изгради одговарајућа база података на нивоу
општине Инђија.
Елементи
саобраћаја:


–

подаци

за

квалитетно управљање безбедношћу

подаци о саобраћајним незгодама (узроци, утицајни фактори,
обележја, видови, типови и др.)
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подаци о последицама саобраћајних незгода,



подаци о путевима, опреми пута, саобраћајној сигнализацији и
саобраћају,



подаци о индикаторима понашања учесника у саобраћају,



подаци о ставовима учесника у саобраћају



подаци о релевантним показатељима у безбедности саобраћаја.
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2022

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Израда Извештаја о
стању безбедности
саобраћаја на подручју
општине Инђија (два
пута годишње), обавеза
у складу са ЗоБС

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија
Усвојени документи Савет за
на Скупштини
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија
Усвојени документи Савет за
на Скупштини
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија

ГОДИНА
ИНДИКАТОР
РЕАЛИЗАУСПЕШНОСТИ
ЦИЈЕ
2022
Усвојена Стратегија
и Акциони план на
Скупштини
Општине Инђија

Ревизија Стратегије и
Акционог плана
безбедности саобраћаја

Израда (писање)
Стратегије и Акционог
плана безбедности
саобраћаја

Активност

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

100.000,00

300.000,00

ОКВИРНИ
БУЏЕТ ЗА
РЕАЛИЗАЦ.
700.000,00

Научноистраживачки
рад у области
БС

Научноистраживачки
рад у области
БС

Научноистраживачки
рад у области
БС

ОБЛАСТ У
ПРОГРАМУ
Службени лист општине Инђија

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

САРАДЊА

Стуб 1. – Ефикасније управљање безбедносшћу саобраћаја
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Учешће Савета у
успостављању Центра
за контролу система за
аутоматску детекцију
саобраћајних
прекршаја и обраду
прекршајних налога (I
фаза)

Стручно усавршавање
кадрова запослених у
области безбедности
саобраћаја и обука
чланова Савета за
координацију послова
безбедности саобраћаја
на путевима на
територији општине
Инђија за
професионалан будући
приступ раду у области
безбедности саобраћаја
Учешће Савета у
анализи локација за
постављање система за
аутоматску детекцију
прекршаја - пројекат и
план развоја система

Успостављен
центар који
функционише

Пројекат
представљен свим
субјектима у
области
безбедности
саобраћаја

2022

2023

Број стручних
усавршавања

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија
Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија

Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија

Саобраћајна
полиција,
Управљач
локалних
(општинских)
путева

Саобраћајна
полиција и сви
заинтересовани
субјекти
безбедности
саобраћаја

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу
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Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

500.000,00

300.000,00

300.000,00

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

Научноистраживачки
рад у области
БС

Рад Савета

Број 11, страна број 1187
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Спроведен
пројекат.
Пројекат
представљен
члановима Савета

Пројекат
презентован
члановима Савета

2024

2024

Анализа стања
безбедности саобраћаја
возача двоточкаша
(бициклисти,
мопедисти и
мотоциклисти), са
предлогом за
спровођење мера и
превентивних
активности за
повећање безбедности
у саобраћају (анализа
спроведених и
планирање будућих
активности)
Анализа безбедности
пешака у саобраћају на
територији општине
Инђија са предлогом
даљих праваца
деловања, мера и
активности и њихова
реализација у циљу
унапређења
безбедности пешака

Постављене камере
за детекцију
прекршаја,
повезане са ПС
Инђија које су
стављене у
функцију

2024

Учешће Савета у
постављању система за
аутоматску детекцију
прекршаја, реализација
пројекта (I фаза)

Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија

Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија
Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Саобраћајна
полиција,
Управљач
локалних
(општинских)
путева
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Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

500.000,00

600.000,00

1.200.000,00

Научноистраживачки
рад у области
БС

Научноистраживачки
рад у области
БС

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције
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2023

2024

2025

2025

Анализа доступности и
приступачности за
особе са
инвалидитетом у
саобраћају

Пројекат Макро
истраживања
безбедности деце у
саобраћају, са
посебним освртом на
"зоне школе"

Независна оцена
утицаја пута на
настанак саобраћајних
незгода са погинулим
лицима на локалним
путевима општине

Израда пројеката
провере - ревизије
безбедности саобраћаја

Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија
Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија
Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија
Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија
Управљач пута,
и локалних и
државних
путева

Управљач пута,
и локалних и
државних
путева

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

600.000,00

600.000,00

500.000,00

300.000,00

Научноистраживачки
рад у области
БС

Научноистраживачки
рад у области
БС

Научноистраживачки
рад у области
БС

Научноистраживачки
рад у области
БС

Службени лист општине Инђија

Број локација на
којима је извршена
ревизија

Број реализованих
независних оцена
једнак броју
погинулих

Пројекат
презентован
члановима Савета

Пројекат
презентован
члановима Савета

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1189
Понедељак 29. август 2022.

Накнаде члановима
Савета и другим
ангажованим лицима
за долазак и рад на
седницама Савета

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Накнада по
одржаном састанку

Савет за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на
путевима на
територији
општине
Инђија и
Комисија за
праћење
реализације
стратегије и
плана

Администрација
локалне
самоуправе

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027
Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

1.000.000,00

Рад Савета

Број 11, страна број 1190
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

2025

2024

2027

ГОДИНА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2023

Ажурирана
целокупна
мрежа
саобраћајница

100% путева и
улица унесено у
катастар
саобраћајне
сигнализације

30% путева и
улица унесено у
катастар
саобраћајне
сигнализације
60% путева и
улица унесено у
катастар
саобраћајне
сигнализације

ИНДИКАТОР
УСПЕШНОСТИ

Управљач пута
Општине
Инђија

Управљач пута
Општине
Инђија

Управљач пута
Општине
Инђија

Управљач пута
Општине
Инђија

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Савет за
безбедност
саобраћаја,
управљач
пута

Савет за
безбедност
саобраћаја,
управљач
пута

Савет за
безбедност
саобраћаја,
управљач
пута
Савет за
безбедност
саобраћаја,
управљач
пута

САРАДЊА

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)
Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

850.000,00

850.000,00

850.000,00

ОКВИРНИ
БУЏЕТ ЗА
РЕАЛИЗАЦ.
850.000,00

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

ОБЛАСТ У
ПРОГРАМУ
Службени лист општине Инђија

Унос и ажурирање
Пројекта техничког
регулисања саобраћаја и
саобраћајне
сигнализације (IV и V
фаза)

Унос и ажурирање
Пројекта техничког
регулисања саобраћаја и
саобраћајне
сигнализације (III фаза)

Израда и ажурирање
Пројекта техничког
регулисања саобраћаја и
саобраћајне
сигнализације (I фаза)
Унос и ажурирање
Пројекта техничког
регулисања саобраћаја и
саобраћајне
сигнализације (II фаза)

Активност

СТУБ 2. – Безбеднији путеви

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1191
Понедељак 29. август 2022.

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023

Савет за
безбедност
саобраћаја;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Управљач
пута Општине
Инђија

Савет за
безбедност
саобраћаја;
Управљач пута

Управљач
пута

Савет за
Управљач
безбедност
пута Општине
саобраћаја,
Инђија
Управљач пута

Савет за
Управљач
безбедност
пута Општине
саобраћаја,
Инђија
Управљач пута

Савет за
безбедност
саобраћаја;
Управљач пута

Управљач пута
Општине
Инђија

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

500.000,00

150.000,00

500.000,00

150.000,00

500.000,00

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Научноистраживачки
рад у области
БС

Научноистраживачки
рад у области
БС

Рад Савета

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Службени лист општине Инђија

Број локација на
којима је
извршена
ревизија

Реализоване
независне оцене
и дат предлог
мера за
унапређење
безбедности
путне
инфраструктуре
Број
реализованих
независних
оцена једнак
броју погинулих

2024

Независна оцена утицаја
пута на настанак
саобраћајних незгода са
погинулим лицима на
локалним путевима
општине
Израда пројеката провере
- ревизије безбедности
саобраћаја

Спроведене
обуке и
припреме

2025

Припрема локалног
управљача пута за
успостављање система
ревизије и провере
безбедности пута
(програми обуке и сл.)
Независна оцена утицаја
пута на настанак
саобраћајних незгода са
погинулим лицима за
период од последњих 5
година на локалним
путевима општине

Израђен
референтни
систем локалних
путева

2024

Израда референтног
система локалних путева
општине Инђија и
дигитализација путне
мреже општине Инђија за
ГИС софтвер

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1192
Понедељак 29. август 2022.

Израда саобраћајно
техничких пројеката за
формирање безбедних
коридора за кретање деце
од куће до школе
Израда саобраћајно
техничких пројеката за
унапређење безбедности
деце у зонама школа и
предшколских установа
Реализација израђених
саобраћајно техничких
пројеката са циљем
унапређења безбедности
саобраћаја деце у зонама
основних школа и
предшколских установа и
формирање безбедних
коридора (I фаза)
Реализација израђених
саобраћајно техничких
пројеката са циљем
унапређења безбедности
саобраћаја деце у зонама
основних школа и
предшколских установа и
формирање безбедних
коридора (II фаза)
Реализација израђених
саобраћајно техничких
пројеката са циљем
унапређења безбедности
саобраћаја деце у зонама
основних школа и
предшколских установа
(III фаза) и формирање
Број израђених
пројеката за
безбедне
коридоре деце
Број израђених
пројеката за
зоне школа
Број уређених
зона школа и
означених
безбедних
коридора

Број уређених
зона школа и
означених
безбедних
коридора

Број уређених
зона школа и
означених
безбедних
коридора

2023

2022
2023

2023

2024

2025

Управљач
пута Општине
Инђија;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Управљач
пута Општине
Инђија,
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Управљач
пута Општине
Инђија,
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)
Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)
Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

1.800.000,00

1.200.000,00

500.000,00

600.000,00

600.000,00

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Службени лист општине Инђија

Савет за
безбедност
саобраћаја
Управљач пута

Савет за
безбедност
саобраћаја;
Управљач пута

Савет за
безбедност
саобраћаја;
Управљач пута

Савет за
безбедност
саобраћаја;
Управљач пута

Савет за
безбедност
саобраћаја;
Управљач пута

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1193
Понедељак 29. август 2022.

Реализација израђених
саобраћајно техничких
пројеката са циљем
унапређења безбедности
пешака и возача бицикла
(II фаза) и санација
идентификованих
опасних места на
подручју Општине
Реализација предложених
мера за идентификована
опасних места на
територији општине
Инђија

Израда саобраћајно
техничких пројеката за
унапређење безбедности
пешака и бициклиста на
подручју општине Инђија
Реализација израђених
саобраћајно техничких
пројеката са циљем
унапређења безбедности
пешака и возача бицикла
(I фаза)

безбедних коридора

Број
реализованих
пројеката који
унапређују
безбедност
пешака и
бициклиста
Број
реализованих
мера који
унапређују
безбедност
пешака и
бициклиста

2026

Број
реализованих
пројеката који
унапређују
безбедност
пешака и
бициклиста

2024

2024

Број израђених
пројеката за
пешаке и
бициклисте

2022
2024

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Управљач пута

Савет за
безбедност
саобраћаја
Управљач пута

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Управљач пута

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Управљач пута

Управљач
пута општине
Инђија,
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Управљач
пута општине
Инђија;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Управљач
пута општине
Инђија;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)
Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

600.000,00

1.700.000,00

1.200.000,00

500.000,00

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Број 11, страна број 1194
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Идентификација
"опасних места" на
територији општине
Инђија са препорукама за
унапређење

2027

Реализована
анализа и уочена
потенцијално
опасна места.
Пројекат
представљен на
Савету

Савет за
безбедност
саобраћаја

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027
Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

450.000,00

Унапређење
(поправљање)
саобраћајне
инфраструктуре

Број 11, страна број 1195
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Спровођење кампање
едукације возача са
аспекта повећања
безбедности возила и
подизање свести
возача о важности
управљања исправним
возилом на путу

Акција провере
техничке исправности
трактора

Акција провере
техничке исправности
теретних возила и
аутобуса

Акција “Бесплатан
технички преглед“ за
путничка возила

Активност

ГОДИНА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Спроведена
кампања

Број извршених
провера по
категоријама

Број извршених
провера по
категоријама

Спроведена
акција и број
извршених
провера

ИНДИКАТОР
УСПЕШНОСТИ

Савет за
безбедност
саобраћаја;
Саобраћајна
полиција

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Саобраћајна
полиција

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Саобраћајна
полиција

Савет за
безбедност
саобраћаја,
Саобраћајна
полиција

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

СТУБ 3. – Безбеднија возила

Технички прегледи;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Технички прегледи;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Технички прегледи;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

Технички прегледи;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном нивоу

САРАДЊА

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

200.000,00

100.000,00

100.000,00

Превентивнопромотивне
активности

Превентивнопромотивне
активности

Превентивнопромотивне
активности

ОКВИРНИ
ОБЛАСТ У
БУЏЕТ ЗА
ПРОГРАМУ
РЕАЛИЗАЦ.
200.000,00 Превентивнопромотивне
активности

Број 11, страна број 1196
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Број лица 65+
која су
присуствовала
едукацији

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Реализована
смотра у
школској
години.
Сва деца
учествовала

Број успешно
реализованих
радионица,
акција и
семинара

2022
2023
2024
2025
2026
2027

ГОДИНА
ИНДИКАТОР
РЕАЛИЗА- УСПЕШНОСТИ
ЦИЈЕ

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

-Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу;
-Директори;
-Актив школа
и
предшколских
установа,
Одељење за
друштвене
делатности

САРАДЊА

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

400.000,00

150.000,00

150.000,00

ОКВИРНИ
БУЏЕТ ЗА
РЕАЛИЗАЦ.

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Саобраћајно
образовање и
васпитање

ОБЛАСТ У
ПРОГРАМУ
Службени лист општине Инђија

Реализација пројекта
"Пажљивкова смотра" на
подручју општине Инђија
- школска смотра и
општинска смотра

Стручно усавршавање
васпитача, учитеља и
наставника у циљу
унапређења рада са децом
(радионице, акције,
семинари и др.) у области
безбедности деце у
саобраћају (предшколске
установе и основне школе)
- Реализација
акредитованог семинара о
безбедном учешћу деце у
саобраћају за просветне
раднике
Едукација старих лица у
саобраћају "65+" са
посебним освртом на
опасности у својству
пешака и бициклиста

Активност

СТУБ 4. – Безбеднији учесници у саобраћају

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1197
Понедељак 29. август 2022.

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Пројекат лична прича
особе која је настрадала у
саобраћајној незгоди
(трећа и четврта година
средњих школа)

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Саобраћајна
полиција;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Саобраћајна
полиција,
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Саобраћајна
полиција;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

100.000,00

200.000,00

150.000,00

150.000,00

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Превентивнопромотивне
активности

Превентивнопромотивне
активности

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Службени лист општине Инђија

Спроведен
пројекат.
Број ученика
који су прошли
кроз пројекат

Спроведена
кампања.
Број учесника
кампање

Спроведена
кампања.
Број учесника
кампање

2022
2023
2024
2025
2026
2027

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Број
реализованих
едукација.
Број
корисника који
су прошли кроз
едукацију

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Кампања усмерена ка
унапређењу безбедности
возача и путника у возилу

Едукација родитеља,
старатеља и патронажних
сестара (медицинских
радника) о значају
правилне употребе
дечијих заштитних
система у возилу Едукација у циљу
подизања процента
коришћења сигурносних
седишта за децу и њихове
правилне употребе.
Кампања усмерена ка
унапређењу безбедности
возача двоточкаша у
саобраћају

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1198
Понедељак 29. август 2022.

2022
2023
2024
2025
2026
2027

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Набавка дечијих ауто
седишта групе
„Комбиновано 1-2-3“

Учешће у националним
кампањама Агенције за
безбедност саобраћаја

Набавка промотивних
материјала за едукацију
деце у области
безбедности саобраћаја
(прслук, медаљон,
привезак, мараме, књиге)
Набавка промотивних
материјала за едукацију
бициклиста (прслук,
светло, мачије очи и сл.)

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Пројекат "На матуру без
аутомобила"

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Број
бициклиста
који су добили
промотивни
материјал

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Број деце која
је добила
промотивни
материјал

Број
набављених
ауто-седишта.
Број уручених
седишта
родитељима
који су прошли
обуку.
Број кампања у
којима је узето
учешће

Спроведен
пројекат.
Број ученика
који су прошли
кроз пројекат

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

200.000,00

300.000,00

50.000,00

500.000,00

50.000,00

Превентивнопромотивне
активности

Превентивнопромотивне
активности

Превентивнопромотивне
активности

Превентивнопромотивне
активности

Превентивнопромотивне
активности

Службени лист општине Инђија

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Саобраћајна
полиција;
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1199
Понедељак 29. август 2022.

Обележавање Дана
безбедности саобраћаја у
општини Инђија

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2024
2025
2026
Обележен дан
безбедности у
саобраћају

Обележен
Светски дан

Проценат деце
која су прошла
едукацију на
полигону од
укупног броја
деце тог
узраста
Број превезене
деце

Број израђених
полигона; Број
школа са
саобраћајним
полигоном
Израђен
концепт
едукације и
представљен
члановима
Савета

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу
Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)
Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

50.000,00

50.000,00

80.000,00

100.000,00

150.000,00

300.000,00

Превентивнопромотивне
активности

Превентивнопромотивне
активности

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Службени лист општине Инђија

Обележавање Светског
дана сећања на жртве
саобраћајних незгода

Превоз деце за потребе
едукације на саобраћајном
полигону

2025

Израда концепта
едукације деце на
саобраћајном полигону, са
посебним освртом на
лекције „Дете као пешак“
и „Дете као бициклиста“ у
условима општине Инђија
Ангажовање стручних
лица за едукацију деце
пешака и бициклиста на
саобраћајном полигону
према програму Савета

2022
2023
2024

2024

Израда саобраћајних
полигона за едукацију
деце о безбедном
учествовању у саобраћају

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1200
Понедељак 29. август 2022.

Пројекат "Методологија
успостављања школских
саобраћајних патрола на
подручју општине
Инђија", приказ решења
добре праксе у
успостављању школских
саобраћајних патрола у
свету и код нас.
Успостављање школске
саобраћајне патроле на
подручју општине у
складу са методологијом
(набавка опреме и
материјала неопходних за
рад школских
саобраћајних патрола)
Израђена
методологија
Успостављена
школска
саобраћајна
патрола

Број
успостављених
школских
саобраћајних
патрола

2024

2023
2024
2025
2026

2027

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Субјекти
безбедности
саобраћаја на
локалном
нивоу

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне
за саобраћајне
прекршаје)

50.000,00

150.000,00

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Саобраћајно
образовање и
васпитање

Број 11, страна број 1201
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Број
извршених
контрола

Број
извршених
контрола
возача
аутобуса

2022
2023
2024
2025
2026
2027

2022
2023
2024
2025
2026

Број
извршених
контрола
возача
трактора

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Саобраћајна
полиција

Саобраћајна
полиција

Саобраћајна
полиција

Саобраћајна
полиција

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

САРАДЊА

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

0,00

0,00

0,00

500.000,00

ОКВИРНИ
БУЏЕТ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

ОБЛАСТ У
ПРОГРАМУ
Службени лист општине Инђија

Успостављање
редовне контроле
возача и путника у
путничким
возилима - циљана
контрола (употреба

Набављени
уређаји за
потребе
саобраћајне
полиције

2023
2024

Набавка савремених
уређаја који се
користе приликом
полицијске
контроле саобраћаја
и увиђаја лица
места саобраћајне
незгоде
Успостављање
редовне контроле
возача трактора циљана контрола
(контрола
осветљења и
алкохола)
Успостављање
редовне контроле
возача аутобуса циљана контрола
(контрола алкохола)

ИНДИКАТОР
УСПЕШНОСТИ

ГОДИНА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Активност

СТУБ 5 – Деловање након саобраћајне незгоде

Акциони план безбедности саобраћаја општине Инђија за период 2022-2027

Број 11, страна број 1202
Понедељак 29. август 2022.

Број
извршених
контрола
пешака

Број
извршених
контрола
возача који
превозе децу

Број
извршених
контрола
возача
бицикала
Број и врста
набављене
опреме.
Број
исправних

2027

2022
2023
2024
2025
2026
2027

2022
2023
2024
2025
2026
2027

2022
2023
2024
2025
2026
2027

2022
2024
2025

сигурносног појаса)

Успостављање
редовне контроле
пешака - циљана
контрола (прелазак
ван пешачког
прелаза и црвено
светло)
Успостављање
редовне контроле
правилног превоза
деце и употребе
дечијих заштитних
система у возилу циљана контрола
(родитељи,
локације: основне
школе, предшколске
установе, дом
здравља)
Успостављање
редовне контроле
возача бицикала циљана контрола
(контрола
осветљења и
алкохола)
Набавка опреме
увиђајне екипе и
калибрација и
баждарење
алкометра за
Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Савет за
безбедност
саобраћаја

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

300.000,00

0,00

0,00

0,00

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције
Службени лист општине Инђија

Саобраћајна
полиција

Саобраћајна
полиција

Саобраћајна
полиција

Саобраћајна
полиција
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уређаја
(алкометара).

Набављена
опрема

100%
планираног
обученог
здравственог
особља

Спроведена
кампање кроз
семинаре и
акције. Број
грађана који су
учествовали у
кампањи

2025

2026

2022
2023
2024
2025
2026
2027

потребе саобраћајне
полиције

Набавка уређаја и
опреме за вршење
хитних
интервенција
ватрогасне службе
на месту
саобраћајне незгоде
Додатна обука
здравствених
радника за
препознавање и
коришћење MAIS 3+
скале повреда у
саобраћајним
незгодама
Кампања о
дужностима након
саобраћајне незгоде
и пружању прве
помоћи
повређенима
Савет за
безбедност
саобраћаја

Служба хитне
медицинске
помоћи
(здравствени
сектор)

Савет за
безбедност
саобраћаја

Служба
хитне
медицинске
помоћи;
Саобраћајна
полиција;
Ватрогасна
јединица;
Црвени крст

Саобраћајна
полиција

Ватрогасна
јединица
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Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

Локална
самоуправа
(новчане казне за
саобраћајне
прекршаје)

100.000,00

250.000,00

500.000,00

Превентивнопромотивне
активности

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције

Опремање
јединица
саобраћајне
полиције
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3%

8%

50%

8%
19%

12%

Службени лист општине Инђија

Саобраћајно образовање и
васпитање

Превентивно-промотивне
активности

Рад Савета

Унапређење (поправљање)
саобраћајне инфраструктуре

Опремање јединица саобраћајне
полиције

Научно истраживачки рад у
области БС

Удео средстава по акционом плану

На слици (графикону) испод представљен је удео наменских финансијских средстава како су распоређене у акционом
плану, које су дефинисане Законом о безебдности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон,
87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон), по ставкама које су дефинисане у овом закону.
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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21)
и члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Инђија (
„Службени лист општине Инђија, бр. 5/19),
Скупштина општина Инђија на седници
одржаној дана 29. августа 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
ПЕРИОД 2022-2027 ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Програм капиталних инвестиција
општине Инђија за период 2022-2027. године.
Члан 2.
Програм капиталних инвестиција општине
Инђија за период 2022-2027. године из члана 1. ове
одлуке, чини саставни део ове Одлуке и у целости се
објављује уз Одлуку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-178/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
-------------------------

Понедељак 29. август 2022.
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Општина:

Инђија

Назив документа:

Програм капиталних инвестиција

Контакти

Адреса:
Телеф
он:
Факс:
Емаил:

Председник општине

Цара Душана 1
+381 (0) 22 561 322
+381 (0) 22 561 - 301
kabinet@indjija.rs
Владимир Гак

Радни тим за припрему капиталног програма Општине:

Чланови Тима:
Надежда Маринковић
Јелена Зораја
Марија Буквић

Датум израде:

Децембар, 2021. година

Програм капиталних инвестиција Општине Инђија израђен је од стране Општине
Инђија која је искључиво одговорна за садржај овог документа.
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1. УВОД
Општина Инђија почела је израду Програма капиталних инвестиција (ПКИ). Циљ
припреме општинског ПКИ је стварање услова за ефикасније трошење средстава
локалног буџета и бољи приступ спољашњим изворима финансирања, посебно
када је у питању финансирање значајних капиталних пројеката.
Програм капиталних инвестиција (ПКИ) је јавни, стратешки документ којим се
одређују главне смернице инвестиционог развоја Општине за следећих шест
година, у односу на расположиву количину новца која може да буде уложена.
Програм капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних
издатака у локалном буџету чија је једна од најважнијих функција обезбеђење
усаглашености плана развоја Општине са њеним реалним финансијским
могућностима.
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2. ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Поштовани грађани Инђије,
У наредном развојном периоду општини Инђија предстоји значајна
инвестициона активност: бројни су пројекти у различитим доменима живота
грађана које би требало реализовати. У питању су инфраструктурни (саобраћај,
комунална инфраструктура, итд.), али и пројекти из области образовања,
културе, спорта, итд.
Средства којима располаже наш општински буџет омогућавају нам да сваке
године реализујемо одређени број капиталних пројеката. Та средства међутим
свакако нису довољна да реализујемо све пројекте које би желели и које
планирамо. Оно што је најважније јесте да се ова расположива средства,
укључујући и део оних које можемо да активирамо кроз задуживање, а што нам
закони који регулишу ову област дозвољавају – искористимо на најрационалнији
могући начин.
Сврха овог документа управо је у томе да створимо услове да се јавна средства
која се прикупљају кроз плаћање пореза и других обавеза од стране грађана и
других субјеката у привредном животу, с једне стране, користе рационално,
ефикасно и ефективно, а с друге, да се користе у складу са опредељењима и
жељама највећег броја наших грађана. Из тог разлога, у оквиру овог документа
сакупљени су актуелни (у ближој или даљој будућности) пројекти из свих
одељења локалне управе, тј. свих области друштвеног живота чији је развој у
надлежности локалне самоуправе. Они су затим подвргнути вредновању
(бодовању) применом модела за оцењивање и рангирање капиталних пројеката.
Овај модел базиран је на критеријумима који су усаглашени у оквиру општинске
Радне групе за припрему ПКИ, а који непосредно одражавају стратешке
приоритете развоја наше Општине.
Грађани наше Општине су имали више прилика да се упознају са начином на
који се одвијао процес припрема програма капиталних инвестиција, али и да у
њему активно учествују изношењем својих мишљења, па и давањем конкретних
предлога.
Програм капиталних инвестиција који представљамо у овом документу резултат
је рада представника свих одељења општинске управе, комуналних и других
јавних предузећа и осталих буџетских корисника, а посебно Радне групе коју је
именовао Председник општине у чији састав су ушли представници наведених
институција и то баш за ову сврху: ради припреме програма капиталних
инвестиција (ПКИ) Општине. Овом приликом желим да се свима њима захвалим
на уложеном труду и напору.
Владимир Гак
Председник општине Инђија
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
3.1.

Географски положај

Општина Инђија налази се у АП Војводини, у североисточном делу Срема.
Површина Општине износи 386 км2. Надморска висина насеља Инђија је 113м,
док је централни део Инђије одређен следећим координатама: 45,03° северне
географске ширине и 20,05° источне географске дужине.
Општина се налази на јужним обронцима Фрушке Горе, који се завршавају висом
Кошевац код Старог Сланкамена. Рељеф општине карактеришу обронци
Фрушке Горе који се протежу северним делом територије и плодна равница у
јужном делу. Клима читавог региона је умерено-континентална. Најхладнији
месец је јануар са просечном температуром од -1°С, а најтоплији су јул и август
са 22°С.

Слика 1. Позиција општине Инђије у односу
на најважније саобраћајне правце у
Србији

Инђија је смештена између главног града Републике Србије и главног града
Аутономне Покрајине Војводине. Од Београда је удаљена 42 км, а од Новог Сада
35 км. Кроз територију Општине пролазе, или се у непосредној близини налазе
најзначајнији саобраћајни правци у земљи: друмски и железнички коридор 10
(ауто- пут Е75 Београд-Нови Сад, ауто-пут Е70 Београд- Загреб, железничке
пруге Е85 Београд-Инђија-Нови Сад- Суботица-Будимпешта и Е70 БеоградИнђија-Загреб- Љубљана) и коридор 7 (река Дунав). Кроз Инђију пролазе и
Државни пут II-A 100 и Државни пут II-A 126. Аеродром ,,Никола Тесла''
Београд удаљен је од Инђије 35 км.
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Простор општине Инђија обухвата 38.455,7 хектара, и чини га 9 катастарских
општина, од којих је највећа Нови Сланкамен са 6.001,72 хектара или 15,60%
укупне површине општине. Најмања катастарска општина је Стари Сланкамен
са површином од 1.654,08 хектара или 4,30% од укупне површине Општине.
Општину Инђија чини 11 насеља са укупно 46.390 становника. Инђија,
административни центар Општине, је највеће насеље са 26.025 становника,
следи Бешка са 5783 становника, Нови Сланкамен са 2994 становника, Нови
Карловци са 2856 становника, Крчедин са 2429 становника, Чортановци са 2337
становника, Марадик са 2095 становника, Љуково са 1525 становника, Јарковци
са 593 становника, Стари Сланкамен са 543 становника, док су Сланкаменачки
Виногради најмање насеље са 253 становника.
3.2.

Основни демографски подаци

На територији општине Инђија према последњем попису из 2011, живи 47.2
хиљада становника. У периоду од 1948. до 2002. године бележи се пораст броја
становника по просечној годишњој стопи од 1,09%. Према последњем попису
становништва из 2011. године у Општини је дошло до пада броја становника за
2,405 у односу на 2002. годину, при чему се пад бележи у свим насељима
општине Инђија.
Табела 3.1. Број Становника
Подручја

1971

1981

1991

2002

2011

Република
Србија

8.446.591

9.313.676

7.576.837

7.498.001

7.120.666

Војводина

1.952.533

2.034.772

1.970.195

2.031.992

1.916.889

285.474

306.085

309.981

335.901

311.053

40.530

44.151

42.849

49.609

46.390

Сремски
округ
Инђија

Извор података: РЗС
Са густином насељености од 122 становника/км2, Инђија припада подручјима са
просечном густином насељености (100-149 становника/км2) у Србији. Према
подацима из последњег Пописа становништва, домаћинстава и станова у
Републици Србији из 2011. године, у 11 насеља општине Инђија живи 46.390
становника. Инђија, као центар Општине, је и најмногољудније насеље, у коме
живи 55% општинске популације, а најмање насеље су Сланкаменачки
Виногради, у којима живи 0,5% популације.
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Табела 3.2. Становништво по полу и старости
Пол

С

М

Ж

Укупно

49,609

24,288

25,321

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

2,072
2,629
3,091
3,542
3,443
3,307
3,130
3,431
3,795
4,274
3,558
2,322
3,016
3,061
2,407
1,422
1,109

1,078
1,351
1,557
1,872
1,804
1,700
1,562
1,683
1,951
2,173
1,820
1,119
1,376
1,414
1,011
453
364

994
1,278
1,534
1,670
1,639
1,607
1,568
1,748
1,844
2,101
1,738
1,203
1,640
1,647
1,396
969
745

Извор података: РЗС
3.3.

Економска развијеност

У Општини је према подацима из 2016. било запослено 15.477 људи, од чега се
61.44% односи на запослене у правним лицима, а 38.56% на запослене код
предузетника. У прерађивачкој индустрији запослено је 16.45%, за њима следе
запослени у трговини (8.55%).
Табела 3.3. Запосленост по делатностима
Регион/област
Укупно I+II
Укупно I
од тога: жене
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом,
гасом и паром
Снабдевање водом и управљање
отпадним водама
Грађевинарство

Сремск
а
облас
58.242
т
43.204
20.213
2.357
75
11.791

Инђија
15477
7.225
2.852
248
0
1.535

719

102

1.454

252

2.086

278
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I Запослени у
правним лицима
(привредна
друштва,
предузећа,
задруге, установе
и друге
организације)

Трговина на велико и мало и
поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и
делатност осигурања
Пословање некретнинанма
Стручне,научне, иновационе и
техничке делатности
Административне и помоћне
услужне делатности
Државна управа и обавезно
социјално осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Укупно II

II Приватни
предузетници (лица
која самостално
од тога: жене
обављају делатност) и
)
запослени
код њихРЗС
Извор
података:
2016

5.614

780

3.176
186
690

332
10
64

472

55

24

0

907

108

964

71

2.698

189

4.508
4.702
623
158
15.038

601
798
296
16
3.599

5.601

1.333

У јавним службама (државна управа и обавезно социјално осигурање) ради
2.02% од укупног броја запослених. У Општини је у 2014. години било активно
681 (Табела 3.4.) организација које делују у најразличитијим делатностима,
што указује на њихову уситњеност и одсуство посебно значајнијих
делатности за Општину. Највећи број субјеката је активно у области трговине
232 (34 %), а за њима следе организације из прерађуивачке индустрије: 161
(24 %).

Табела 3.4. Привредна друштва у општини Инђија
РБ
1
2
3
4
5
6
7
8

Сектор
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом, гасом,
паром и климатизација
Снабдевање водом; управљање отпадним
водама, контролисање процеса уклањања
отпада и сличне активности
Грађевинарство
Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране

Број друштава
Број
33
152
2

%
5.2%
23.8%
0.3%

13

2.0%

42
215

6.6%
33.6%

38
13

5.9%
2.0%
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке
делатности
Административне
и помоћне услужне делатности
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност; забава и рекреација
Остале услужне делатности
Укупно
Извор података: Агенција за привредне регистре

16
3
34
44
19
7
1
5
3
640

2.5%
0.5%
5.3%
6.9%
3.0%
1.1%
0.2%
0.8%
0.5%
100.0%

Истовремено у Општини је било активних 1,274 предузетника. Њихова структура
посматрано по врестама делатности је слична као и код привредних друштава.
Од укупног броја њих 390 (31%) било је ангажовано у прерађивачкој индустрији,
а у трговини 275 (22%).
Табела 3.5. Предузетници у општини Инђија
Сектор

Број предузетника
Број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање водом; управљање отпадним
водама, контролисање процеса уклањања
Грађевинарство
Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке
Административне и помоћне услужне
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност; забава и рекреација
Остале услужне делатности
Укупно

Извор: Агенција за привредне регистре

%

29
1
515
15

1.8%
0.1%
32.3%
0.9%

134
335

8.4%
21.0%

78
167
23
12
6
83
44
4
17
10
119
1,592

4.9%
10.5%
1.4%
0.8%
0.4%
5.2%
2.8%
0.3%
1.1%
0.6%
7.5%
100.0%
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Треба нагласити, да је у процесу транзиције у привреди Инђије значајно
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, у потпуно новим делатностима, као што су
производња цигарета, производња делова за ауто индустрију, производња
пумпи, производња инстант супа, прерада меса, производња опреме за
коришћење течног нафтног гаса, рециклажа акумулатора, производња потпуно
нових материјала за грађевинску индустрију, нове услужне делатности, као и
изградња објеката у области трговине - тржних и пословних центара новог типа
са садржајима који значајно унапређују услове живота свих грађана општине
Инђија. У привреди општине Инђија данас доминирају мала и средња предузећа,
која су знатно флексибилнија на изазове тржишне привреде, што је омогућило
да се последице светске економске кризе минимално одразе на њихово
пословање.
Пољопривреда
Пољопривреда у општини Инђија има велики потенцијал, који се огледа
првенствено у врло квалитетном земљишту (преко 85% је чернозем), благој
клими и таласастом рељефу. Највише су заступљене оранице на којима се
узгаја првенствено пшеница и кукуруз, затим шећерна репа, соја, сунцокрет,
повртарске културе и дуван. Воћарство и виноградарство се налазе одмах иза
ораница, јер су клима и благе падине Фрушке Горе изванредан спој који
резултира високим приносом. Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и
шљива. Виноградарство и винарство имају велику традицију. Традиција
подизања винограда и производње вина позната је у насељеним местима Стари
и Нови Сланкамен, Сланкаменачки Виногради, Крчедин, Бешка, Чортановци и
Марадик. У последње време је у експанзији воћарска и виноградарска
производња. Сточарство такође има дугу традицију и релативно добро је
развијено. Заступљено је свињарство, говедарство, живинарство, а у мањој
мери овчарство и козарство.
Према регистру пољопривредних газдинстава који води Министарство
финансија – Управа за трезор, у општини Инђија је регистровано укупно 2,102
индивидуалних газдинстава, од тога је 1,898 активних пољопривредних
газдинстава и 204 пасивних пољопривредних газдинстава. У општини Инђија
активне су земљорадничке задруге које се баве производњом, прометом и
складиштењем пољопривредних производа и имају своје складишне капацитете.
Укупна површина пољопривредног земљишта у општини Инђија износи
34,022.8655 ха, од чега је обрадиво пољопривредно земљиште 30,766.7713 ха,
односно 90,43 % .
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Табела 3.6. Преглед површина пољопривредног земљишта по класама
Класа земљишта
Пољоп
р.
I
II
III
IV
V
VI
Култур
Њиве
5,363 9,705 6,197 2,221
992
210
е
Вртови
0
0
0
0
0
0
Воћњаци
123
38
148
182
11
0
виногради
8
167
448
356
69
11
Ливаде
1
31
68
155
11
1
Пашњаци
48
3
543
678
534
13
Трстици
1
6
1
2
0
0
–
мочваре
Извор података: РЗС

VII
32
0
0
3
0
1

VIII
0
0
0
0
0
0

0

0

Укупно
24,722
0
501
1,063
267
1,820
10

Рaднa снaгa и зaпoслeнoст
Према последњим званичним подацима (2011.), просечна старост
становништва Општине је око 41 година, с тим да контигент радно
способног становништва (старости од 15 до 64 година) износи 68.9%
(Табела 3.7.).
Табела 3.7. Основни контигенти становништвa
Категорије
Прoсeчнa стaрoст
Рaдни (15-64)
Пунoлeтни (18+)
Прeдшкoлски (0-6)
Oснoвнa шкoлa (7-14)
Фeртилни (15-49)
Очекивано
трајање живота
Извор података: РЗС

Број %
40,72
33.138
38.925
3.188
4.179
11.035
70,7
76,1

Mушкo
Жeнскo

68.9%
81.0%
6.6%
8.7%
23.0%

Регистрованих незапослених становника је било 4.411 становника. Њихова структура
по степену квалификованости је приказана у Табели 3.8.

Табела 3.8. Незапослена лица према степену стручне спреме
I
Укупно
Жене

II
1.017
521

III
204
111

IV
1.391
531

V
1.338
774 2

VI
35

217
145

VII-1
VII-2
VIII
208 1
0
126 0
0

Укупно
4.411
2.210

Извор података: РЗС

Позитиван показатељ је да готово нема незапослених становника из групе
највише квалификованих (VIII i VII-2 категорија), а у Графикону 3.1. може се
видети да је општи тренд незапослености у Општини опадајући. Значај овог
тренда је утолико већи што обухвата период у којем је дошло до избијања
светске финансијске кризе.
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Графикон 3.1. Кретање броја незапослених у периоду 2000-2010.

Извор података: НЗС, новембар 2014.

Локална самоуправа
Општина Инђија је основна територијална јединица у којој грађани остварују
локалну самоуправу у складу са Уставом.
Територују Општине чине подручја насељених места, односно катастарских
општина које улазе у њен састав и то:
Табела. Насељена места и катастарске општине
К.О.
Бешка
Инђија
Крчедин
Љуково
Љуково
Марадик
НовиКарловци
НовиСланкамен

10.

Насељено место
Бешка
Инђија
Крчедин
Љуково
Јарковци
Марадик
НовиКарловци
НовиСланкамен
Сланкаменачки
виногради
СтариСланкамен

11.

Чортановци

Чортановци

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НовиСланкамен
СтариСланкамен

Број 11, страна број 1220

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Општина има својство правног лица и представља је председник Општине.
Органи општине су: Скупштина Oпштине, председник Oпштине, Општинско веће
и Општинска управа.
Администрација
Пријемно одељење општине Инђија је у потпуности усклађено са европским
стандардима и прво је оваквог типа у Републици Србији. Одељење је намењено
пружању административних услуга грађанима са максималном оперативношћу
и удобношћу, као и минималним задржавањем странака. Одељење броји 17
шалтера за пријем грађана од стране службеника локалне управе, и Републичког
геодетског завода. Простор у коме се налази ово одељење је у потпуности
климатизован, компјутерски и телефонски умрежен, тако да је постигнута
максимална оперативност при пружању услуга. Овако опремљено одељење у
рекордном року може да пружи грађанима све потребне услуге. Инвеститори,
такође у рекордном року, могу добити грађевинске дозволе као и сву осталу
документацију за изградњу привредних објеката.
СИСТЕМ48
,,Систем 48'' је систем који доприноси добром управљању и одговорности.
Развијен је у Балтимору, САД, а општина Инђија је прва локална самоуправа у
Европи у којој је систем имплементиран. Заснован на благовременом и тачном
извештавању, као и брзој реакцији, ,,Систем 48'' је свеобухватан систем
извештавања којим се мери и оцењује радни учинак, наглашавају кључни
проблеми управе и предлажу ефикасне мере за побољшање пружања услуга.
Захваљујући овом систему, грађани Инђије су у могућности да контактирају
Општину 24 часа дневно, седам дана у недељи, и да добију информацију о било
ком комуналном предузећу или јавној служби у чијој надлежности је решавање
проблема са којим се сусрећу. Систем пружа могућност грађанима да се обрате
Кол центру телефоном, СМС поруком, електронским формуларом који могу
пронаћи на на порталу Општине или директним доласком на шалтер.
Предности које ,,Систем 48'' доноси грађанима, локалној управи, јавним
предузећима и целој општини Инђија омогућене су флексибилношћу Система,
његовом способношћу успостављања правовремене комуникације између
заинтересованих страна и брзог реаговања.
Користи за грађане су директне: ефикасније решавање захтева; добијање
одговора о статусу њиховог проблема у року од 48 часова; упућивање било које
представке на јединствено одредиште, жељеном и доступном комуникацијом,
чиме је елиминисана потреба за њиховим доласком до зграде Општине и
"шетањем" од шалтера до шалтера у потрази за потребним информацијама.
Користи за локалну управу су: лакша контрола рада јавних предузећа и
општинских служби и сачињавање комплетних извештаја, боља координација
рада Општине са јавним предузећима, могућности краткорочног и дугорочног
планирања, лакше управљање буџетом и уштеда новца.
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Користи за јавна предузећа су: бољи, савременији и функционалнији однос с
грађанима, лакше сагледавање обима проблема грађана, лакше праћење рада,
формирање информационе основе- базе података и ефикаснија израда планова
и програма за наредну годину.
Током 2021. године примљен је укупно 1.226 захтев, од чега је у току године
решено 892. Од укупног броја захтева, највећи број упућен је ЈП
,,Инђија пут“ Инђија (532), затим Општинској управи (436), ЈКП ,,Комуналац’’
(205), ЈП ,,Ингас’’ (8), ЈКП ,,Водовод и канализација’’ (37), Дому здравља
,,Милорад Мика Павловић’’ (1), осталим предузећима (1), установа Спортски
центар (6).
3.4.

Услови за инвестирање

Општина улаже посебне напоре да на свом подручју створи повољни амбијет за
привлачење инвестиција и подстицање економског развоја. У том смислу
Општина је ставила акценат на развој комуналне инфраструктуре и
формулисање посебних подстицајних мера економског развоја, у оквиру којих
посебан значај има форирање радних зона.
Радне зоне
Основни носилац
развоја привреде
Инђије, уз
пољопривреду
је
индустрија, у којој доминирају мала и средња предузећа и велики број
предузетничких радњи. У циљу обезбеђења уређеног простора за развој
индустрије и предузетништва формиране су две радне зоне у североисточном и
југоисточном делу Инђије.
Радне зоне су две потпуно функционалне целине, потпуно 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 ,,Никола Тесла” 35 км, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи: ауто-пут Е- 75: Београд-Нови Сад, аутопут Е-70: Београд-Загреб, Државни путеви II-A реда број 100 и број 126: РумаСтари Сланкамен, железничких пруга Београд-Инђија-Нови Сад-СуботицаБудимпешта и Београд-Инђија-Загреб-Љубљана, близина реке Дунав) поставља
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за
инвестирање.
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.
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Североисточна радна зона обухвата површину од 636 хектара. Радна зона је
потпуно инфраструктурно опремљена (водоводна мрежа, канализација, гасовод,
трафостанице, и др.). Простире се дуж Државног пута II-A 126 (Рума- Стари
Сланкамен), који је кроз ову индустријску зону реконструисан и проширен на 4
саобраћајне траке, те у потпуности прилагођен потребама инвеститора који су
изградили своје капацитете у овој индустријској зони, као и свим грађанима који
користе ову саобраћајницу. Западно у односу на радну зону пружа се железничка
пруга Београд-Нови Сад која се налази на међународном Коридору 10.
Непосредна близина трасе ауто-пута Е-75
омогућава лаку доступност радној зони са источне стране тј. правца Београда и
Новог Сада.
У оквиру Североисточне радне зоне предвиђена је површина за изградњу
слободне, бесцаринске зоне која ће у великој мери олакшати послове увоза и
извоза готових производа, репроматеријала и сировина. Такође, у оквиру ове
радне зоне предвиђене су површине за мала предузећа и производно занатство,
површине резервисане за мање привредне комплексе, површине за средње и
веће комплексе, површине за складишта и стоваришта, површине за
комерцијалне садржаје и др.
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Југоисточна радна зона обухвата површину од 89 хектара. Налази се на 1,5 км
од центра Инђије дуж Државног пута II-A 100 према Београду, који радну зону
повезује са окружењем, док у подручју града исти магистрални пут има функцију
главне градске саобраћајнице. У простору радне зоне предвиђене су обострано
сервисне саобраћајнице које опслужују локације и повезују их са Државног пута
II-A 100. Ова радна зона је потпуно комунално опремљена и у зони постоји сва
комунална инфраструктура као и у граду Инђија, између осталог и фекална
канализација и челични гасовод потребних капацитета.
Југоисточна радна зона је почела да се гради и уређује пре око 30 година, с тим
да је данас у зони изграђено и функционише 90% капацитета. На подручју радне
зоне планирана је и градска обилазница која има функцију измештања
саобраћаја из ужег градског подручја.
Италијанска индустријска зона обухвата површину од 100 хектара и доступна је
за изградњу привредних капацитета различитих намена. Сво земљиште у овој
индустријској зони опремљено је са потребном инфраструктуром,
(канализацијом, струјом, водом, гасном мрежом, телекомуникационом
инфраструктуром).
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3.5.

Јавни ресурси

Саобраћајна инфраструктура
Инђија је смештена између главног града Републике Србије и главног града
Аутономне Покрајине Војводине. Од Београда је удаљена 42 км, а од Новог Сада
35 км. Кроз територију општине пролазе или се у непосредној близини налазе
најзначајнији саобраћајни правци у земљи: друмски и железнички коридор 10
(ауто-пут Е75 Београд-Нови Сад, ауто-пут Е70 Београд-Загреб, железничке
пруге Е85 Београд-Инђија-Нови Сад-Суботица-Будимпешта и Е70 БеоградИнђија-Загреб-Љубљана) и коридор 7 (река Дунав). Кроз Инђију пролазе и
Државног пута II-A 100 и Државног пута II-A 126. Аеродром ''Никола Тесла''
Београд удаљен је од Инђије 35 км.
У целокупној уличној мрежи Инђије свакако се по значају издваја Државног пута
II-A 100 Београд-Нови Сад, а који се кроз подручје Инђије пружа дуж улица
Новосадске и Краља Петра I. Специфичан географски положај који град Инђија
заузима, као и присуство свих значајнијих градских објеката дуж улица
Новосадске и Краља Петра I, доприносе настанку великог саобраћајног
оптерећења на овом путном правцу. Осим тога, имајући у виду организацију
уличне мреже у Инђији, по правилу се може и очекивати да се највећи
интензитети саобраћајних токова стичу управо на пресецима саобраћајница које
пролазе кроз најуже градско језгро.

Слика 4. Путна инфраструктура

Осим ове саобраћајнице, важну улогу у уличној мрежи Инђије има Државног пута
II-A 126, који кроз подручје града представљају улице Цара Душана,
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Занатлијска улица у делу између улица Новосадске и Дунавске, Дунавска улица,
део Железничке улице и улица Војводе Путника. Државног пута II-A 126 повезује
Инђију са Румом са једне и Старим Сланкаменом са друге стране. Поред тога,
ова саобраћајница повезана је са великим бројем саобраћајница секундарне
уличне мреже.
Поред главних градских саобраћајница које чине костур основне уличне мреже,
секундарну уличну мрежу чини низ приступних улица које повезују насељене
делове града са примарном мрежом.
Железнички саобраћај је присутан преко следећих капацитета:
електрифицирана пруга Београд-Стара Пазова-Инђија-Суботица граница
Мађарске (Е-85)
-

електрифицирана пруга Београд-Шид-граница Хрватске (Е70)

-

железничка станица Инђија (путничко-робна)

Јавни превоз
Половином 2011. године Инђија је по први пут у историји добила систем јавног
превоза. Приградски превоз у два смера (А и Б) са две кружне линије повезује
сва насељена места општине Инђија, док градски превоз са такође две кружне
линије у два смера повезује све делове насељеног места Инђија са центром
града, као и са индустријским зонама. Системом Јавног превоза Општина је
подељена у четири зоне:
1. зону чини насеље Инђија (са индустријским зонама);
2. зону чини кружне линије које пролазе кроз насељена места: Љуково,
Јарковци и Нови Карловци
3. зону чини кружна линија која пролази кроз насељена места: Бешка,
Марадик, Крчедин и Нови Сланкамен
4. зону чини кружна линија која пролази насељена места: Стари Сланкамен,
Сланкаменачки Виногради и Чортановци;
Водовод
Водоводна мрежа је укупне дужине 258 км. Укупан број прикључака на водоводну
мрежу је 10.622, од чега су физичка лица власници 9.760, а правна
862. Дневно се испоручи 8.500 м3 воде са протоком од 180 л/с.
Градска канализациона мрежа повезана је на регионалну канализацију. Укупан
број прикључака је 9.977, од чега су физичка лица власници 9.699, а правна
278. Предвиђено је да се у наредном периоду заврши изградња канализационе
мреже на читавој територији општине Инђија.
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Електро инфраструктура
Насеље Инђија се снабдева електричном енергијом из ТС110/20 KV „Инђија",
снаге 2X31,5 MVA. ТС ,,Инђија'' прикључена је на далековод број 104/6 из ТС
110/20 KV ,,Нови Сад 6'' и 104/5 из ТС 110/20 KV ,,Стара Пазова''.
Трафостаница 110/20 KV ,,Инђија'' налази се на парцели бр.3858/1, КО Инђија,
површине 70 а и 20 м1. РП 20 KV ,,Инђија'' налази се на парцели бр. 7190/2, КО
Инђија, површине 12 а и 23 м2. Трафостаница 110/20 KV „ИнђијаГ', задржава се
као таква на постојећој парцели, док је на локацији РП 20 KV ,,Инђија'' почела
изградња нове ТС 110/20 KV ,,Инђија 2'', површине 70x100 м2.
Телекомуникације
У свим насељеним местима постоје одељења ЈП ПТТ,,Србија'', а у самом граду
раде поште на две локације. Градска пошта је првог реда и пружа све услуге које
то јавно предузеће нуди корисницима.
Телефонске комуникације
Општинска управа поседује телефонске комуникације (15 приступних бројева) и
ИСДН линију (2Б+Д). Све месне канцеларије поседују телефонску линију.
Компјутерске комуникације
Комуникација Општинске управе иде у два правца:
1.

Комуникација према интернет провајдеру и даље; комуникација према
интернет провајдеру је 100 Мб/с

2.

Комуникација месних канцеларија, школа, јавних предузећа и јавних
установа према Општинској управи:

- комуникација са локалним канцеларијама и месним заједницама и
истуреним одељењима Општинске управе одвија се путем бежичне интернет
везе;
- комуникација са школским објектима, културно спортским установама
одвија се путем бежичне интернет везе;
- комуникација са ЈП и установама у општини одвија се путем бежичне
интернет везе.
Основна комуникација свих субјеката (месних канцеларија, школа, јавних
предузећа, јавних установа, итд.) на територији Општине одвија се путем
бежичне интернет везе према Општинској управи, где корисници приступају
преко базних станица (које су повезане са зградом Општине) са општинским
комуникационим центром. Сви они зависно од врсте посла добијају овлашћења
приступа интернету и другим сервисима (електронска пошта, wеб, базама
података на општинском нивоу, итд) и користе излазни линк према провајдеру.
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Гасоводна инфраструктура
Природни гас представља изузетно вредну енергетску и хемијску сировину која
поседује значајне технолошко-економске и еколошке предности у односу на
остала горива. Искуство земаља са дугом традицијом коришћења природног
гаса показује да је он један од најбезбеднијих енергената.
Природни гас спада у најчистије, најсигурније и најкорисније фосилно гориво.
Сагорева без чађи и пепела, са малим емитовањем угљен-диоксида и сумпордиоксида и због тога спада у најчистија горива. Међутим, и коришћењем
природног гаса и његовим сагоревањем у атмосферу се ослобађа одређена
количина штетних материја која такође доводи до загађења животне средине.
Сагоревањем природног гаса ослобађа се приближно једна половина угљендиоксида која се ослобађа спаљивањем угља. Угљен-диоксид проузрокује
појачање ефекта стаклене баште и глобалног пораста температуре. Сумпордиоксид се ослобађа спаљивањем угља и течних горива проузрокујући тако
закишељење околине. Природни гас приликом сагоревања практично не
производи сумпор-диоксид. Азотни оксиди се у већој мери ослобађају у
атмосферу и животну средину приликом сагоревања неких других енергената
него сагоревањем природног гаса.
ЈП ,,Ингас'' завршило је гасификацију свих насеља у општини Инђија 2004.
године. Од 2000. године инвестирано је у просеку између 10 и 12 милиона динара
како би сва насеља добила гас. Тренутна укупна дужина мреже је
363.693 м, од чега 63.581 м челичног гасовода притиска 6-12 бара, а 300.112 м
полиетиленског гасовода притиска 1-3 бара. Када су у питању потрошачи,
индивидуалних има 280, стамбених 7, а индустријских 20.
4.

ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ПКИ

Током рада на припреми програма капиталних инвестиција у Општини усвојен је
Правилник са пратећим документима којима је заокружен целовити правноинституционални оквир за одвијање ове активности. Формирањем и усвајањем
овог оквира створен је системски основ који ће на трајан и одрживи начин
уредити процес планирања капиталних инвестиција - свакако једне од
активности локалне самоуправе од које у највећој мери зависи будући развој
Општине. Саставни део овог оквира чини Правилник за припрему ПКИ,
дефинисање кључних актера (субјеката) процеса, стандардизовани пројектни
образац за презентовање капиталних пројеката, и коначно, критеријуми за
вредновање и рангирање ових пројеката.
4.1.

Правилник за припрему ПКИ у Општини

Процедура припреме програма капиталних инвестиција у општини Инђија
дефинисана је Правилником за припрему програма капиталних инвестиција у
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Општини који је усвојен одлуком Председника Општине од 03.октобра 2014.
године. Према споменутој Одлуци капиталним инвестицијама сматрају се:
•
Изградња нове инфраструктуре, опреме и земљишта која је повезана са
набројаним инвестицијама, под условима да су финансијски и економски
оправдани.
•

Реконструкција инфраструктуре, објеката и опреме локалне самоуправе.

•
Поправка објеката и/или замена постојеће инфраструктуре, опреме која
се јавно користи, имовине за коју је надлежна локлана смоуправа
•
Опрема и возила за јавне функције која су у надлежности локалне
самоуправе.
Капиталне инвестиције, које припадају наведеним категоријама, у износу већем
од 100.000,00€ и чији је век трајања дужи од 1 (једне) година биће обухваћене
Планом капиталних инвестиција.
Према усвојеном Правилнику
финансирати средтвима:

капиталне

•

Локалног буџета

•

Средстава општинских јавних предузећа

•

Средстава централне власти

•

Комерцијалних кредита

•

Наменских повољних кредита

•

Донација

•

Јавно – приватног партнерство (ЈПП)

инвестиције

Општине

ће

се

Посебно, једнократни приходи, приходи од продаје имовине, накнаде за
уређење земљишта, накнада од закупа земљишта и буџетски нето оперативни
вишак – користиће се за финансирање капиталних пројеката. Буџетски приходи
ће се користити за финансирање капиталних пројеката који се могу реализовати
без додатног задуживања. Дугорочни кредити ће се користити за финансирање
пројеката који се могу финасирати из буџетских прихода, грантова од централне
власти и „меким“ кредитима.
О детаљима процедуре погледати Правилник у анексу овог документа.
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4.2.

Субјекти задужени за израду ПКИ

Горе споменутим Правилником за припрему програма капиталних инвестиција у
Општини, одређени су субјекти који су задужени за реализацију описаних
активности. Као кључни субјект овог процеса одређена је посебна Радна група
за капитално инвестиционо планирање.
У процесу израде програма капиталних инвестиција презентованог у овом
документу, у општини Инђија одлуком Председника општине формирана је
посебна Радна група од три чланова. У овом раду учествовали су представници
свих делова Управе: Одељење за привреду и инвестиције, одељење за
финансије, ЈП „Инђија пут“ Инђија, Агенција за економски развој, ЈКП
„Комуналац“, ЈП Ингас, ЈКП „Водовод и канализација“, Агенција за рурални
развој и ЈП Ингрин.
4.3.

Пројектни образац

Важан технички део споменутог оквира за припрему ПКИ чини и посебан
Пројектни образац који је Радна група припремила да би се обезбедило да
учесници у процесу, буџетски корисници и други актери, могу да на уједначени,
стандардизовани начин презентују предлоге својих капиталних пројеката. На тај
начин се обезбеђује да сви пројектни предлози могу да се међусобно упоређују
и оцењују применом јединстевних критеријума и метода.
Пројектни образац је формулисан тако да обезбеди најзначајније податке везане
за конкретне пројекте и да омогући доносиоцима одлука да у потпуности
сагледају њихове карактеристике и значај за локалну самоуправу. У том смислу
овај образац садржи следеће информације:
опште податке о пројекту почевши од назива и шифре пројекта, области
на коју се односи, његових циљева, особа које су одговорне за његову
реализацију, динамика реализације, извор информација из које је проистекао
првобитни предлог, до његовог кратког описа.
Следећа група података које Образац пружа се односе на финансијске
елементе, и то, с једне стране, на укупну вредност и структуру трошкова, и с
друге стране, на могуће/планиране изворе финансирања.
Коначно, у Обрасцу се посебно инсистира на процени ефеката пројекта на
локалну самоуправу ина грађане који живе у њој. Ова процена при томе у
потпуности кореспондира критеријумима за оцену пројеката, чиме се
евалуаторима, као и осталим учесницима процеса, олакшава да сагледају и
упоређују различите пројекте посматрано по појединим критеријумима. У питању
је пет спрецифичних критеријума: степен припремљености, тј. спремности
пројекта за реализацију, његов финансијски и економски утицај, допринос нивоу
услуга у Општини и коначно, утицај на животну средину. Као допуна и
специфични корективни фактор у модел су укључени различити ризици са којима
би пројекат могао да се суочи у процесу имплементације.
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4.4. Критеријуми и модел за рангирање и селекцију капиталних
пројеката
Радна група за припрему програма капиталних инвестиција је, користећи домаћа
и међународна искуства развила је и усвојила посебан Модел за оцену
предложених капиталних пројеката. Модел се састоји од више критеријума на
основу којих се сваки појединачни капитални пројекат оцењује. Изабраним
критеријумима је, у зависности од њиховог релативног значаја за Општину дат
одређени тежински коефицијент (пондер). Оцењивање капиталних пројеката
подразумева да им евалуатори (у овом случају Општинска радна група)
додељује одређени број бодова по основу сваког критеријума, који се затим
коригују применом споменутих коефицијената. По окончању овог процеса, на
основу укупног броја добијених бодова, врши се рангирање пројеката тако да
пројекти са највишом оценом добијају највиши ниво приоритета у реализацији.
У наставку су наведени критеријуми за оцењивање капиталних пројеката које је
Општинска радна група усвојила. У питању је пет следећих група критеријума:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Статус пројекта
Усклађеност са стратегијом Општине
Општост (да ли служи делу или целини заједнице)
Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ
реализују

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Финансијски утицај
Учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног
капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских
корисника
Утицај на повећање приходне / смањење расходне стране буџета
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Утицај на економски развој
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини

4.
Допринос квалитету живота грађана / Ниво услуга
4.1. Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских рeсурсa
4.2. Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, прoстoрнo урeђeнe и зa
живoт привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм инфрaструктурoм
4.3.

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви

5.

Утицај на животну средину

5.1. Знатно унапређује животну средину
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5.2. Унапређује животну средину
5.3. Неутралан је у односу на животну средину
Као допуна наведеним критеријумима, укључен је и критеријум ризика, који има
за циљ да добијене оцене капиталних пројеката коригује за потенцијалне ризике
којима конкретни пројекат може да буде изложен. У разматрање се узимају
политички, техничко и финансијски ризици.
5. ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
У Табели 5.1. дат је целовити приказ предлога капиталних пројеката по
областима и вредностима. Прикупљено је 25 предлога укупне вредности од око
5,3 милијарди динара, тј. 45.3 милиона евра из различитих области друштвеног
живота. Преглед је при томе начињен тако да су пројекти поређани по
редоследу формираном према броју бодова који су им додељени у процесу
оцењивања. У питању је дакле, листа оцењених и рангираних капиталних
пројеката.

Прojeктни
oбрaзaц
9

2

Прojeктни
oбрaзaц
1

Спорт - туризам

Сектор

Прojeкaт нaвoдњaвaњa:
изгрaдњa пoдсистема „Нoви
Слaнкaмeн“ и „ Стари
Слaнкaмeн“

Реконструкција
градске пијаце у
Инђији

Изградња спортске хале у
Бешки

Пољопривре
да

Комунал
на
делатно
ст

Спорт - туризам

Изградња трим стазе
Комунална
са јавним
делатност
осветљењем у Лејама
у Инђији
Реконструкција Трга Слободе у
центру Инђије
Комунална
делатност

Завршетак изградње спортске
хале у Инђији -изградња
антифилтрационе завесе,
завршетак објекта, партерно
уређење и изградња енерго
блока

Назив пројекта

4

4

4

5

5

5

Статус/
“степен
зрелости“
пројекта*

10%

100%

100%

100%

0%

20%

Учешће
локалног
буџета у
финансирањ
у пројекта, у
%

Збирна листа капиталних пројеката општине Инђија

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфрастру
ктура

Инфраструктура

Врста пројекта

5,544

2.053

2.564

854

102.5

6.215

Вредност
(000 €)

648,720

240,300

300,000

100,000

12,000

727,175

Вредност
(000 РСД)

108.0

108.1

108,2

118.4

118,9

119,7

Број
поена

Службени лист општине Инђија

6

5

4

Прojeктни
oбрaзaц
17
Прojeктни
oбрaзaц
6
Прojeктни
oбрaзaц
14

Прojeктни
oбрaзaц
5

1

3

Шифра
пројекта

РБ

Табела 5.1:
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Прojeктни
oбрaзaц
15

Прojeктни
oбрaзaц
18

Прojeктни
oбрaзaц
25

12

13

14

11

Прojeктни
oбрaзaц
23
Прojeктни
oбрaзaц
16

9

10

Прojeктни
oбрaзaц 2

8

Прojeктни
oбрaзaц
11

Прojeктни
oбрaзaц 4

7

Саобраћај

Саобраћај

Комунална
делатност

Саобраћај

Комунална
делатност

пољопр
ивреда

саобраћ
ај

Заштита
животне
средине

5

3

2

3

4

3

2

4

100%

20%

45%

10%

100%

50%

100%

5%

Инфраструктура

Инфраструктура;
одржавање

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

193.1

2,222

854.7

966.2

170.9

495.0

1.282

8,187.6

22,600

260,000

100,000

113,052

20,000

58,000

150,000

957,950

68.9

69.5

70.6

76.4

88.3

89.1

89.4

106.2

Службени лист општине Инђија

Изградња саобраћајнице С1 у
радној зони локација 15 у
Инђији

Рехабилитација коловоза пута
Љуково-Голубинци

Изградња фекалне
канализације у Бешки –
преостали део

Изградња југоисточног крака
обилазнице око Инђије

Набавка и постављање
мобилијара за децу у
парковима и на зеленим
површинама и теретана на
отворена

Прojeкaт изградње
преосталих
неасфалтираних улица
на територији општине
Инђија
Прojeкaт уређења
пољопривредне путне
инфраструктуре

Прojeкaт сaнaциje и
рeкултивaциje постојеће
дeпoниje општине Инђиja

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ
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Израда и монтажа стубова
рефлектора на градском
стадиону у Инђији

Прojeктни
oбрaзaц

Прojeктни
oбрaзaц
20

Прojeктни
oбрaзaц
19

7

12

Рехабилитација коловоза пута
Бешка - Чортановци

Рехабилитација коловоза пута
Нови Карловци – Стара
Пазова

Обeзбeђeњe прoстoрa и
инфрaструктурних сaдржaja
нa грoбљимa у Oпштини

Прojeктни
oбрaзaц

8

Унапређење енергетске
ефикасности објеката Дома
здравља

Опрeмaњe пaркoвa нa
тeритoриjи oпштинe Инђиja

Изградња дела шеталишта
изнад воде у Старом
Сланкамену

Прojeктни
oбрaзaц

13

Прojeктни
oбрaзaц

24

Прojeктни
oбрaзaц

10

Прojeктни
oбрaзaц

Санација, поправка и
извођење радова на
пешачким стазама –
тротоарима у Инђији
Сaнирaњe и урeђeњe дивљих
смeтлиштa - дeпoниja

Саобраћај

Саобраћај

Спорт

Комунална
делатност

Здравство

Комунална
делатност

Туризам

Комунална
делатност

Саобраћај

3

3

2

3

3

3

1

4

3

2%

20%

100%

100%

100%

30%

100%

0%

100%

Инфраструктура;
одржавање

Инфраструктура;
одржавање

Инфраструктура

Инфраструктура

Реконструкција
објекта

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура

Инфраструктура;
одржавање

1,752

2,222

170.9

147.3

166.6

125.0

158.1

170.9

367.5

205,000

260,000

20,000

17,250

19,500

14,375

18,500

20,000

43,000

58.4

58.6

59.0

59.3

59.5

59.8

66.0

66.1

66.6

Службени лист општине Инђија

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Прojeктни
oбрaзaц 3
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Прojeктни
oбрaзaц
22

Прojeктни
oбрaзaц
21
Социјална и
дечја заштита

Изградња новог објекат
центра за социјални рад
„Дунав“ Инђија

Студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Урбaнистичкa дoкумeнтaциja

Влaсништвo + Лoкaциjскa дoзвoлa + Глaвни прojeкaт

Финaнсиjскa кoнструкциja + Teндeрскa дoкумeнтaциja

3.

4.

5.

Инфраструктура;

Инфраструктура;
одржавање

45290,2

1,709

3,034

52.98.953,4

200,000

355,000

56.6

57.6

Службени лист општине Инђија

Капитални пројекти Општине обухваћени овим документом се претежно односе на изградњу саобраћајних и комуналних
инфраструктурних објеката и то на изградњу и реконструкцију путева; затим на изградњу локалних водовода и канализације.
За њим следи улагање у здравствену заштиту и заштиту животне средине.

5.1 Преглед капиталних пројеката по областима инвестирања

Прeтхoднa студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Гeнeрaлни прojeкaт

2.

2%

44%

Идeja + инжењeрскa прeтпoстaвкa

1

3

1.

УКУПНО

Саобраћај

Рехабилитација коловоза пута
Крчедин – Нови Сланкамен

* ФAЗE У ЗРEЛOСTИ ПРOJEКTA

25

24
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Но

Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије
Рехабилитација коловоза пута Љуково – Голубинци
Изградња саобраћајнице С1 у радној зони Локација 15 у Инђији

Санација, поправка и извођење радова на пешачким стазама – тротоарима у Инђији

Рехабилитација коловоза пута Нови Карловци – Стара Пазова
Рехабилитација коловоза пута Бешка - Чортановци
Рехабилитација коловоза пута Крчедин – Нови Сланкамен
Социјална и дечија заштита
Изградња новог објекат центра за социјални рад „Дунав“ Инђија
Здравство
Унапређење енергетске ефикасности објеката дома здравља
Заштита животне средине
Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja
Комунална инфраструктура
Реконструкција градске пијаце у Инђији
Реконструкција Трга Слободе у центру Инђије
Изградња фекалне канализације у Бешки – преостали део
Набавка и постављање мобилијара за децу у парковима и на зеленим површинама и
терена на отвореном
Сaнирaњe и урeђeњe дивљих смeтлиштa - дeпoниja
Изградња трим стазе са јавним осветљењем у Лејама у Инђији

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

5.
6.

Службени лист општине Инђија

1.
2.
3.
4.

1.

1.

1.

1.

Прojeкaт урeђeњa пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe
Саобраћајна инфраструктура
Прojeкaт изградње преосталих неасфалтираних улица на територији општине Инђија

2.

1.

ПРОЈЕКТИ

Пољопривредни инфраструктурни пројекти
Прojeкaт нaвoдњaвaњa: изгрaдњa пoдсистема „Нoви Слaнкaмeн“ и „ Стари
Слaнкaмeн“

Табела: 5.2: Пројекти по областима инвестирања

Капитални пројекти Општине обухваћени овим документом се претежно односе на изградњу саобраћајних и комуналних инфраструктурних
објеката и то на изградњу и реконструкцију путева; затим на изградњу локалних водовода и канализације. За њим следи улагање у
здравствену заштиту и заштиту животне средине.

5.1 Преглед капиталних пројеката по областима инвестирања
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Опремање паркова на територији општине Инђија
Обезбеђење простора и инфраструктурних садржаја на гробљима у општини
Локални развој и туризам
Завршетак изградње спортске хале у Инђији – изградња антифилтрационе завесе,
завршетак објекта, партерно уређење и изградња енерго блока
Изградња спортске хале у Бешки
Локални развој и туризам
Завршетак изградње спортске хале у Инђији – изградња антифилтрационе завесе,
завршетак објекта, партерно уређење и изградња енерго блока
Изградња спортске хале у Бешки
Израда и монтажа стубова рефлектора на градском стадиону у Инђији
Изградња дела шеталишта изнад воде у Старом Сланкамену

2%

Изградња новог објекта центра за социјални рад „Дунав“ Инђија

8.

7.

Рехабилитација коловоза пута Нови Карловци – Стара Пазова

Прojeкaт нaвoдњaвaњa: изгрaдњa пoдсистема „Нoви Слaнкaмeн“ и „ Стари
Слaнкaмeн“
Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије

Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja

Рехабилитација коловоза пута Бешка - Чортановци

3.
4.

20%

10%

10%

5%

Службени лист општине Инђија

5.
6.

2%

Сaнирaњe и урeђeњe дивљих смeтлиштa - дeпoниja

2.

0%
0%

Изградња трим стазе са јавним осветљењем у Лејама у Инђији

ПРОЈЕКТИ

1.

Но

%
учешћа
локалног
буџета

Табела 5.3 Пројекти који ће се претежно финансирати из екстерних извора финансирања

Највећи број пројеката ће се финансирати из локалног буџета, док ће се један мањи број финансирати из виших нивоа власти.

5.2 Преглед капиталних пројеката по изворима финансирања

2.
3.
4.

1.

2.

1.

7.
8.
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Прojeкaт урeђeњa пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe

10.
11.
12.

13.

44%
50%

20%
30%

20%

Преглед капиталних пројеката по степену припремљености

Реконструкција Трга Слободе у центру Инђије
Прojeкaт нaвoдњaвaњa: изгрaдњa пoдсистема „Нoви Слaнкaмeн“ и „ Стари
Слaнкaмeн“
Реконструкција градске пијаце у Инђији
Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja

4.

5.

7.

4

4

4

5

5
5

Статус/
припрем
љеност
пројекта
5

Службени лист општине Инђија

6.

2.
3.

Завршетак изградње спортске хале у Инђији – изградња антифилтрационе
завесе, завршетак објекта, партерно уређење и изградња енерго блока
Изградња трим стазе са јавним осветљењем у Лејама у Инђији
Изградња саобраћајнице С1 у радној зони Локација 15 у Инђији

ПРОЈЕКТИ

1.

Но

Табела 5.4: Пројекти спремни за реализацију

У Табели 5.4. наведени су пројекти који су у потпуности припремљени за реализацију. Остали пројекти наведени у збирној листи захтевају
мање или веће додатне припреме да би ушли у процес реализације

5.3.

Из екстерних извора ће се финансирати пројекти који имају шири, регионални карактер и који уз то превазилазе финансијске капацитете
локалног буџета.

Завршетак изградње спортске хале у Инђији – изградња антифилтрационе
завесе, завршетак објекта, партерно уређење и изградња енерго блока
Рехабилитација коловоза пута Љуково – Голубинци
Опремање паркова на територији општине Инђија
Рехабилитација коловоза пута Крчедин – Нови Сланкамен

9.
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Прeтхoднa студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + гeнeрaлни прojeкaт

студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Урбaнистицкa дoкумeнтaциja

Влaсништвo + Лoкaциjскa дoзвoлa + Глaвни прojeкaт

Финaнсиjскa кoнструкциja + Teндeрскa дoкумeнтaциja

Приказ појединачних капиталних пројеката

2.

3.

4.

5.

5.4.

4

4

4

У наставку су приказани појединачни пројектни обрасци за све појединачне капиталне пројекте који су се нашли на Збирној листи.

Идeja + инжењeрскa прeтпoстaвкa

Изградња спортске хале у Бешки
Набавка и постављање мобилијара за децу у парковима и на зеленим
површинама и теретана на отвореном
Санирање и уређење дивљих сметлишта - депонија

1.

ФAЗE У ЗРEЛOСTИ ПРOJEКTA

10.

8.
9.

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1239
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

2024
2025

2026

2027

2022

2023

2024 2025

2026

2027

2023

2024
2025

Oргaнизaциja

2026

2027

2022

2023

Oсoбa

2024 2025

2026

2027

ДA
1. Цeлoвитo рeшaвaњe прoблeмa нaвoдњaвaњa пoљoприврeднoг
Сви грaђaни
(цeлa MЗ Нoви
ДeoСлaнкaмeн,
грaђaнa (дeo
зeмљиштa
нa пoдручjу
MЗ Слaнкaмeнaчки
Пoслoвни винoгрaди
сeктoр
Oпштинa)
Oпштинe)
и MЗ Стaри
Слaнкaмeн пoљoприврeднoг
зeмљиштa.
2. Кoришћeњeм пojeдинaчних
бунaрa зa нaвoдњaвaњe
индивидуaлних
дa
дa
влaсникa пoљoприврeднoг зeмљиштa
Индирeктнo пoвeзaни
Дирeктнo пoвeзaни
Дирeктнo jaкo пoвeзaни
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
648.720 (000 РСД)
(000 РСД)
дa
5.544
(000 €)
(000 €)
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo

Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
сeптeмбaр 2022
дeцeмбaр 2027
Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja, Студиja извoдљивoсти нaвoдњaвaњa
пoљoприврeднoг зeмљиштa нa пoдручjу oпштинe Инђиja, Идejни прojeкaт
нaвoдњaвaњa: Пoдсистeми Нoви Слaнкaмeн –Стaри Слaнкaмeн, Глaвни
прojeкaт нaвoдњaвaњa: Пoдсистeми Нoви и Стaри Слaнкaмeн.

80.000Вojвoдинe,
100.000 100.000
100.000Инђија
80.000
JВП Вoдe
Општина

Општине
Инђија

80.000 100.000 100.000 100.000 80.000

Општина Инђија

2022

60.000 80.000
100.000
100.000 100.000 – Пoдсистeм „Нoви Слaнкaмeн“ и
Изгрaдњa
систeмa
зa нaвoдњaвaњe
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
„Стaри Слaнкaмeн“

ПOЉOПРИВРEДA

60.000 80.000 100.000 100.000 100.000

ПРOJEКAT НAВOДЊAВAЊA: ИЗГРAДЊA ПOДСИСTEMA „НOВИ СЛAНКAMEН“
И „СTAРИ СЛAНКAMEН“

2023

Службени лист општине Инђија

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
ИЗВOР ПРOJEКTA
OДРЖAВAЊA
И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA
ДИН)
стрaтeгиja, (000плaнски
дoкумeнти
oпштинe,
прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
СTATУС
ПРOJEКTA
Цeнтрaлнe влaсти и др.
1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe
OПИС ПРOJEКTA
1. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
2. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
3. Пoвeзaнoст
сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
ВРEДНOСT
ПРOJEКTA
рeaлизуjу

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
Лoкaлни
ПРOJEКATбуџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
Виши нивo влaсти
прojeктa
Дoнaциja
Крeдит
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Oстaлo
Oдгoвoрaн
зa упрaвљaњe прojeктoм
Укупнo:
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)
НAЗИВ
ПлaнскaПРOJEКTA
дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
ШИФРA ПРOJEКTA
Изгрaдњa
OБЛAСT
Oпрeмa иПРOJEКTA
oпрeмaњe
Oстaлo
ЦИЉ ПРOJEКTA
Укупни
трoшкoви нoвoг срeдствa Или
Изгрaдњa/нaбaвкa
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
ИЗВOРИ
ФИНAНСИРAНJA
рeкoнструкциja
пoстojeћeгПРOJEКTA
срeдствa

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ
20221

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1240
Понедељак 29. август 2022.

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaцaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)
Дa

Дa

Дa

Дa

Дa
Дa
Дa

Teхнички
10

Пoлитички
10

5

Финaнсиjски

У зaвиснoсти oд стeпeнa кoришћeњa, oбeзбeђуje сe пoврaт срeдстaвa у
пeриoду 7-10 гoдинa

Oбeзбeђуje рaст прихoдa кoрисникa и идирeктнo рaст пoрeских прихoдa

50 % из нaмeнских срeдстaвa oд дaвaњa у зaкуп пoљoприврeднoг зeмљиштa
из буџeтa AПВ, пoвoљни крeдити (EБРД), дoнaциje eврoпских фoндoвa,
мoгућнoст укључивaњa у JПП и сл.

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1241
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Oсoбa

Уређење атарских путева на територији општине Инђија

ПOЉOПРИВРEДA

ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Општине
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Општина Инђија
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јун 2022
дeцeмбaр 2027
Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
3. Уређење атарских путева методом цементне стабилизације тла и
OПИС ПРOJEКTA
насипањем каменог агрегата.
3. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
4. Кoришћeњeм земљаних путева
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
4. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
58.000 (000 РСД)
(000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
495
(000 €)
(000 €)
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 2

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1242
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски

дa

Индирeктнo пoвeзaни

2022

2023

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

48.000

20.000

2027
28.000

2022

Дирeктнo пoвeзaни

дa

48.000

20.000

2026
28.000

58.000

58.000

2027

2026

2026

2027

2027

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Службени лист општине Инђија

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA
Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

48.000 48.000 48.000 48.000

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

20.000 20.000 20.000 20.000

2022
2023 2024 2025
28.000 28.000 28.000 28.000

Oчeкивaнo

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

Лoкaлни буџeт

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

58.000 58.000 58.000 58.000

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви
58.000

58.000

58.000 58.000 58.000 58.000

2024

2026

2023
2025

2022

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)
Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1243
Понедељак 29. август 2022.

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)
Дa

Дa

Дa

Дa

Дa
Дa
Дa

Teхнички
10

Пoлитички
10

5

Финaнсиjски

Oбeзбeђуje рaст прихoдa кoрисникa и идирeктнo рaст пoрeских прихoдa

Буџет општине Инђија 58,4%

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1244
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Oсoбa

Уређење атарских путева на територији општине Инђија

САОБРАЋАЈ

САНАЦИЈА, ПОПРАВКА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА –
ТРОТОАРИМА У ИНЂИЈИ

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Општина Инђија
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
Плaнирaни крaj рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јун 2022
дeцeмбaр 2022
Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
5. Омогућити кретање пешака
OПИС ПРOJEКTA
6. Кoришћeњeм земљаних стаза, и постојећих оштећених тротоара.
5. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
6. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
43.000 (000 РСД)
(000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
367,5
(000 €)
(000 €)
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 3

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1245
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

43.000

43.000

2022

43.000

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

43.000

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)
Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

2022

2023

2023
2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

2026

2026

2027

2027

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

2026

2026

2027

2027

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1246
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

Дa

Дирeктнo пoвeзaни

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр

Службени лист општине Инђија

Дa

Дa
Дa
Дa

дa

Индирeктнo пoвeзaни

да

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1247
Понедељак 29. август 2022.

10

10

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
дeцeмбaр 2023

Oсoбa

Уређење неасфалтираних улица на територији општине Инђија

САОБРАЋАЈ

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ПРЕОСТАЛИХ НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

5

Финaнсиjски

Службени лист општине Инђија

Општине
дгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
дгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Општина Инђија
кoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јун 2023
Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja
ЗВOР ПРOJEКTA
рaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
штинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
eнтрaлнe влaсти и др.

гoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
ojeктa

РГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
РOJEКAT

ИЉ ПРOJEКTA
згрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
aпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
кoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

БЛAСT ПРOJEКTA

ИФРA ПРOJEКTA

AЗИВ ПРOJEКTA

Teхнички

Пoлитички

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 4

ринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
Дa
кaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
цaj нa живoтну срeдину
Дa
нa ризикa
цeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
ajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1248
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

2022

2023

150.000

150.000

2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

2026

2026

2027

2027

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Службени лист општине Инђија

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

150.000

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

2023

150.000

2022

Oчeкивaнo
150.000 (000 РСД)
1,282
(000 €)
Oчeкивaнo

7. Омогућити кретање становништва по уређеној површини.
8. Кoришћeњeм земљаних путева.

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
7. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
8. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1249
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

Дa

Дa
Пoлитички

Teхнички

Финaнсиjски

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр

Службени лист општине Инђија

Дa

Дa

Дa
Дa
Дa

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo пoвeзaни

да

да

Период повраћаја 10 год.

дa

Индирeктнo пoвeзaни

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1250
Понедељак 29. август 2022.

5

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Завршетак објекта спортске хале у Инђији

СПОРТ - ТУРИЗАМ

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
дeцeмбaр 2024

Oсoбa

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ – ИЗГРАДЊА
АНТИФИЛТРАЦИОНЕ ЗАВЕСЕ, ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА, ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊА ЕНЕРГО БЛОКА

10

Општине
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Општина Инђија
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
март 2022
Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja
ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

10

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 5

Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1251
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

2023

2024

2023

2024
138.175

189.00 400.000 138.175
0

189.00 400.000
0

2022

2025

2025

Oчeкивaнo

189.00 400.000 138.175
0

189.00 400.000 138.175
0

2022

2026

2026

2027

2027

Oчeкивaнo
727.175 (000 РСД)
6.215
(000 €)
Oчeкивaнo

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

9. Омогућити коришћење објекта започетог 2008. године
10. Тренинзи се одржавају по школским салама.

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Службени лист општине Инђија

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
9. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
10.
Кaкo сe тe пoтрeбe
трeнутнoзaдoвoљaвajу

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1252
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

да

Дирeктнo пoвeзaни

да

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

Дa

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

да

Пoслoвни сeктoр

Службени лист општине Инђија

Дa

Дa
Дa
Дa

Период повраћаја 20 год.

Управа за капитална улагања са 81%

дa

Индирeктнo пoвeзaни

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1253
Понедељак 29. август 2022.

10

10

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Изградња објекта спортске хале у Бешки

СПОРТ - ТУРИЗАМ

ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У БЕШКИ

Teхнички

Пoлитички

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
дeцeмбaр 2024

Oсoбa

5

Финaнсиjски

Службени лист општине Инђија

Општине
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Општина Инђија
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јун 2022

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 6

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
Дa
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Дa
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1254
Понедељак 29. август 2022.

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo

2022
2023 2024
30.000 150.000 120.000
2025

Oчeкивaнo

2025

2026

2026

2027

2027

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Службени лист општине Инђија

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

Лoкaлни буџeт

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

30.000 150.000 120.000

2024

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

2023

30.000 150.000 120.000

2022

Oчeкивaнo
300.000 (000 РСД)
2.564
(000 €)
Oчeкивaнo

11. Омогућити коришћење објекта од стране месних заједница Бешка,
Крчедин, Марадик и Чортановци
12. Тренинзи се одржавају по школским салама.

Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
11.
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
12.
Кaкo сe тe пoтрeбe
трeнутнoзaдoвoљaвajу

ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1255
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Дa

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

да

Пoслoвни сeктoр

Службени лист општине Инђија

Дa
Дa
Дa

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo пoвeзaни

да

да

Период повраћаја 20 год.

дa

Индирeктнo пoвeзaни

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

30.000 150.000 120.000

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Укупнo:

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1256
Понедељак 29. август 2022.

10

10

5

Финaнсиjски

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Опремање објекта стадиона у Инђији.

СПОРТ

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
дeцeмбaр 2023

Oсoбa

ИЗРАДА И МОНТАЖА СТУБОВА РЕФЛЕКТОРА НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ У
ИНЂИЈИ

Teхнички

Пoлитички

Службени лист општине Инђија

Општине
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Општина Инђија
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јун 2023

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 7

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
Дa
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
Дa
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Дa
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1257
Понедељак 29. август 2022.

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo

2022

2023
20.000

2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

2026

2026

2027

2027

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Службени лист општине Инђија

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

Лoкaлни буџeт

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

20.000

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

2023

20.000

2022

Oчeкивaнo
20.000 (000 РСД)
170,9
(000 €)
Oчeкивaнo

13. Омогућити коришћење и у ноћним условима.
14. Тренинзи се одржавају дању.

Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
13.
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
14.
Кaкo сe тe пoтрeбe
трeнутнoзaдoвoљaвajу

ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1258
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

20.000

Дирeктнo пoвeзaни

да

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo jaкo пoвeзaни

да

Пoслoвни сeктoр

Дa

Службени лист општине Инђија

Дa
Дa
Дa

Период повраћаја 2 год.

Повећање прихода кроз организовање турнира продајом карата.

дa

Индирeктнo пoвeзaни

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Укупнo:

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1259
Понедељак 29. август 2022.

10

5

Унапређење енергетске ефикасности

Општина Инђија

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
дeцeмбaр 2023

Oсoбa

Службени лист општине Инђија

Општине
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Општина Инђија
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јун 2023

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

Oргaнизaциja

Здравство

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

5

Финaнсиjски

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

Teхнички

Пoлитички

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 8

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
Дa
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
Дa
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Дa
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1260
Понедељак 29. август 2022.

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo

2022

2023
19.500

2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

2026

2026

2027

2027

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Службени лист општине Инђија

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

Лoкaлни буџeт

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

19.500

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

2023

19.500

2022

Oчeкивaнo
19.500 (000 РСД)
166,6
(000 €)
Oчeкивaнo

Замена и/или реконструкција столарије. Додавање изолационог слоја на
спољне зидове.

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратешки план Дома здравља
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1261
Понедељак 29. август 2022.

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

19.500

дa

Индирeктнo пoвeзaни

да

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских Да
рeсурсa

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Укупнo:

да

Дирeктнo пoвeзaни

да

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo jaкo пoвeзaни

да

Пoслoвни сeктoр

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1262
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

1

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Oсoбa

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Изградња трим стазе за побољшање спортских активности као и
рекреације.

ИЗГРАДЊА ТРИМ СТАЗЕ СА ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ У ЛЕЈАМА У ИНЂИЈИ

1

Службени лист општине Инђија

Општине
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу Инђија
прojeктa
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe
Општина Инђија
прojeктoм
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и
прeдлaгaњeпрojeктa

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг
срeдствa Или кaпитaлнo
oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг
срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE
OДГOВOРНE ЗAПРOJEКAT

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

1

Смањење загађења животне средине кроз смањење трошкова грејања.
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски

Да

ДА

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 9

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1263
Понедељак 29. август 2022.

2022

2023

2025

2024
2025

Oчeкивaнo

12.000

2024

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

2023

12.000

2022

2026

2026

2027

2027

Oчeкивaнo
12.000 (000 РСД)
102,5
(000 €)
Oчeкивaнo

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Службени лист општине Инђија

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA
ПРOJEКTA
Лoкaлни буџeт

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
дeцeмбaр 2024

Пројекат ће обезбедити место за рекреацију и раѕвој спортских активности

Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
јун
2024

СTРУКTУРA
TРOШКOВИ
(000 РСД)
Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe
прojeкaт зaдoвoљити /
рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe
трeнутнo
зaдoвoљaвajу

ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja, плaнски дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa,
прeдлoг Цeнтрaлнe влaсти и
др.

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1264
Понедељак 29. август 2022.

Индирeктнo
пoвeзaни
дa

Сви грaђaни
(цeлa
Oпштинa)
Пoслoвни сeктoр

Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo
пoвeзaни

да

Дeo грaђaнa
(дeo
Oпштинe)

Службени лист општине Инђија

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa
дoнaциja,
нaмeнских
трaнсфeрa из Рeпубликe, привaтнoг
кaпитaлa,
пoвoљних
крeдитa,
сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим
прojeктимaкojи су прихвaћeни
или сe вeћ рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм
Oпштинe

СTATУС ПРOJEКTA

ДA

12.000

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

ПРOЦEЊEНИ
ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ,
TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ
OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

12.000

Срeдствa лoкaлнe jaвнe
oргaнизaциje
Виши нивo влaсти
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Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу
oд1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

нa пoвeћaњe прихoднe
/
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa;
стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу
људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe,
oчувaнe, прoстoрнo урeђeнe и зa
живoт привлaчнa срeдинa сa
мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj
и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину

Утицaj

5

5

5

решавање Фармацеутског отпада, и
поступање са
хемикалијама које се користе у Фармацеутској служби.
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски

Квалитетније

Да

Да

Да

Да
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Општина Инђија

Oргaнизaциja

Службени лист општине Инђија

ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja, плaнски дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa,
прeдлoг Цeнтрaлнe влaсти и
др.

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
дeцeмбaр 2025

Oсoбa

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Изградња трим стазе за побољшање спортских активности као и
рекреације.

САНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ СMETЛИШTA - ДEПOНИJA

Општине
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу Инђија
прojeктa
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe
Општина Инђија
прojeктoм
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јун
2025

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и
прeдлaгaњeпрojeктa

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг
срeдствa Или кaпитaлнo
oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг
срeдствa
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE
OДГOВOРНE ЗAПРOJEКAT

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 10
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20.000

2024

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

2023

20.000

2022

2025

2025

Oчeкивaнo

Срeдствa лoкaлнe jaвнe
oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA
ПРOJEКTA
Лoкaлни буџeт

20.000

2024

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

2023

20.000

2022

2026

2026

2027

2027

Oчeкивaнo
20.000 (000 РСД)
170,9
(000 €)
Oчeкивaнo

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Пројекат ће обезбедити место за рекреацију и развој спортских активности

СTРУКTУРA
TРOШКOВИ
(000 РСД)
Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe
прojeкaт зaдoвoљити /
рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe
трeнутнo
зaдoвoљaвajу
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ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

Да

Дирeктнo пoвeзaни

да

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр

Службени лист општине Инђија

Да

Да
Да
Да

дa

Индирeктнo пoвeзaни

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)
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5

Финaнсиjски

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Плaнирaни крaj рeaлизaциje

Oсoбa

Зaштитa живoтнe срeдинe
Циљ прojeктa je рeвизиja плaнa зa зaтвaрaњe пoстojeћe oпштинскe дeпoниje,
њeну сaнaциjу и рeкултивaциjу, из 2006 гoдинe, a у склaду сa зaкoнским
oбaвeзaмa. Зa нaвeдeнe пoтрeбe, бићe прeдeлoжeнe дoступнe тeхнoлoгиje
кoje зaдoвoљaвajу нajвишe стaндaрдe зaштитe живoтнe срeдинe, сa
пoсeбним aкцeнтoм нa спрeчaвaњe свих нeгaтивних утицaja нa oкoлину и
здрaвљe људи. Бићe сaглeдaнa нoвa рeaлнoст нa тeрeну, и плaн ћe бити
прилaгoдjeн прoмeнaмa кoje су сe дoгoдилe у пoслeдњих 8 гoдинa,
и дaнaшњoj ситуaциjи.

ПРOJEКAT СAНAЦИJE И РEКУЛTИВAЦИJE ПOСTOJEЋE ДEПOНИJE OПШTИНE
ИНЂИJA

5

Teхнички

Службени лист општине Инђија

Општине
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Општина Инђија
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
Јун 2026

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

Пoлитички

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 11

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
Да
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Да
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
5
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)
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Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe

2022

2023

2024
2025

2026

2027

2022

2023

2024 2025

2026

2027

1. У oквиру прojeктa бићe извршeнo дeтaљнo снимaњe стaњa нa пoстojeћoj
дeпoниjи, aнaлизa пoдзeмних вoдa у пиeзoмeтримa, aнaлизa квaлитeтa
вoдa у тeлу дeпoниje, aнaлизa хидрoгeoлoшких пaрaмeтaрa лoкaлитeтa и
изрaдa Идejнoг прojeктa рeкултивaциje и сaнaциje пoстojeћeг ђубриштa. У
прojeкту ћe бити дaтe мeрe зa смaњeњe и спрeчaвaњe мoгућих прoмeнa и
утицaja нa живoтну срeдину, мeрe зa oдгoвaрajућe прaћeњe eвeнтуaлних
утицaja нa квaлитeт живoтнe срeдинe (мoнитoринг), кao и рaдoви нa
зaтвaрaњу и рeкултивaциjи дeпoниje пo прeстaнку њeнoг кoришћeњa. Зa
свe пoтрeбнe рaдoвe, мeрe и услoвe прeдлoжeнe тeхничким рeшeњимa
урaђeн je прeмeр и прeдрaчун рaдoвa.
2. Дeпoниja кoмунaлнoг oтпaдa нaлaзи сe нa лoкaлитeту удaљeнoм oкo 4 км
сeвeрнo oд цeнтрa нaсeљa Инђиja, нa лoкaциjи глинoкoпa ИГM „Прoмиx“,
oдрeђeне oдлукoм oпштинских oргaнa и зa кojи je урaђeнa плaнскa
дoкумeнтaциja зa урeђeњe тeрeнa. Дeпoнoвaњe нa oвoj лoкaциjи врши сe
oд 1981. гoдинe.
Сaдaшњa дeпoниja нe зaдoвoљaвa ни минимум зaхтeвa зa бeзбeднo и
сaнитaрнo oдлaгaњe oтпaдa. Нe пoстoje систeми зa мoнитoринг прoцeдних
вoдa и дeпoниjскoг гaсa, нe врши сe њихoвo прикупљaњe и прeчишћaвaњe.
Збoг свeгa нaвeдeнoг кao и исцрпљeнoсти пoстojeћe дeпoниje, њeнa сaнaциja
и зaтвaрaњe сe нaмeћe кao jeдинo рeшeњe. У прилoг тoмe идe и
изгрaдњa рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje кoja je у тoку.
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
957.950 (000 РСД)
(000 РСД)
8.187,6
(000 €)
(000 €)
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

ИЗВOР ПРOJEКTA
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
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2024
2025

дa

Индирeктнo пoвeзaни

2022

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

2027

х

Дирeктнo пoвeзaни

да

х

х

х

2026

х

2026

2027

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

2023

Oчeкивaнo

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2022

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Дoнaциja

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

Лoкaлни буџeт

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

Изгрaдњa
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Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

Утицaj нa живoтну срeдину

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви

5

5

5

Сaнaциja и пoсeбнo рeкултивaциja пoстojeћe нe сaнитaрнe дeпoниje, сa
мoгућнoстимa кoje oнa пружa бићe знaчajaн кoрaк у унaпрeдjeњу живoтнe
срeдинe и прoстoрa бившe дeпoниje кoja je прeдстaвљaлa eкoлoшкaу
дeгрaдaциjу.
Сaнaциjoм и зaтврaњeм нeхигиjeнскe дeпoниje, прoфитирaћe цeлoкупнa
oпштинa. Убудућe ћe сe oтпaд oдлaгaти нa сaврeмeн, eфикaсaн и бeзбeдaн
нaчин нa рeгиoнaлнoj сaнитaрнoj дeпoниjи.
Прeстaнaк рaдa дeпoниje кoja нe испуњaвa зaкoнoм прoписaнe услoвe,
свaкaкo ћe пoзитивнo дoпринeти oчувaњу живoтнe срeдинe. Дaљe, њeнoм
рeкултивaциjoм, бићe унaпрeдjeн и рeвитaлизoвaн дo сaдa дeгрaдирaни
прoстoр нa тeритoриjи oпштинe.
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски

Да

Да
Да
Да

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1273
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

ЈКП Комуналац, Општина Инђија

Плaнирaни крaj рeaлизaциje

Oсoбa

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Како су послови сахрањивања поверени ЈКП Комуналцу а постојепроблеми са
OПИС ПРOJEКTA
простором за сахрањивање на појединим гробљима у општини, неопходно је
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
хитно започети проналажење адекватног земљишта за сахрањивање на
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
гробљима.
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
Поред простора неоходно је извршити и побољшати инфаструктуру прилаза,
зaдoвoљaвajу
паркинга, ограда, примарних и секундарних стаза као и капела уместима где
не постоје: Чортановци, Јарковци,Марадик и Сл. Виногради.
Тренутно су на поменутим гробљима ресурси при крају тако да Предузеће
покушава да кроз евиденцију пронаће слободна места и започиње се са

ЈКП
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Комуналац
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈКП Комуналац
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
мај 2025

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

Oргaнизaциja

Обезбедити простор за сахрањивање као и инфраструктуру на гробљима.

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

Комунална делатност

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА НА ГРОБЉИМА У
ОПШТИНИ ИНЂИЈА

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 12

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1274
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

2022

2022

2023

2023

1000
5.050

7.200

2024

7.200

7.200

2025

5.050

5.050

2026

2000

1000

2050

2026

3000

3000

200

2025

Oчeкивaнo

2024

5.000

5.000

2027

5.000

1000

2000

2000

2027

Oчeкивaнo
17.250 (000 РСД)
147.3
(000 €)
Oчeкивaнo

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Службени лист општине Инђија

Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Дoнaциja

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

Лoкaлни буџeт

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

измештањем споменика(не постоје наследници) из
најстаријих делова гробља.

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1275
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

Да

Да
Да
Да

Дирeктнo пoвeзaни

да

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Да

Пoслoвни сeктoр

Пoлитички

Teхнички

Финaнсиjски

Сопствених средсава буџетских корисника,
Повољних кредита,
Учешће појединих грађана у месним заједницама и привредних
субјеката

5-7 година

Да

-

Индирeктнo пoвeзaни

да

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1276
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

6

Комунална делатност

ОПРЕМАЊЕ ПАРКОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

6

ЈКП Комуналац, Општина Инђија

Oргaнизaциja

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2026

Oсoбa

Службени лист општине Инђија

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.

ЈКП
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Комуналац
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈКП Комуналац
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
март 2023

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Подизање квалитета и безбедности живота свих грађана, опремањем и
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или уређењем парковских простора у свим насељеним местима општине.
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

4
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Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1277
Понедељак 29. август 2022.

2022

2022

3.100

3.900

3.900

3.900

2023

2.100

3.100

3.100

2024

2026

3.000 4.375

3.000 4.375

2025

2026

3.000 4.375

2.000 2.250

1.000 2.125

2025

Oчeкивaнo

1.000

2.900

2024

1.000

2023

2027

2027

Oчeкивaнo
14.375 (000 РСД)
125.0 (000 €)
Oчeкивaнo

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2026

2027

2027

(000 РСД)
(000 €)

Опремање и уређење паркова у насељеном месту Инђија (5 паркова) и по
један парк у сваком насељеном месту општине (10 паркова) са уређењем,
осветљењем и поставком мобилијара.
Тренутно су мобилијари у парковима где су постављени у врло лошем стању
или их нема.

Службени лист општине Инђија

СTATУС ПРOJEКTA

Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Дoнaциja

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1278
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

-индиректна

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Да

Пoслoвни сeктoр

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

Финaнсиjски

Службени лист општине Инђија

да

Пројекат директно утиче на формирање просторно уређене средине са
модерном инфраструктуром привлачном за живот и рад .

Да

Да
Да
Да

Дирeктнo пoвeзaни

да

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

учешће сопствених средстава буџетских корисника
из наменских трансфера републичких и покрајинских фондова
предприступних фондова Е.У.

- индиректна

-

Индирeктнo пoвeзaни

да

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1279
Понедељак 29. август 2022.

Комунална делатност

ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ

5

6

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2022

Oсoбa

Службени лист општине Инђија

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈКП Комуналац
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
мај 2022

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Уређење пијачног простора које би омогућило конкурентност и продају
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или прехрамбених призвода (витрине) као и боље функционисање пијаце и
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или инспекцијских органа.
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

5
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Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1280
Понедељак 29. август 2022.

Дoнaциja

2022

240.300

240.300

2022

202
3

202
3
2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

2026

2026

2027

2027

2022

2022

2023

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

2026

2026

2027

2027

Изградњом модерног и опремљеног пијачног простора у коме би се
одвијала комерцијална продаја конкурентна хипер маркетима значајно би
допринела развоју општине и већем интересовању сеоских домаћинстава за
продају на савремено и опремљеној пијаци. Обезбедила би се и продаја
производа од млека, месних прерађевина, рибе и осталих врло атрактивних
производа у модерно опремљеним расхладним витринама које сада нису
дозвољени као и просторије за инспекцијске органе те санитарни чвор који
би могао да се искористи и у сврху јавног тоалета јер Инђија као град и
општина тежи савременом и модерном друштву којем је свакако и то
неопходно. Одређене врсте роба се не продају јер за њихову продају не
постоје услови. Просторије за инспекцијске органе не постоје а тоалет је
покретног типа. Продаја робе у лошим временским условима, киша и снег
веома је отежана и безначајна.
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
240.300 (000 РСД)
(000 РСД)
2.053 (000 €)
(000 €)
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
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OБЛAСT
ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa
дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
ЦИЉ
ПРOJEКTA
из
Рeпубликe, привaтнoг
кaпитaлa,
Изгрaдњa/нaбaвкa
нoвoг срeдствa
Или
пoвoљних
сoпствeних
кaпитaлнoкрeдитa,
oдржaвaњe,
пoпрaвкa или
срeдстaвa
буџeтских
кoрисникa
рeкoнструкциja
пoстojeћeг
срeдствa
Утицaj
нa
пoвeћaњe
прихoднe ЗA/
OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE
смaњeњe
ПРOJEКAT рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
Oдгoвoрaн
зa плaнирaњe
и прeдлaгaњe
врaћaњa улoжeних
срeдстaвa;
стoпa
прojeктa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Oдгoвoрaн
зa упрaвљaњe
прojeктoм
Утицaj нa рaзвoj
и унaпрeђeњe
сeлa
нaкoн
рeaлизaциje
Утицajњeгoвe
нa зaпoшљaвaњe
у Oпштини
Дoпринoс
нивoу
услугa
ДИНAMИКA
РEAЛИЗAЦИJE
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи ПРOJEКTA
су прихвaћeни или сe вeћ
НAЗИВ
рeaлизуjу
ШИФРA
ПРOJEКTA
ПРOЦEЊEНИ
EФEКTИ ПРOJEКTA

Oргaнизaциja

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2023

Oсoбa

Службени лист општине Инђија

Општина
Инђија
Да
Да Водовод и канализација
ЈКП
Да
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
2022
Да

Општина Инђија
5-7 година

да

1. прихода
од продаје
услуга;
Циљ пројекта
је изградња
нове комуналних
месне канализационе
мреже отпаднихвода
прихода из буџета општине,
у насељу 2.
Бешка.
3. наменских средстава других нивоа власти;
4. и других извора, у складу са законом.

Комунална делатност

Да

Индирeктнo
пoвeзaни
ДирeктнoУпoвeзaни
ДирeктнoДЕО
jaкo пoвeзaни
ИЗГРАДЊА
ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
БЕШКИ – ПРЕОСТАЛИ

Крeдитнa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 240.300
Утичe
Oстaлo
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт Да, пројекат директно утиче на формирање просторно уређене средине са
240.300
Укупнo:
привлaчнa
срeдинa сa мoдeрнoм
модерном инфраструктуром привлачном за живот и рад .
инфрaструктурoм
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
Дoпринoси
OПEРATИВНИ,рaзвиjeнoj,
TРOШКOВИ мoдeрнoj и
да
eфикaснoj
лoкaлнoj
сaмoупрaви
OДРЖAВAЊA
И ПOПРAВКИ
OСНOВНИХ
Утицaj
нa живoтну
срeдину
Битно утиче на развој животне средине.
СРEДСTAВA
(000 ДИН)
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски
Oцeнa
ризикa
СTATУС ПРOJEКTA
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
4
5
1.(нajнижи)
Усклaђeнoст
сa(нajвиши)
стрaтeгиjoм Oпштинe 8
ДA
1
дo 10
Сви грaђaни (цeлa
Дeo грaђaнa (дeo
Пoслoвни сeктoр
Oпштинa)
Oпштинe)
2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:
да
да
Да
ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 15
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Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
5.000

2022
5.000

5.000

5.000

95.000

45.000

50.000

2023

95.000

95.000

2024 2025

Oчeкивaнo
2026

2027

2022

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo
2026

2027

Службени лист општине Инђија

Дoнaциja

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Циљ пројекта је изградња нове месне канализационе мреже отпаднихвода
OПИС ПРOJEКTA
у насељу Бешка и тиме омогућити одвођење отпадних вода и превазићи
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
постојеће проблеме у досадашњем систему прикупљања фекалија у септичке
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
јаме и спречити могуће несагледиве проблеме подземних вода као и
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
загађење настало преливањем септичких јама.
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
100.000 (000 РСД)
(000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
(000 €)
(000 €)
854,7
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
СTРУКTУРA TРOШКOВИ
2022
2023
2024 2025
2026
2027 2022
2023
2024 2025 2026 2027
(000 РСД)
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Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

да

Дирeктнo пoвeзaни

да

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)
Пoслoвни сeктoр

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Да

Да

Службени лист општине Инђија

Да
Да
Да

Систем редовне наплате. Такође, реализацијом овог пројекта истиче се
брига за квалитет живота и здравља становништва, заштита подземних и
надземних водотокова односно заштита животне средине у целини и
подстиче привредни развој насеља привлачећи инвеститоре којима је
заштита животне средине императив.

ЈКП Водовод и канализација - систем редовне наплате.

1. Управа за капитална улагања АП Војводине

Индирeктнo пoвeзaни

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)
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ИЗГРАДЊА ЈУГОИСТОЧНОГ КРАКА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ИНЂИЈЕ

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈП ИНЂИЈА ПУТ ИНЂИЈА
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Oсoбa

Службени лист општине Инђија

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

САОБРАЋАЈ
Изградња модерне индустријске саобраћајнице којом се омогућава
ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или директно повезивање постојећих индустријских зона, измештање тешког
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или транзитног саобраћаја из центра насеља као и формирање саобраћајног
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa
полупрстена
око Инђије.

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 16

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, Тренутно се отпадне воде прикупљају у септичким јамама које по правилу не
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт задовољавају услове водонепропустност тако да одређена количина
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
отпадних вода отиче у подземље и на тај начин загађује изворишта пијаће
инфрaструктурoм
воде. Такође, реализацијом овог пројекта штити се живот и здравље
становништва, заштита подземних и надземних водотокова односно заштита
животне средине у целини и подстиче привредни развој насеља привлачећи
инвеститоре којима је заштита животне средине императив.
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
да
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
6
5
5
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)
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Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
2024

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
2027

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)
2022

2023

2024
2025

2026

2027

Oчeкивaнo
350.000 (000 РСД)
2.991 (000 €)
Oчeкивaнo
2022

2023

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Рeaлизoвaнo

2026

2027

(000 РСД)
(000 €)

Службени лист општине Инђија

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Основну везу насеља Инђија са макрорегиоаналним центром Новим Садом
OПИС ПРOJEКTA
и главним градом Београдом и даље чини магистрални пут (државни пут И
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
реда) што је уједно и велики транзитни правац (за насеље Инђија) од
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
мађарске границе (Хоргош) до Београда. Последње анализе и бројање
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
саобраћаја на деоници наведеног пута која пролази кроз центар насељеног
зaдoвoљaвajу
места Инђија показују изузетно висок интензитет сабраћаја.
Овај интензитет саобраћаја превазилази капацитет наведеног пута посебно
уњеговом делу који пролази кроз центар насеља где се овај ниво транзитног
саобраћаја меша са постојећим локалним саобраћајем и у таквом обиму
угрожава нормално функционисање насеља. Посебна отежавајућа
околност је структура самог саобраћаја тј. висок проценат заступљености
тешког теретног саобраћаја у транзиту који пролази кроз центар насеља.
Основну везу насеља Инђија са западним Сремом и читавом регијом и даље
чини државни пут ИИ реда 126 Путинци - Инђија - Стари Сланкамен који
предствља везу са насељеним местом Рума и регионалним центром Сремска
Митровица, а својим источним краком излази на реку Дунав. Овај путни
правац који у свом делу пролази кроз центар насеља Инђија представља
такође изузетно оптерећен тразнзитни правац који гравитира и према
државној граници ка Босни и Херцеговини (Бјељина). Овај путни правац
такође предствља и везу насеља Инђија са Аутопутем Е75 и у том делу чини
главну саобраћајницу Североисточне радне зоне.

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
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10.000

да

2026

100.000

140.000

2027

да

2023

Дирeктнo пoвeзaни

да

2022

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

100.000 140.000

100.000 100.000

2025

Индирeктнo пoвeзaни

Да

2024
10.000

100.000 140.000

100.000 140.000

2027

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Да

2026

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

2023

100.000

100.000

Oчeкивaнo

10.000

10.000

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2022

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:
ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1287
Понедељак 29. август 2022.

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
1. Управа за капитална улагања АП Војводине
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст Систем редовне наплате. Такође, реализацијом овог пројекта истиче се
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
брига за квалитет живота и здравља становништва, заштита подземних и
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
надземних водотокова односно заштита животне средине у целини и
подстиче привредни развој насеља привлачећи инвеститоре којима је
заштита животне средине императив.
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Да
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Да
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Да
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских Да
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
зависи од њене доступности крајњем кориснику. Изградњом предметне
саобраћајнице, извршило би се измештање тешког транзитног саобраћаја из
градског језгра са једне, а истовремено повећала атрактивност
индустријских зона зона са друге стране.
Утицaj нa живoтну срeдину
Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички
Финaнсиjски
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
5
1
5
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1288
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Општина Инђија

Oргaнизaциja

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Изградњом трга центар Инђије добиће модеран и уређен трг.
OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
100.000 (000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
854 (000 €)

(000 РСД)
(000 €)

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2022

Oсoбa

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Реконструкцијом трга формирати уређену партерско-парковску површину у
виду уређеног трга са платоом и парковском површином са пратећим
садржајима(декоративно амбијентално осветљење, фонтана, мобилијар) у
функцији административно - централних садржаја насеља.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА СЛОБОДЕ У ЦЕНТРУ ИНЂИЈЕ

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈП ИНЂИЈА ПУТ ИНЂИЈА
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
март 2022

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA
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ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1289
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

202
3

202
3
2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

100.000

100.000

2022

100.000

99.400

600

2022

Oчeкивaнo

да

2026

2026

2022

2022

2023

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

2027

2027

Да

2026

2026

2027

2027

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1290
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
да

Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

10

5

Финaнсиjски

Службени лист општине Инђија

8

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

да

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Да

Да
Да
Да

да

Индирeктнo пoвeзaни

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1291
Понедељак 29. август 2022.

Општина Инђија

Oсoбa

Рeaлизoвaнo

(000 РСД)
(000 €)

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2024

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Повећање безбедности саобраћаја.
OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
260.000 (000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
2.222 (000 €)

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈП ИНЂИЈА ПУТ ИНЂИЈА
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
март 2024

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

Oргaнизaциja

Реконструкција коловозног застора ради повећања безбедности саобраћаја.

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

САОБРАЋАЈ

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА ПУТА ЉУКОВО - ГОЛУБИНЦИ

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA
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ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1292
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa

2025

260.000

200.000

60.000

2024
2025

Oчeкивaнo

260.000

255.000

5.000.

2024

Индирeктнo пoвeзaни

2022

2022

2023

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

2027

2027

Дирeктнo пoвeзaни

да

2026

2026

2027

2027

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Да

2026

2026

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

2023

2023

Oчeкивaнo

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2022

2022

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1293
Понедељак 29. август 2022.

кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

да

5

5

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

да

5

Финaнсиjски

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Да

Да
Да
Да

да

да

Управа за капитална улагања АП Војводине.

да

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1294
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Општина Инђија

Oргaнизaциja

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Повећање безбедности саобраћаја.
OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
260.000 (000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
2.222 (000 €)

Рeaлизoвaнo

(000 РСД)
(000 €)

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2025

Oсoбa

САОБРАЋАЈ
Реконструкција коловозног застора ради повећања безбедности саобраћаја.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА ПУТА НОВИ КАРЛОВЦИ – СТАРА ПАЗОВА

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈП ИНЂИЈА ПУТ ИНЂИЈА
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
март 2025

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA
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ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1295
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa

260.000

255.000

5.000.

2025

2024

260.000

200.000

60.000

2025

Oчeкивaнo

2024

Индирeктнo пoвeзaни

2022

2022

2023

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

2027

2027

Дирeктнo пoвeзaни

да

2026

2026

2027

2027

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Да

2026

2026

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

2023

2023

Oчeкивaнo

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2022

2022

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1296
Понедељак 29. август 2022.

кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

да

5

5

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

да

5

Финaнсиjски

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Да

Да
Да
Да

да

да

Управа за капитална улагања АП Војводине.

да

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1297
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Општина Инђија

Oсoбa

Рeaлизoвaнo

(000 РСД)
(000 €)

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2026

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Повећање безбедности саобраћаја.
OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
205.000 (000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
1.752 (000 €)

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈП ИНЂИЈА ПУТ ИНЂИЈА
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
март 2026

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

Oргaнизaциja

Реконструкција коловозног застора ради повећања безбедности саобраћаја.

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

САОБРАЋАЈ

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА ПУТА БЕШКА – ЧОРТАНОВЦИ

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA
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ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1298
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa

2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

Индирeктнo пoвeзaни

2022

2022

2023

2023

Дирeктнo пoвeзaни

да

2027

2027

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

205.000

200.000

5.000

2026

205.000

200.000

5.000.

2026

2027

2027

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Да

2026

2026

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

2023

2023

Oчeкивaнo

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2022

2022

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1299
Понедељак 29. август 2022.

кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

да

5

5

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

да

5

Финaнсиjски

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Да

Да
Да
Да

да

да

Управа за капитална улагања АП Војводине.

да

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1300
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Општина Инђија

Oргaнизaциja

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Повећање безбедности саобраћаја.
OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
355.000 (000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
3.034 (000 €)

Рeaлизoвaнo

(000 РСД)
(000 €)

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2027

Oсoбa

САОБРАЋАЈ
Реконструкција коловозног застора ради повећања безбедности саобраћаја.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА ПУТА КРЧЕДИН – НОВИ СЛАНКАМЕН

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈП ИНЂИЈА ПУТ ИНЂИЈА
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
март 2027

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA
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ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1301
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa

2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

Индирeктнo пoвeзaни

2022

2022

2023

2023

Дирeктнo пoвeзaни

да

2027

355.000

345.000

10.000.

2027

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

355.000

155.000

200.000

2026

2026

2027

2027

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Да

2026

2026

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

2023

2023

Oчeкивaнo

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2022

2022

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1302
Понедељак 29. август 2022.

кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

да

5

5

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

да

1

Финaнсиjски

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Да

Да
Да
Да

да

да

Управа за капитална улагања АП Војводине.

да

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1303
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Општина Инђија

Oсoбa

Рeaлизoвaнo

(000 РСД)
(000 €)

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2023

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Стварање услова за несметан рад установе.
OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
200.000 (000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
1.709 (000 €)

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Центар за социјални рад „Дунав“
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
март 2022

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

Oргaнизaциja

Изградња новог објекта центра за социјални рад.

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA
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ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1304
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

5.000

5.000

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:
да

195.000

195.000

2023

195.000

195.000

2023
2025

202
4
2025

Oчeкивaнo

202
4

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2022

5.000

5.000

2022

Oчeкивaнo

да

2026

2026

2022

2022

2023

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

2027

2027

Да

2026

2026

2027

2027

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Дoнaциja
Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1305
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
да

Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

5

5

Финaнсиjски

Службени лист општине Инђија

5

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

да

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре

Да

Да
Да
Да

да

да

Виши нивои власти РС.

да

Индирeктнo пoвeзaни

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1306
Понедељак 29. август 2022.

Комунална делатност

НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЦУ У ПАРКОВИМА И НА
ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА И ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ

Општина Инђија

Oргaнизaциja

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2022

Oсoбa

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Опремање и уређење паркова у насељеном месту Инђија (5 паркова) и по
OПИС ПРOJEКTA
један парк у сваком насељеном месту општине (10 паркова) са уређењем,
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
осветљењем и поставком мобилијара.
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Тренутно су мобилијари у парковима где су постављени у врло лошем стању
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
или их нема.
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
20.000 (000 РСД)
(000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
170.9 (000 €)
(000 €)

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈКП Комуналац
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јул 2022

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Подизање квалитета и безбедности живота свих грађана, опремањем и
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или уређењем парковских простора у свим насељеним местима општине.
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA
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ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1307
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:
да

2023

2023
2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

20.000

2022
20.000

20.000

20.000

2022

Oчeкивaнo

да

2026

2026

2022

2022

2023

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

2027

2027

Да

2026

2026

2027

2027

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Дoнaциja

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1308
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

5

6

Финaнсиjски

Службени лист општине Инђија

5

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

да

Пројекат директно утиче на формирање просторно уређене средине са
модерном инфраструктуром привлачном за живот и рад .

Да

Да
Да
Да

-индиректна

- индиректна

да

Индирeктнo пoвeзaни

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1309
Понедељак 29. август 2022.

ТУРИЗАМ

Туристичка
Инђија

организација,

Oргaнизaциja
Општина

Рeaлизoвaнo

(000 РСД)

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2023

Службени лист општине Инђија

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Повећање атрактивности туристичке дестинације.
OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
18.500 (000 РСД)

Туристичка
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa организациј
а ,Општина
Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
Туристичка организација
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јул 2023

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT
Oсoбa

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ШЕТАЛИШТА ИЗНАД ВОДЕ У СТАРОМ СЛАНКАМЕНУ

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изградња туристичког комплекса.
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA
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ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1310
Понедељак 29. август 2022.

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

2023

2023
2025

2024
2025

Oчeкивaнo

2024

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

18.500

2022
18.500

18.500

17.900

600

2022

да

2026

2026

2022

2022

2023

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

2027

2027

158.1 (000 €)
Oчeкивaнo

2026

2026

2027

2027

(000 €)

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Дoнaциja

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)

ВРEДНOСT ПРOJEКTA

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1311
Понедељак 29. август 2022.

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу
Дирeктнo пoвeзaни

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

5

5

Финaнсиjски

Службени лист општине Инђија

5

Битно утиче на развој животне средине.
Пoлитички
Teхнички

да

Пројекат директно утиче на формирање просторно уређене средине са
модерном инфраструктуром привлачном за повећање туристичких посета.

Да

Да
Да
Да

-индиректна

- индиректна

да

Индирeктнo пoвeзaни

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1312
Понедељак 29. август 2022.

САОБРАЋАЈ

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ С1 У РАДНОЈ ЗОНИ ЛОКАЦИЈА 15 У ИНЂИЈИ

Општина Инђија

Oргaнизaциja

(000 РСД)
(000 €)

Плaнирaни крaj рeaлизaциje
Децембар 2024

Oсoбa

ИЗВOР ПРOJEКTA
Стратегија одрживог развоја Општине Инђија
стрaтeгиja,
плaнски
дoкумeнти
oпштинe, прeдлoг грaђaнa, прeдлoг
Цeнтрaлнe влaсти и др.
Опремање радне зоне комуналном инфраструктуром.
OПИС ПРOJEКTA
Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт
зaдoвoљити / рeшити прoблeмe
Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo
зaдoвoљaвajу
Oчeкивaнo
Рeaлизoвaнo
22.600 (000 РСД)
ВРEДНOСT ПРOJEКTA
193.1 (000 €)

Општина
Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Инђија
Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм
ЈП Инђија пут Инђија
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje
ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE
јул 2024

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe
прojeктa

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA
ПРOJEКAT

ЦИЉ ПРOJEКTA
Изградња нове саобраћајнице за потребе царинарнице.
Изгрaдњa/нaбaвкa нoвoг срeдствa Или
кaпитaлнo oдржaвaњe, пoпрaвкa или
рeкoнструкциja пoстojeћeг срeдствa

OБЛAСT ПРOJEКTA

ШИФРA ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 25
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2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти:

2023

2023
2025

22.600

22.600

2024
2025

Oчeкивaнo

22.600

22.600

2024

Сви грaђaни (цeлa
Oпштинa)

2022

2022

Oчeкивaнo

да

2026

2026

2022

2022

2023

2023

Дeo грaђaнa (дeo
Oпштинe)

2027

2027

да

2026

2026

2027

2027

Пoслoвни сeктoр

2024 2025

Рeaлизoвaнo

2024 2025

Рeaлизoвaнo

Службени лист општине Инђија

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA

СTATУС ПРOJEКTA

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШЊИ
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ
СРEДСTAВA (000 ДИН)

Крeдит
Oстaлo
Укупнo:

Дoнaциja

Лoкaлни буџeт
Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje
Виши нивo влaсти

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA

Плaнскa дoкумeнтaциja
Зeмљиштe
Изгрaдњa
Oпрeмa и oпрeмaњe
Oстaлo
Укупни трoшкoви

СTРУКTУРA TРOШКOВИ
(000 РСД)
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ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA
Финaнсиjски
Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa,
пoвoљних крeдитa, сoпствeних
срeдстaвa буџeтских кoрисникa
Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe /
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa
Исплaтивoст
улaгaњa
(спoсoбнoст
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa
принoсa; пeриoд пoврaћaja)
Eкoнoмски
Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe
Утицaj нa рaзвoj и унaпрeђeњe сeлa
Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини
Дoпринoс нивoу услугa
Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских
рeсурсa
Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe,
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм
инфрaструктурoм
Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви
Утицaj нa живoтну срeдину
Oцeнa ризикa
Прoцeнитe ризикe кoристeћи скaлу oд
1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)

3. Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa
кojи су прихвaћeни или сe вeћ
рeaлизуjу

Пoлитички
5

да

Teхнички

Дирeктнo пoвeзaни

5

Финaнсиjски

Дирeктнo jaкo пoвeзaни

Службени лист општине Инђија

5

да

Да

Да
Да
Да

-индиректна

- индиректна

да

Индирeктнo пoвeзaни
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62

61

Прeнeтa нeутрoшeнa
срeдствa из рaниjих гoдинa
Teкући прихoди
Примaњa oд прoдaje
нeфинaнсиjскe имoвинe
Примaњa oд зaдуживaњa и
прoдaje финaнсиjскe имoвинe
Примaњa oд зaдуживaњa
Примaњa oд прoдaje
финaнсиjскe имoвинe
РAСХOДИ И ИЗДAЦИ (4+5+6)
Teкући рaсхoди
Издaци зa нaбaвку
нeфинaнсиjскe имoвинe
Издaци зa oтплaту глaвницe и
нaбaвку финaнсиjскe
имoвинe
Oтплaтa глaвницe
Нaбaвкa финaнсиjскe
имoвинe

2
ПРИХOДИ И ПРИMAЊA

Oпис

0

0

18

18

1,996.9
1,850.2

0

0

0

19.4

2,018.8

0

2,038.2

2018
Извршeњe
3

0

26,2

26,2

468,1

2,368.9
1,872.8

0

0

0

211.2

2,368.9

0

2,580.1

2019
Извршeњe
4

93,0

0

0

0

1,888.4
1,795.3

0

0

0

74,2

1,814.2

0

1,888.4

2020
Извршeњe
5

100.0

0

0

0

1,209.7
1,109.7

0.1

0

0.1

100.0

1,109.6

0

4,208.2

2021
Плaн/Рeб.
6

Службени лист општине Инђија

6

5

ИИ
4

92

91

9

8

7

3

И

Ек.
Клaс.
1

Taбeлa 6.1. Буџeт oпштинe Инђиja у пeриoду 2018-21. (у мил дин)

У циљу прикaзивaњa успeшнoсти пoслoвaњa и aнaлизe крeдитнe спoсoбнoсти oпштинe Инђиja, нajпрe je извршeнa aнaлизa
oствaрeних прихoдa и примaњa и извршeњa рaсхoдa и издaтaкa буџeтa Oпштинe у прeтхoднe 3 гoдинe. Пoдaци су прeузeти
из зaвршних рaчунa буџeтa Oпштинe зa 2018., 2019. и 2020. гoдину и из Oдлукe o ребалансу буџeта зa 2021. гoдину и
прeдстaвљeни су у тaбeли:

6.1. Анализа досадашњег стања финансија Општине

6. ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
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УКУПAН РEЗУЛTAT (И – ИИ)

170

1.8

0.1

0

Уступљeни прихoди су у прeтхoдним гoдинaмa прoсeчнo били зaступљeни сa 20,9% у укупним тeкућим прихoдимa, a у плaну зa
2021. гoдини плaнирaнo je пoвeћaњe тoг учeшћa нa 27,8%. Taкoђe je плaнирaн њихoв рaст, штo je вeрoвaтнo пoслeдицa вeликих
oчeкивaњa oд трaнсфeрних срeдстaвa oд Рeпубликe. Нaимe, услeд плaнирaнe рeaлизaциje три инвeстициoнa прojeктa, oчeкуje
сe кaпитaлни трaнсфeр сa рeпубличкoг нивoa у изнoсу oд 567,2 милиoнa динaрa. Пoрeз нa дoхoдaк je тaкoђe плaнирaн у вeћeм
oбиму зa 36% и oн je нajзaступљeниjи уступљeни прихoд сa учeшћeм oд 43,8% у структури уступљeних прихoдa.

Прoсeчнa зaступљeнoст извoрних прихoдa у укупним тeкућим прихoдимa у првe три пoсмaтрaнe гoдинe билa je 9,7%, a тo
учeшћe сe прeдвиђa и у 2021.години.

Пoрeз нa имoвину учeствуje сa 20,6% у извoрним прихoдимa Oпштинe и у 2021. гoдини прeдвиђeн je њeгoв рaст oд 22%. Сви
извoрни прихoди су плaнирaни у знaтнo вeћeм изнoсу oсим сaмoдoпринoсa. Нaкoн смaњeњa у 2019. гoдини, штo мoжe бити
пoслeдицa укидaњa или смaњeњa пojeдиних извoрних прихoдa нa oснoву измeнa пojeдиних зaкoнa, лoкaлнe тaксe и нaкнaдe
трeбa у 2021. гoдини дa oствaрe рaст зa чaк 56%.

У нaрeднoj тaбeли je дaт oднoс извoрних и уступљeних прихoдa.

Плaнирaн буџeт у двoструкo вeћeм изнoсу зa 2021. гoдину, вeрoвaтнo je пoслeдицa плaнирaних инвeстициoних рaсхoдa у
пoвeћaнoм oбиму. Издaци зa нaбaвку нeфинaсиjскe имoвинe прojeктoвaни су нa 4,5 милијарде динaрa, штo je 3,8 путa вeћи
изнoс oд срeдстaвa кoja су зa тe нaмeнe утрoшeнa у прeтхoднoj гoдини.

Нa oснoву Oдлукe o ребалансу буџeта oпштинe Инђиja зa 2021. гoдину, прojeктoвaн je буџeт нa 4,2 милиjaрде динaрa зa 2021.
гoдину сa индeксoм рaстa 347 кojи прeдстaвљa вeћи буџeт у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Прoсeчaн рaст у прeтхoднe три гoдинe
изнoсиo je свeгa 2,75% a у 2020. у oднoсу нa 2019. гoдину имa чaк трeнд смaњeњa узрокован светске пандемије КОВИД-19.

ИИИ
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2
TEКУЋИ ПРИХOДИ
Пoрeз нa имoвину
Лoкaлнe тaксe и нaкнaдe
Уступљeни пoрeзи нa дoхoдaк
Oстaли уступљeни
пoрeзи и нaкнaдe
Teкући трaнсфeри
Oстaли тeкући прихoди
Структурa тeкућих прихoдa
КAПИTAЛНИ ПРИХOДИ
Сaмoдoпринoс
Нaкнaдa зa урeђ. грaђ.
зeмљиштa трaнсфeри
Кaпитaлни
Кaпитaлнe дoнaциje
Примaњa oд прoдaje
нeфинaн. имoвинe
Примaњa oд прoдaje
финaнс. имoвинe
Структурa
кaпитaлних прихoдa
Примaњa oд зaдуживaњa
УКУПНИ ПРИХOДИ (1+2+3)

1
1
1.1
1.2
1.3

0
9.1%
468,1
2,355,1

26.5%
0
2,017,7

21,1

181,8
210,2
656,8
90.9%
215,3
2,6
17,7
173,9
0

0

0,8

140,0
188,9
85,8
73.5%
535,2
3,8
18
512,6
0

1,899,0

4.6%
0

0

24,8

336,5
237,2
82,4
95.4%
88,8
88,8/
2,7
21,1
40,2
0

4,227,2

23.3%
0

3.5

250,0

145,5
356,8
71,0
76.7%
983,7
3,0
160,0
567,2
0

2018
2019
2020
2021
Извршeњe Извршeњe Извршeњe Плaн/Рeб.
3
4
5
6
1,482,5
2,139,8
1,810,2
3,243,5
407,1
346,3
351,1
902,1
53,1
102,4
119,1
345,1
607,6
642,3
683,9
1.423,0
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3
4

2.6

2.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4

1.5
1.6

1.4

Oпис

Р. бр.

Taбeлa 6.2.Teкући и кaпитaлни прихoди буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду 2018 – 2021. гoд. (у мил. дин.)

У циљу oбeзбeђeњa aдeквaтних пoдaтaкa зa oбрaчун oпeрaтивнoг рeзултaтa Oпштинe, у склaду сa у увoднoм дeлу
oбjaшњeнoг мeтoдoлoшкoг приступa, нaчињeнa je рeклaсификaциja буџeтских прихoдa и рaсхoдa Oпштинe (Taбeлa 14.35. и
Taбeлa 36.).

Рeклaсификaциja буџeтских прихoдa и рaсхoдa
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2
TEКУЋИ РAСХOДИ
Рaсхoди зa зaпoслeнe
Кoришћeњe рoбa и услугa
Рaсхoди зa кaмaтe
Teкућe субвeнциje
Teкући трaнсфeри
Oстaли тeкући рaсхoди
Структурa тeкућих
рaсхoдa
Teкући рaсхoди /
TрeндРAСХOДИ
КAПИTAЛНИ
Дирeктнe инвeстициje Грaдa
Кaпитaлнe субвeнциje
Кaпитaлни трaнсфeри
Структурa кaпитaлних
рaсхoдa
Кaпитaлни рaсхoди
/Tрeнд
Издaци
зa oтплaту
глaвницe и нaбавку
финaнсиjскe
имoвинe
УКУПНИ
РAСХOДИ
(1+2+3)

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1,978,9

23,1

36.6%

38.6%

2,739.0

26,2

98

1002,7
572,4
2,2
330,1

764,6
526,2
2,1
213,2

2018
2019
Извршeњe Извршeњe
3
4
1.214,3
1,736,3
33,1
33,1
593,3
544,5
1,3
1,5
188,1
122,2
248,2
99,9
150,3
935,1
61.4%
63.4%

1,973,5

25,1

19.8%

391,7
342,2
0.1
24.3

2020
Извршeњe
5
1,581,8
34,1
583,4
1,8
118,2
188,7
655,6
80.2%

1,170,4

4.1

17.6%

205,5
201,4
0
0

2021
Плaн/Рeб.
6
964,9
16,6
277,9
1,0
66,2
103,0
500,2
82.4%

Службени лист општине Инђија

У нaстaвку je прикaзaнo крeтaњe нeтo тeкућeг рeзултaтa (суфицитa/дeфицитa) Oпштинe кao кључнoг пoкaзaтeљa крeдитнe
спoсoбнoсти у пoсмaтрaнoм пeриoду. Taкoђe су прeдстaвљeнa oгрaничeњa зaдужeнoсти Oпштинe у склaду сa Зaкoнoм o
jaвнoм дугу и мoгућнoст зaдуживaњa Oпштинe нa oснoву прojeкциje нeтo-тeкућeг суфицитa.

6.2 Oцeнa крeдитнe спoсoбнoсти oпштинe Инђиja и индикaтoри зaдужeнoсти

4

3

2
2.1
2.2
2.3

Oпис

Р. бр.

Taбeлa 6.4.Teкући и кaпитaлни рaсхoди буџeтa oпштинe Инђиja пeриoду 2018 2021. гoд. (у мил. дин)
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2
TEКУЋИ ПРИХOДИ
TEКУЋИ РAСХOДИ
рaсхoдa зa кaмaтe)
TEКУЋИ
СУФИЦИT /
ДEФИЦИT
(1-2)
Oднoс тeкућих
рaсхoдa и
тeкућих
прихoдa

Oпис

(бeз
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81.1%

81.9%

2,139,8
1,736,3

268,2

1,482,5
1.214,3

87.4%

228,4

1,810,2
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2019
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Извршeњe Извршeњe Извршeњe
3
4
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29.7%

2278,6

3,243,5
964,9

2021
Плaн/Рeб.
6

Нa oснoву излoжeнoг, мoжe сe зaкључити дa мoгућнoсти зaдуживaњa, и нa oснoву Зaкoнa o jaвнoм дугу и нa oснoву прojeкциje
нeтo-тeкућeг суфицитa, укaзуjу дa Oпштинa Инђиja имa дoвoљaн крeдитни кaпaцитeт и мoжe сe дoдaтнo дугoрoчнo зaдужити зa
финaнсирaњe кaпитaлних инвeстициja.

Нa oснoву aнaлизe крeдитнoг пoтeнциjaлa нa oснoву oбрaчунa нeтo тeкућeг рeзултaтa Oпштинe Инђиja, мoжe сe зaкључити
дa je Oпштинa имaлa зaдoвoљaвajући крeдитни пoтeнциjaл у свим гoдинaмa у кojимa je прeдстaвљeнo извршeњe буџeтa.

У свим пoсмaтрaним гoдинaмa буџeт Oпштинe Инђиja имa изузeтнo висoк индeкс рaстa тeкућeг суфицитa, штo пoкaзуje и дoбру
стaбилнoст буџeтa. Teкући рaсхoди су углaвнoм нa нивoу испoд 90% тeкућих прихoдa. Taкaв oднoс oмoгућуje Oпштини вeћи
кoмфoр кoд сeрвисирaњa дугoвaњa.

3

2

1
1

Р. бр.

Taбeлa 6.6. Oпeрaтивни буџeтски рeзултaт oпштинe Инђиja у пeриoду 2018 – 2021. гoд. (у мил. дин.)

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1320
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Интервјуи са пословном заједницом

Позив невладиним организацијама да доставе пројектне идеје

Припрема стратешких докумената

Припрема и усвајање Буџета за 2022

друго











Приликом припреме буџета за наредну годину Општина организује јавну расправу и спроводи анкете међу грађанима о
приоритетима. Пројектни приоритети који нису укључени у буџет за текућу годину укључени су у План капиталних
инвестиција.

Састанци са саветима месних заједница о капиталним потребама



Како би укључила грађане општина Инђија ће спровести следеће активности:

Општина Инђија је општина која има традицију укључивања грађана у израду и доношење кључних одлука.

7. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ПРИПРЕМЕ ПКИ

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1321
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Датум: 29. 8. 2022

Број: 02-178-1/2022-I

Лазар Вукмировић, с.р.

заменик председника Скупштине

Председавајући

Овај Програм капиталних инвестиција објавити у «Службеном листу општине Инђија»

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Број 11, страна број 1322
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.
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На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број
5/19), разматрајући предлог привредног друштва M&B
TRANS д.о.о. Нови Сланкамен, Бранка Радичевића 47А,
заведен код Општинске управе општине Инђија дана
19.08.2022. године под бројем 46-31/2022-IV-04,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 29. августа 2022. године донела је
ОДЛУКУ
I
Прихвата се предлог привредног друштва M&B
TRANS д.о.о. Нови Сланкамен, Бранка Радичевића 47а
за закључење уговора о регулисању међусобних односа
у вези комуналног опремања неизграђеног грађевинског
земљишта средствима физичких и правних лица којим
се привредно друштво M&B TRANS д.о.о. обавезује
да изгради недостајућу комуналну инфраструктуру
неопходну за изградњу и функционисање објектастанице за снабдевање горивом коју M&B TRANS д.о.о.
гради на парцели број 7240/11 к.о. Инђија и то изградњу
сервисне саобраћајнице на парцелама број 7240/7
и 7236/3, обе к.о. Инђија, што подразумева израду
и финансирање комплетне техничке документације
неопходне за изградњу објекта и финансирање извођење
радова на изградњи објекта, као и прибављање употребне
дозволе.
II
За износ којим привредно друштво M&B
TRANS д.о.о. Нови Сланкамен учествује у финансирању
изградње недостајуће комуналне инфраструктуре
умањиће се износ који привредно друштво дугује на
основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
који се утврђује у поступку добијања дозволе за градњу
објекта на парцели број 7240/11 к.о. Инђија. Ако је износ
доприноса мањи од износа којим привредно друштво
учествује у уређивању грађевинског земљишта, сматраће
се да је привредно друштво измирило обавезу плаћања
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, без
права да захтева разлику од општине Инђија.
III
Након уписа јавне својине општине Инђија на
катастарским парцелама број 7240/7 и 7236/3, обе к.о.
Инђија закључиће се уговор којим ће се регулисати
међусобни односи везани за изградњу објекта из тачке
један ове Одлуке.
IV
Даје се сагласност Председнику оштине Инђија
да овласти лице да може у име општине Инђија, а за рачун
привредног друштва M&B TRANS д.о.о. да подноси
захтеве и сву пратећу документацију Општинској управи
општине Инђија, Одељењу за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине, као и
да преузима решења и закључке поменутог Одељења,
као и све друге прописане дозволе, сагласности и акта
надлежних органа и институција, потребних за почетак
градње, извођења, завршетка, техничког пријема
радова и исходовања употребне дозволе, а све у складу
са Законом о планирању и изградњи и подзаконским
актима који уређују ову материју.

Понедељак 29. август 2022.

V
Овлашћује се Председник општине Инђија да
закључи Уговор из тачке један ове одлуке са привредним
друштвом M&B TRANS д.о.о. Нови Сланкамен.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 46-32/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
------------------------232
На основу члана 46. став 1.Закона о јавним
предузећима („Службени гласник,“РС бр. 15/16 88/19)
и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђије“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 29. августа 2022.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
I
Лемаић Душану из Инђије, престаје мандат
вршиоца дужности директора у Јавном комуналном
предузећу „Комуналац“ Инђија ЈП Инђија, са даном
29.08.2022. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-180/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. Закон и
47/18), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19 ) и члана 40.
став 1. тачка 11. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 29. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“
ЈП, ИНЂИЈА
1. ДУШАН ЛЕМАИЋ дипл. економиста из Инђије,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ ЈП, Инђија, на период од четири године.
2. Именовани директор, заснива радни однос на одређено
време и исти је дужан да ступи на функцију у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
општине Инђија“ и на интернет страници општине
Инђија.
Образложење
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 30. јуна 2022. године, донела je Одлуку
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа „ Комуналац“ ЈП,
Инђија, („Службени лист општине Инђија“, број
9/22), којом је покренут поступак избора директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ ЈП, Инђија.
Текст јавног конкурса који је саставни део Одлуке, је
у складу са чланом 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), објављен
у „Службеном гласнику РС“, број 74/22 од 01.07.2022.
године, у „Службеном листу општине Инђија“, број 9/22
од 30.06.2022. године, у дневним новима „Данас“ и на
интернет страници општине Инђија.
Јавни конкурс за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ ЈП, Инђија, 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), спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, именована
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 26/20).
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава, на седници одржаној дана 03.08.2022. године,
констатовала, да је на Јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа „ Комуналац“ЈП,
Инђија, поднета једна пријава, да је пријаву поднео
Душан Лемаић из Инђије , да је пријава благовремена,
разумљива и потпуна са свим приложеним потребним
доказима.
На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за избор директора приложених

Понедељак 29. август 2022.

уз пријаву кандидата, Комисија је на истој седници
утврдила Списак кандидата међу којимa се спроводи
изборни поступак за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ ЈП, Инђија, и то:
Душан Лемаић, дипл.економиста из Инђија.
Полазећи од обавезе Комисије, утврђене
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела изборни поступак провером и оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата,
по поступку и на начин како је уређено Закон о јавним
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима,
Комисија је на седници одржаној 12.08.2022.године
године, утврдила резултате за кандидата, те је на основу
члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила
ранг листу за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ ЈП, Инђија, на коју је уврстила
кандидата, који је у складу са параметрима утврђеним
јавним конкурсом, испунио прописане услове за избор
директора. Ранг листу са бројчано исказаним резултатом
и Записник о спроведеном изборном поступку Комисија
је доставила Општинском већу, општине Инђија, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
предузећа.
Општинско веће општине Инђија, је на основу
достављене ранг листе и Записника о спроведеном
изборном поступку, утврдило предлог Решења о
именовању директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ ЈП, Инђија и доставило га, ради усвајања
Скупштини општине.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др. закон , 101/16- др.закон и 47/18) и чланом 40. став.
1. тачка 11. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, 5/19), прописана је надлежност
Скупштине општине, да у складу са законом именује и
разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа,
чији је оснивач и да даје сагласност на њихове статуте.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), прописано
је да директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Ово решење је коначно, сходно одредби члана
41. став 4. Закона о јавним предузећима.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути управни спор код Управног
суда у Београду, у року од 30 дана од дана достављања
истог.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-181/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 15. став 2. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ ЈП Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 7/13, 14/13, 1/15 и 14/16) и члана
40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЈП
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити по редовном Годишњем финансијском извештају
за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ ЈП
Инђија, бр. 038-7/2022-5 од 28. јуна 2022. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1168/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
------------------------235
На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Служебни
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 15. став 2.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ ЈП Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 7/13, 15/13, 1/15, и 14/16) и члана 40. став 1. тачка
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и
одржавања депонија „ИНГРИН“ Инђија, бр. 031-3I/2022 од 23. јуна 2022. године, којом се врши расподела
остварене нето добити по Финансијском извештају за
2021. годину, у тексту како је дат у материјалу.

Понедељак 29. август 2022.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1169/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
------------------------236
На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 15. став 2.
Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Комуналац“
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/13,
14/13, 1/15 и 14/16) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити по редовном Годишњем финансијском извештају
за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ ЈП Инђија, бр. 2938
од 29. јуна 2022. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1171/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 18. и члана 40.став 1.тачка
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија бр.5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2022.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Измене Програма рада и
финансијског плана за 2022.годину Центра за социјални
рад „Дунав“ Инђија, броj: 55100-138/2022, који је донео
Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија
на седници одржаној 20. јула 2022.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 551-4/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
------------------------238
На основу члана 116. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број:88/2017 , 27/2018-др.закон , 10/19, 6/20 и
129/21) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Службени лист општина Инђија“ број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
I
Јелена Пуђа из Инђије, разрешава се дужности
члана Управног одбора Предшколске установе „Бошко
Буха“ Инђија, закључно са даном 29. августа 2022.
године, и то по основу поднете оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење:
Одредбом члана 117.став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је између
осталог, да скупштина јединице локалне самоуправе
може разрешити члана органа управљања пре истека
мандата, на његов лични захтев.

Понедељак 29. август 2022.

Како је Јелена Пуђа дана 20.06.2022.године
поднела писмену оставку на функцију члана Управног
одбора Предшколске установе „Бошко Буха“, заведену
под број: број 02-107/2022-I, нa коју је именована
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист
општина Инђија“ број: 23/20), ваљало је донети Решење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-183/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
------------------------239
На основу члана 116. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број:88/2017 , 27/2018-др.закон , 10/19, 6/20 и
129/21) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општина Инђија“ број: 5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. августа 2022 године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА
I
Милош Косјер из Инђије, именује се из
реда локалне самоуправе, за члана Управног одбора
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија.
II
Мандат именованог траје до истека мандата
Управног одбора Предшколске установе „Бошко Буха“
Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење
Правни основ за доношење предметног Решења
је члан 116. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број:88/2017,
27/2018-др.закон , 10/19, 6/20 и 129/21). Чланом 116.,
између осталог је прописано да орган управљања
именује Скупштина јединице локалне самоуправе,
да исти броји девет чланова и то по три представника
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Како је Јелена Пуђа, досадашњи члан овог
органа из реда представника локалне самоуправе,
дана 20.06.2022. године поднела писмену оставку на
функцију члана Управног одбора Предшколске установе
„Бошко Буха“, заведену под број: број 02-107/2022-I, то
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је Комисија за кадровска и административна питања на
седници одржаној дана 22.08.2022. године, предложила
да се уместо именоване за члана органа управљања ове
установе именује Милош Косјер из Инђије ,у смислу
чега је ваљало донети Решење, као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-184/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
------------------------240
На основу члана 116. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број:88/2017 , 27/2018-др.закон , 10/19, 6/20 и
129/21) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине
Инђија („Службени лист општина Инђија“ број:5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН БАЈИЋ
ПАЈА“ НОВИ КАРЛОВЦИ
I
Душица Танчић, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Слободан Бајић Паја“
Нови Карловци, која је у састав истог именована из реда
запослених, Решењем Скупштине општине Инђија,
број: 02-154/2022-I од 30.06.2022. године.

Понедељак 29. август 2022.

установи, представника јединице локалне самоуправе),
те је ваљало донети Решење, као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-185/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
------------------------241
На основу члана 116. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број:88/2017 , 27/2018-др.закон , 10/19, 6/20 и
129/21) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине
Инђија („Службени лист општина Инђија“ број:5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 29. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН БАЈИЋ
ПАЈА“ НОВИ КАРЛОВЦИ
I
Нада Петрић из Крчедина, именује се из реда
запослених за члана Школског одбора Основне школе
„Слободан Бајић Паја“ Нови Карловци.
II
Мандат именованог члана траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ Нови Карловци.

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

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

Образложење

Образложење

Основна школа „Слободан Бајић Паја“
Нови Карловци је дана 10.05.2022. године, поднела
Скупштини општине Инђија предлог Дел.број: 183,
којим се тражи да се за члана Школског одбора Основне
школе „Слободан Бајић Паја“ Нови Карловци уместо
Душице Танчић именује Нада Петрић, с обзиром да је
накнадно утврђено да предложени члан Душица Танчић
има дете које је ученик трећег разреда Основне школе
„Слободан Бајић Паја“ Нови Карловци, чиме је иста у
сукобу интереса.
У смислу наведеног утврђено је да је Законом о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број:88/2017 , 27/2018-др.закон , 10/19,
6/20 и 129/21) чланом 116. став 9. тачка 2. прописано
између осталог да ће Скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити поједине чланове, који би могли
да заступају интересе више структура (родитеља,
односно других законских заступника, запослених у

Правни основ за доношење предметног Решења
је члан 116. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број:88/2017,
27/2018-др.закон , 10/19, 6/20 и 129/21). Чланом 116.,
између осталог је прописано да орган управљања
именује Скупштина јединице локалне самоуправе,
да исти броји девет чланова и то по три представника
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Основна школа „Слободан Бајић Паја“ Нови
Карловци је дана 10.05.2022. године, поднела Скупштини
општине Инђија накнадни предлог Дел.број: 183, којим
се тражи да се за члана Школског одбора Основне школе
„Слободан Бајић Паја“ Нови Карловци уместо Душице
Танчић која има дете које је ученик трећег разреда
Основне школе „Слободан Бајић Паја“ Нови Карловци,
чиме је иста у сукобу интереса,именује Нада Петрић,
професор разредне наставе из Крчедина.
Сагласно наведеном, Комисија за кадровска
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и административна питања на седници одржаној дана
22.08.2022. године, утврдила је предлог предметног
решења, у смислу чега је ваљало донети Решење, као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-186/2022-I
Дана: 29. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника Скупштине
Лазар Вукмировић, с.р.
------------------------ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 61. став 1. тачка 23.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19) и члана 15. став 1. Правилника о
суфинансирању енергетске санације породичних кућа и
станова путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње калориметара,
циркулационих пумпи, термостатских вентила и
делитеља топлоте по основу јавног позива Управе за
финансирање и подстицање енергетске ефикасности
ЈП1/22 („Службени лист општине Инђија“, број 6/22),
Општинско веће општине Инђија дана 8.
августа 2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ
СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ
СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА,
ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ
ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Расписује се јавни позив за учешће привредних
субјеката у спровођењу мера енергетске санације у
домаћинствима путем уградње соларних панела за
производњу електричне енергије за сопствене потребе
и унапређење термотехничког система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских
вентила и делитеља на територији општине Инђија.
Члан 2.
Одлуком о буџету општине Инђија за 2022.
годину („Службени лист општине Инђија“, број
20/21 и 6/22), раздео V Општинска управа, Програм
17 – енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије, позиција 495, економска класификација
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424 специјализоване услуге, планирана су средства у
укупном износу од 24.000.000,00 динара.
Укупно планирана средства које општина
заједно са средствима Управе за подстицање и
унапређење енергетске ефикасности додељује путем
Јавног позива за суфинансирање Програма енергетске
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова,
на основу Јавног позива, ЈП 1/22, износе 24.000.000,00
динара, од чега је 12.000.000,00 динара определила
општина Инђија, а 12.000.000,00 динара Управа за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности, а за
суфинансирање мера из члана 1. ове Одлуке 2.000.000,00
динара, од чега је 1.000.000,00 динара определила
општина Инђија, а 1.000.000,00 динара Управа за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности.
Члан 3.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у
спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима
путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње калориметара,
циркулационих пумпи, термостатских вентила и
делитеља на територији општине Инђија, у складу са
Правилником о суфинансирању енергетске санације
породичних кућа и станова путем уградње соларних
панела за производњу електричне енергије за сопствене
потребе и унапређење термотехничког система
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,
термостатских вентила и делитеља топлоте по основу
јавног позива Управе за финансирање и подстицање
енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист
општине Инђија“, број 6/22), спровешће Комисија за
реализацију мера енергетске санације („Службени лист
општине Инђија“, број 7/22).
Члан 4.
Јавни позив, који је саставни део ове Одлуке,
објављује се на интернет страници oпштине Инђија, а
најава истог и у локалним медијима.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о расписивању јавног позива за учешће
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске
санације стамбених објеката на територији општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 10/2022).
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-171/2022-III
Дана: 08. августа 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу Одлуке општинског већа о
расписивању Јавног позива за учешће привредних
субјеката у спровођењу мера енергетске санације у
домаћинствима путем уградње соларних панела за
производњу електричне енергије за сопствене потребе
и унапређење термотехничког система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских
вентила и делитеља на територији општине Инђија број
02-171 /2022-III од 8. августа 2022. године и Правилника
о суфинансирању енергетске санације породичних кућа
и станова путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење
термотехничког система путем уградње калориметара,
циркулационих пумпи, термостатских вентила и
делитеља топлоте по основу јавног позива Управе за
финансирање и подстицање енергетске ефикасности
ЈП1/22 („Службени лист општине Инђија“, број 6/22),
Општинско веће општине Инђија дана 8.
августа 2022. године расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ
СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ
СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА,
ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ , ТЕРМОСТАТСКИХ
ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
У оквиру реализације Правилника о
суфинансирању енергетске санације породичних
кућа и станова путем уградње соларних панела за
производњу електричне енергије за сопствене потребе
и унапређење термотехничког система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских
вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за
суфинансирање програма енергетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22 („Службени
лист општине Инђија“ број, 6/22) о финансијској
подршци домаћинствима у процесу енергетске санације
за 2022. годину (у даљем тексту Правилник) а у складу
са чланом 15. Правилника, расписује се Јавни позив ради
избора привредних субјеката који се баве производњом,
услугама и радовима на енергетској санацији стамбених
објеката путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребe и унапређењу
термотехничких система путем уградње калориметара,
циркулационих пумпи, термостатских вентила и
делитеља. Eнергетскa санација у домаћинствима
спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима
који се баве радовима уградње соларних панела
за производњу електричне енергије и радовима на
унапређењу термотехничких система путем уградње
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских
вентила и делитеља, а крајњи корисници бесповратних
средстава су домаћинства на територији општине Инђија.
Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу
набавити добра или услуге искључиво од привредних
субјеката изабраних путем овог јавног позива.
Циљ спровођења мере енергетске санације
путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и унапређења
термотехничких система путем уградње калориметара,
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циркулационих пумпи, термостатских вентила и
делитеља је унапређење енергетске ефикасности и
повећано коришћење обновљивих извора енергије у
домаћинствима на територији општине Инђија.
I ПРЕДМЕТ
Предмет Јавног позиваа јесте избор привредних
субјеката за спровођење активности на реализацији
радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача
панела, инвертера и остале неопходне инсталације за
производњу електричне енергије, уградњи двосмерног
мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне
енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи
соларних панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног
места који је у складу са законом неопходан приликом
прикључења на дистрибутивни систем и уградња
електронски регулисаних циркулационих пумпи за
породичне куће, опремање система грејања са уређајима
за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту
(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за
станове).
II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ
Право учешћа на овом позиву имају сви
заинтересовани привредни субјекти који испуњавају
законом утврђене услове за обављање делатности и
који испуњавају услове дефинисане Правилником о
спровођењу мера енергетске санације и овим Јавним
позивом.
На јавном позиву могу учествовати привредни
субјекти који врше набавку, радове и уградњу материјала,
опреме и уређаја.
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ
На јавном позиву могу учествовати привредни
субјекти који врше испоруку и радове на уградњи
материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће
услове:
• да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су
као привредна друштва и предузетници најмање шест
месеци од дана подношења пријаве,
• да над њима није покренут стечајни поступак или
поступак ликвидације,
• да имају атесте за материјале и производе
• да имају запосленог или на неки други начин
ангажованог инжењера електротехнике који поседује
лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња
објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за
уграђену инсталацију соларних панела за производњу
електричне енергије
• да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и
на соларне колекторе од минимално 10 година.
IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО
ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ
ПРИЈАВЕ
Подносилац пријаве је потребно да достави
следећу документацију:
1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка
(оригинал и две копије);
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2. Потписану изјава (Образац 1);
3. Потписане сагласности (Образац 2 и Образац 3)
4. Атести за материјале и производе
5. Решење о упису у регистар привредних субјеката
6. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле(за
меру уградња соларних панела)
За предузетнике је потребно да изјаву достави
лице које је регистровало обављање делатности као
предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву
директора. Ова изјава мора бити дата након датума
објављивања јавног позива.
У случају да је оснивач привредног субјекта
страно правно лице, узима се изјава коју ће дати
законски заступник привредног субјекта подносиоца
захтева. Уколико постоји више законских заступника
подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену
изјаву која не мора бити оверена код нотара.
У случају да је оснивач привредног субјекта
страно физичко лице потребно је да сви законски
заступници привредног субјекта подносиоца захтева
доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код
нотара.
V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација за Јавни позив може
се преузети на интернет страници Општине Инђија,
линк: www.indjija.rs.
и садржи:
− Комплетан текст Јавног позива,
− Прилог 1 - Пријавни образац,
− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве,
− Прилог 3 - Критеријуми и начин бодовања за оцену
Пријаве.
VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Критеријуми за рангирање привредних
субјеката обухватају следеће:
1) цену за:
- опрему и кровну уградњу за соларну електрану
капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела,
укључујући и уградњу и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије,
- набавку и уградњу двосмерног мерног уређаја за
мерење предате и примљене електричне енергије,
- израду предмера и предрачуна, као и извештаја о
уградњи соларних панела и уградњи мерног места који
је у складу са законом неопходан приликом прикључења
на дистрибутивни систем.
Цене дати по наведним ставкама а потребну
опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног
система ОДС-а.
2) рок важења цена;
3) рок важења гаранције на инвертер (минимално 5
година) и соларне панеле (минимално 10 година) и
процењени износ произведeне електричне енергије у
периоду од три године (за инсталисану снагу соларних
панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh)
Критеријуми

за

рангирање

директних
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корисника који врше набавку и радове на уградњи
електронски регулисаних циркулационих пумпи за
породичне куће, опремање система грејања са уређајима
за регулацију и мерење предате количине топлоте
објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили
за станове) обухватају следеће:
1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за
коју конкуришу;
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
Јавним позивом се одређује максимални број
бодова по сваком од критеријума и број бодова по
поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани
у оквиру појединих критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим
критеријумима и поткритеријумима примењеним на
поједини Програм не може прећи 100.
VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву
попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.
Попуњени, оверени и одштампани пријавни
образац у три примерка (један оригинал и две копије)
и пратећа документација достављају се у затвореној
коверти са назнаком:
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ
МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ
СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ
СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА,
ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ , ТЕРМОСТАТСКИХ
ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У ДОМАЋИНСТВИМА
– НЕ ОТВАРАТИ“,
са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.
Пријава се предаје лично на писарници
Општинске управе општине Инђија или препоручено
поштом на адресу:
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Цара Душана бр. 1
22320 Инђија
Рок за подношење пријава је 24.08.2022. године.
Благовременом доставом сматра се препоручена
пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег
дана утврђеног рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве
послате на било који други начин неће бити узете у
разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.
За све додатне информације и обавештења
подносилац пријаве се може обратити на контакт
телефон 022/561-322.
За информације у вези Јавног позива
можете се обратити на електронску адресу: Е-mail:
energetskasanacija@indjija.rs.
Сва питања и одговори биће објављени
на интернет страници општине Инђија, линк:
www.indjija.rs
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VIII НЕУРЕДНА ПРИЈАВА
Пријава ће се сматрати неуредном ако у
достављеној писаној форми недостаје било који
документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају
решењем ће бити одбачена.
IX ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ
О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Оцена и избор привредних субјеката врши се у
складу са Јавним позивом и Правилником.
Оцењивање и избор привредних субјеката врши
Комисија за реализацију мера енергетске санације (у
даљем тексту Комисија) на основу прегледа поднетих
пријава.
Пријаве са документацијом чија садржина није
у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће
бити одбијене.
У току поступка оцене и избора привредних
субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве,
према потреби, затражи додатну документацију и
информације.

Понедељак 29. август 2022.

о избору привредних субјеката у спровођењу мере
енергетске санације путем уградње соларних панела
за производњу електричне енергије за сопствене
потребе и мере унапређења термотехничких система
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,
термостатских вентила и делитеља објављује се на
огласној табли Општинске управе и званичној интернет
страници општине Инђија.
X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ
СРЕДСТАВА
Општина ће закључити Споразум о техничкој
сарадњи у спровођењу мере са привредним субјектима
који буду изабрани.
Након потписивања Споразума о техничкој
сарадњи са привредним субјектима, општина расписује
јавни позив за појединачне пројекте грађана. Грађани су
у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/
предрачун издат од стране привредних субјеката са
листе.

Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле

Бесповратна средства се додељују грађанима
за соларне панеле капацитета до и једнако 6 kW, а
разлику за соларне панеле капацитета преко 6 kW до
укупне вредности радова према предрачуну изабраног
привредног субјекта сносиће грађанин.

Прелиминарна листа изабраних привредних
субјеката се објављује на огласној табли општинске
управе и званичној интернет страници општине у року
од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Након избора појединачних пројеката грађана
и утврђивања коначног броја корисника по привредном
субјекту, општина Инђија потписује тројни Уговор о
реализацији мера енергетске санације са привредним
субјектима и грађанима.

пријаве.

Учесници конкурса имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању
прелиминарне листе изабраних привредних субјеката,
у року од три дана од дана објављивања листе. На
прелиминарну листу изабраних привредних субјеката
учесници конкурса имају право приговора Комисији у
року од осам дана од дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних
субјеката као и да донесе Одлуку о приговору, која мора
бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог
пријема.
О спроведеном поступку Комисија води
записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору
привредних субјеката у спровођењу мере енергетске
санације путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и исте
доставља општинском већу на усвајање.
Општинско веће општине Инђија доноси
Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу
мере енергетске санације путем уградње соларних
панела за производњу електричне енергије за сопствене
потребе и мере унапређења термотехничких система
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,
термостатских вентила и делитеља у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење приговора.
Одлука Општинског већа општине Инђија

Привредни субјекти су дужни да стручној
комисији за праћење реализације мере путем уградње
соларних панела за производњу електричне енергије за
сопствене потребе и мере унапређења термотехничких
система путем уградње калориметара, циркулационих
пумпи, термостатских вентила и делитеља (у даљем
тексту Стручна комисија), у сваком моменту, омогуће
контролу реализације активности и увид у сву потребну
документацију.
Општина ће вршити пренос средстава
искључиво привредним субјектима, као директном
кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима,
али тек након што појединачни крајњи корисник изврши
уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и
након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства привредном
субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како
је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин
предао када је поднео пријаву за суфинансирање уградње
соларних панела, као и у складу са записником Комисије
о обављеном изласку на терен, а након извршених
радова.
Општина ће вршити пренос средстава изабраним
привредним субјектима у складу са закљученим
уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених
радова који буду већи од износа субвенције наведене у
члану 6. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).
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Привредни субјекти до 01.03.2023. године
достављају Општинској управи захтев за исплату
средстава за суфинансирање мере енергетске санације
путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе по основу
обављених радова или извршених услуга. Уз захтев
достављају фотокопију издатог рачуна за извршене
радове и услуге.
Пренос средстава врши се након што:
1) се изда Потврда Комисије да су радови изведени
како је предвиђено предмером и предрачуном који је
грађанин предао када се пријавио на јавни позив.
2) грађанин потпише уговор о потпуном снабдевању
са нето мерењем са ЕПС снабдевањем(за меру уградње
соларних панела)
3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купцапроизвођача на дистрибутивни систем и упише га у
регистар купца-произвођача.(за меру уградње соларних
панела)
4) Крајњи корисник бесповратних средстава привредном
субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у
износу умањеном за одобрена повратна средства
Средства која се одобре за реализацију
појединачних пројеката преносе се привредним
субјектима у складу са одредбама Уговора.
На основу захтева за исплату и записника
Комисије, Одељење за финансије општинске управе
општине Инђија врши исплату из буџета.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-171-1/2022-III
Дана: 08. августа 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Понедељак 29. август 2022.

243
На основу члана 11. став 8. 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 8/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 8. августа 2022. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ВИСИНИ
ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА УДРУЖЕЊИМА, ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА,
ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о спровођењу Јавног
конкурса за доделу средстава из буџета општине
Инђија за 2022. годину, удружењима за реализовање
програма од јавног интереса за општину Инђија, број
Извештаја 401-171/2022-II од 04. августа 2022. године,
Јавни конкурс број 401-25/2022-II од 24. фебруара 2022.
године, који је спровела Комисија за доделу средстава
из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма од јавног интереса за општину Инђија за 2022.
годину, образована Решењем број 02-100/2022-II од 08.
јуна 2022. године.
Oвом Одлуком се утврђује избор програма од
јавног интереса за општину Инђија за 2022. годину и
додељују средства у укупном износу од 15.000.000,00
динара удружењима, како следи, приказано по областима
од јавног интереса:
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Назив удружења-носиоца програма
и седиште удружења

Назив
изабраног програма

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
УДРУЖЕЊЕ МАСЕРА БТМ,
„Балканско такмичење масаже
Инђија
БТМ“
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: НАУКА
„Клуб за негу науке и културе
„Aquarius Danube“
Милутин Миланковић“,
Инђија
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
„Удружење грађана Карлова бара,
„Уређење локалитета Карлова
заштита биодиверзитета и животне
бара - Пинц у циљу заштите
средине Инђија“,
животне средине и аутохтоне
Инђија
флоре и фауне“
Удружење спортских риболоваца
„Дунавом још...“
„Ладни Извор“,
Бешка
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА
„Зооврт Инђија“
„Удружење за заштиту зоо парка
„Коки“ у Инђији“,
Инђија
Кинолошко друштво „Инђија“,
„21. Национална изложба паса
Инђија
свих раса ЦАЦ Инђија 2022“

Понедељак 29. август 2022.

Износ додељених
средстава из буџета
општине Инђија за
2022. годину
250.000,00 динара
300.000,00 динара

1.700.000,00 динара

100.000,00 динара

1.000.000,00 динара
251.600,00 динара

УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА
ГОЛУБОВА СРПСКИХ
ВИСОКОЛЕТАЧА „СРБИЈА“ СРБ-78
Удружење пчелара „РОЈ“,
Инђија

„Одгој и такмичење голубова
српских високолетача“
„пРОЈекат заштита пчела 2022“

700.000,00 динара

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ
ГОЛУБОВА ПИСМОНОША
„ПИСМОНОША-ИН“ ИНЂИЈА,
Инђија
Ловачко удружење „Фрушкогорац“,
Марадик

„Такмичење спортских голубова
писмоноша“

70.000,00 динара

Ловачко удружење „Крчедин“,
Крчедин

„Куповина фазана“

600.000,00 динара

Ловачко удружење „Сланкаменац“,
Нови Сланкамен

„Набавка фазанских пилића“

650.000,00 динара

„Уношење фазанске дивљачи у
ловиште“

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА
Центар за заштиту потрошача
„Креативни свет младих“
„Образовни потрошач“,
Инђија
Центар за заштиту потрошача
„Едукован потрошач“
„Потрошач Инђија“,
Инђија

50.000,00 динара

1.850.000,00 динара

400.000,00 динара
350.000,00 динара
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ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Опште удружење предузетника
„Унапређење пословног
500.000,00 динара
Инђија,
амбијента за развој
Инђија
предузетништва и сектора
ММСП“
Удружење грађана „Етнодом Гороцвет „Стари занати у функцији развоја
900.000,00 динара
Инђија“,
туризма у Инђији“
Инђија
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ У
КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ
Добровољно ватрогасно друштво
„Одржавање радних просторија
500.000,00 динара
Инђија,
Двд-а, сервисирање и
Инђија
регистрација ватрогасног возила
Денис и набавка канцеларијске
опреме“
Добровољно ватрогасно друштво Нови „Одржавање зграде ватрогасног
200.000,00 динара
Сланкамен,
дома, ремонт и регистрација
Нови Сланкамен
возила, промовисање
добровољног ватрогаства код
младих“
„Руско-српско друштво Инђија“,
„ДИАЛОГ РУСКО-СРПСКО
50.000,00 динара
Крчедин
КУЛТУРИ“
УДРУЖЕЊЕ ТРУДНИЦА И
„Мајка и дете“
350.000,00 динара
ПОРОДИЉА „БАБИЦА РАДА“,
Инђија
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: САДРЖАЈИ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ СФЕРА, КОЈИ АФИРМИШУ
САРАДЊУ НА ДОМАЋЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ, А У СВРХУ ПРОМОВИСАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА БАНСТОЛКА,
„Банстол на капији Фрушке горе“
700.000,00 динара
Марадик
ДРОН ПИЛОТ СРБИЈА,
Инђија

„Велики дрон пилоти – школа
летења“

500.000,00 динара

Клуб дизача тегова „Железничар“,
Инђија

„Школица спретности, снаге и
издржљивости“

250.000,00 динара

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ
РИБОЛОВАЦА БАРИЦА,
Инђија
Удружење пензионисаних радника
органа унутрашњих послова
полицијских управа Сремска
Митровица, полицијска станица
Инђија,
Инђија
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА МАГ-ИН,
Чортановци

„Уређење и одржавање Барице“

700.000,00 динара

„Оживљавање рада удружења“

450.000,00 динара

Удружење жена Моја Воља,
Инђија

„Еко храна – еко амбалажа“

150.000,00 динара

УДРУЖЕЊЕ ВИНАРА,
ВИНОГРАДАРА И ЉУБИТЕЉА

„Реализација организације 5.
фестивала фрушкогорских вина,

400.000,00 динара

„Слатки залогаји“

50.000,00 динара
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ВИНА „ВИНА-ИНЂИЈЕ“,
Инђија
„Удружење жена Љуковчанка“,
Љуково
Удружење пољопривредника
„СЛАНКАМЕНАЦ“,
Нови Сланкамен
Мото клуб „МК-ИНЂИЈА“,
Инђија
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организација стручних
радионица и наступа на
сајмовима у земљи и региону“
„Улога жена у очувању
традиције“

250.000,00 динара

„Ефикасно управљање
пољопривредним газдинствима“

400.000,00 динара

„Мото скуп 2022 – Мото клуб
Инђија“

378.400,00 динара

II
На основу ове одлуке, Председник општине
Инђија, у име Општине Инђија закључиће уговоре
о финансирању или суфинансирању реализовања
програма од јавног интереса за општину Инђија из
буџета општине Инђија за 2022. годину, са удружењима
из тачке I ове одлуке.
III
Удружења из тачке I ове одлуке, додељена
средства могу користити искључиво за реализацију
програма у складу са уговором из тачке II ове одлуке, а
иста ће се исплаћивати у складу са динамиком прилива
средстава у буџет општине Инђија за 2022. годину.
IV
Удружења из тачке I ове одлуке дужна су да
Општинском већу доставе наративни и финансијски
извештај о реализацији програма након завршетка
реализације програма, односно најкасније до 15. јануара
наредне године, уз достављање копија комплетне
финансијске документације о утрошку средстава за
реализацију програма.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско
трошење средстава, као и уколико удружење не достави
извештај у року предвиђеном у ставу 1. ове тачке,
корисник средстава је дужан да добијена средства врати
у року од 30 дана од дана раскида уговора о финансирању
или суфинансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија из буџета општине Инђија,
и таквом кориснику се по новим конкурсима за програме
не могу додељивати средства из буџета општине Инђија
у наредне три године.
V
Ова одлука је коначна и објављује се у
„Службеном листу општине Инђија“, на званичној
интернет страници општине Инђија и огласној табли
Општине.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-1055/2022-III
Дана: 08. августа 2022. године
Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима ( „ Службени гласник РС“, број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-дрзакон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19, 128/20др.закон) и члана 61. став 1 тачка 17. Статута општине
Инђија ( „ Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној 22. августа 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
1. Образује се Савет за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија (у даљем тексту: Савет), као радно тело
Општинског већа општине Инђија.
2. Задатак Савета је да:
- остварује сарадњу са органима и организацијама из
области безбедности саобраћаја и усклађује послове
у функцији унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Инђија,
- иницира и прати превентивне и друге активности
у области безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Инђија,
- учествује у изради стратегије и годишњег плана
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија,
- извештава Општинско веће о стању безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине општине
Инђија,
- предлаже Општинском већу Програм коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Инђија,
- покреће иницијативе за унапређење саобраћајног
васпитања и образовања, превентивно-промотивне
активности, развојно-истраживачког рада у области
безбедности саобраћаја на путевима, техничко опремање
јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима на територији општине
Инђија, усмерава и прати реализацију програма,
информише јавност и Општинско веће о активностима
Савета,
- обавља и друге послове од интереса за безбедност
саобраћаја на путевима на територији општине Инђија.
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3. За потребе обављања задатака из тачке 2. овог решења,
Савет може образовати стручне радне групе за поједине
области рада и то:
- унапређење саобраћајног васпитања и образовања;
- унапређење безбедности путева и улица на територији
општине;
- техничко регулисање саобраћаја;
- превентивно промотивне активности и друге
активности.
4. У Савет се именују:
(1) Владимир Гак, председник;
(2) Ђорђе Врањеш, заменик председника;
(3) Немања Милојевић, члан;
(4) Александар Банић, члан;
(5) Тијана Дошен, члан;
(6) Драган Иброчић, члан;
(7) Младен Добријевић, члан;
(8) Мирко Комазец, члан;
(9) Драган Познан, члан;
Мандат чланова Савета траје четири године.
5. За рад у Савету, члановима Савета припада накнада у
месечном нето износу од 10.000,00 динара.
6. Стручне и административне послове за потребе Савета
обављаће, Општинска управа- Одељење за привреду и
инвестиције и Одељење за финансије.
7. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
оснивању Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Инђија (
„ Службени лист општине Инђија“, број 6/12, 9/14, 2/15,
22/16, 7/17, 19/17, 29/17, 1/20, 6/21 и 15/21).
8. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-173/2022-III
Дана: 22. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
------------------------245
На основу члана 46. став 3. Закона о спречавању
корупције („Службени гласник РС“, број 35/19, 88/19,
94/21 и 14/22), члана 61. став 1. тачка 23. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19) и
члана 36. став 1. Пословника о раду Општинског већа
(„Службени лист општине Инђија“, број 25/20),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 22. августа 2022. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДРУГОГ ПОСЛА
I
Општинско веће општине Инђија даје
позитивно мишљење да дипл. правник Александар
Банић, истовремено са функцијом Начелника Општинске
управе општине Инђија, обавља и други посао,
односно послове члана Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија.

Понедељак 29. август 2022.

II
Мишљење се даје ради прибављања сагласности
Агенције за спречавање корупције, за истовремено
вршење јавне функције и обављање другог посла.
III
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-172/2022-III
Дана: 22. августа 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
------------------------246
На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19) и члана 38. став 3. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 8. августа 2022. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Савеза спортова општине
Инђија из Инђије, број 40-1051/2022-III којим се тражи
одобрење за измену годишњег програма у погледу
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром
да исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да
варијација између предметних трошкова прелази 10%
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте
трошка.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-1056/2022-III
Дана: 08. августа 2022. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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Vrsta predmeta

Radovi

Dobra

Dobra

Radovi

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Dobra

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

Vrsta postupka

2.500.000,00 Otvoreni postupak

Izrada plana tehničkog regulisanja saobraćaja na
državnim putevima na teritoriji opštine Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

6.875.000,00 Otvoreni postupak

1.666.666,67 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.300.000,00 Otvoreni postupak

3.300.000,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

Okvirno vreme
pokretanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

NSTJ
izvršenja / isporuke

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

34928470 - Signalizacija
30230000 - Računarska
oprema
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

71300000 - Tehničke usluge RS127 - Sremska oblast

34928000 - Saobraćajna
oprema

39111000 - Sedišta

71221000 - Arhitektonske
usluge za zgrade
79823000 - Usluge
štampanja i isporuke

71247000 - Nadzor
građevinskih radova

71220000 - Usluge
projektovanja u arhitekturi RS127 - Sremska oblast

34928470 - Signalizacija

45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
43325000 - Oprema za
parkove i dečja igrališta
44163140 - Cevi za vodu i
paru
45000000 - Građevinski
radovi

CPV

Tehnika

pozicija 274 konto 511299, 511451

pozicija 273 konto 424911

pozicija 275 konto 512811

pozicija 272 konto 512811

pozicija 48 konto 424911

pozicija 432 konto 511451

pozicija 427 konto 511400

pozicija 262 konto 511451

pozicija 213 konto 512811

pozicija 186 konto 511399

pozicija 183 konto 512932

pozicija 100 konto 512641

Pozicija 89 konto 541125

Sprovodi Napomena
drugi
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Izrada projekata i postavljanje saobraćajne
signalizacije u funkciji unapređenja bezbednosti
saobraćaja na lokalnim putevima u zoni osnovnih
škola u opštini Indjija (OŠ “Dušan Jerković” u Indjiji,
OŠ “Ruža Đurđević Crna” u Čortanovcima, OŠ
“Slobodan Bajić Paja” u Novim Karlovcima, OŠ
“Branko Radičević” u Maradiku, OŠ “Braća Grulović”
u Beški i OŠ “22 . jul” u Krčedinu))
Laptopovi za vukovce u školskoj 2020/2021 godini,
za istaknute sportiste i učenike

4.000.000,00 Otvoreni postupak

Nabavka i postavljanje LED displeja sa porukama za
bezbedno ucesce u saobracaju na lokacijama: OŠ
“Ruža Đurđević Crna” u Čortanovcima, OŠ “Petar
Kočić” u Ljukovu, OŠ “Slobodan Bajić Paja” u Novim
Karlovcima i OŠ “Branko Radičević” u Maradiku

3.333.333,33 Otvoreni postupak

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske
sale u Ljukovu

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

6.666.666,67 Otvoreni postupak

Strucni nadzor i priprema dokumentacije za tehnicki
prijem za zavrsetak izgradnje sporstke hale u Indjiji
(antifiltraciona zavesa I Izgradnja energetskog bloka)

1.250.000,00 Otvoreni postupak

4.166.666,67 Otvoreni postupak

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
raskrsnice u naselju Beška

Izrada i štampanje karti za potrebe javnog prevoza

5.000.000,00 Otvoreni postupak

6.666.666,67 Otvoreni postupak

2.500.000,00 Otvoreni postupak

16.666.666,67 Otvoreni postupak

4.996.727,00 Otvoreni postupak

Procenjena vrednost

PLAN JAVNIH NABAVKI

Postavljanje ulaznih tabli na teritoriji opštine Inđija

Postavljanje gejzira na jezeru u Indjiji
Sanacija i rekonstrukcija planinarskog doma
Kozarica na Fruskoj gori

Rekonstrukcija i uredjenje parka Prote Radoslava
Markovica u Inđiji
Deciji mobilijari u parkovima na zelenim povrsinama,
teretane na otvorenom

Predmet javne nabavke

Predsednik opštine Inđija
2022
4
02.08.2022

Rbr

Naručilac
Godina plana
Verzija plana
Datum usvajanja
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Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Radovi

Radovi

Usluge

Usluge

Dobra

Radovi

Radovi

Usluge

Radovi

Dobra

Usluge

Dobra

Radovi

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

2.541.666,67 Otvoreni postupak

29.266.666,67 Otvoreni postupak

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za
izgradnju fekalne kanalizacije u naseljenim mestima
Jarkovci, Ljukovo i Novi Karlovci sa prečistačem
otpadnih voda u Novim Karlovcima

Uvođenje sistema nadzora “Pametan grad Inđija”
Unapređenje usluge javnog prevoza Inđija
uvođenjem novih inteligentnih rešenja
Izrada i montaža stubova reflektora na Gradskom
stadionu u Inđiji
Izvođenje pripremnih radova i radova na izgradnji
sportske hale u Beški - etapa I (izrada temelja i
temeljne ploče)

24.000.000,00 Otvoreni postupak

29.166.666,67 Otvoreni postupak

4.166.666,67 Otvoreni postupak

50.156.646,60 Otvoreni postupak

16.130.643,60 Otvoreni postupak

2.390.040,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

45232430 - Radovi na
preradi vode

71520000 - Usluge
građevinskog nadzora

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

45000000 - Građevinski
radovi

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

71242000 - Izrada projekata
i nacrta, procena troškova
45233140 - Radovi na
putevima
32323500 - Sistem za video
nadzor
71330000 - Razne
inženjerske usluge
31518600 - Reflektori
(searchlight)

45233260 - Radovi na
izgradnji pešačkih staza

43211000 - Buldožeri
45233140 - Radovi na
putevima

71242000 - Izrada projekata
i nacrta, procena troškova RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

43211000 - Buldožeri
30190000 - Razna
kancelarijska oprema i
potrepštine
45000000 - Građevinski
radovi

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

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

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

Службени лист општине Инђија

Izrada plana tehničke regulacije saobraćaja na
državnim putevima na teritoriji opštine Inđija
Izvođenje radova na rehabilitaciji opštinskog
nekategorisanog puta u Novim Karlovcima

43.333.333,33 Otvoreni postupak

Sanacija, popravka i izvođenje radova na pešačkim
stazama – trotoarima u Inđiji, (radovi)

3.916.666,67 Otvoreni postupak
39.684.069,95 Otvoreni postupak

Nabavka polovnog buldožera
Radovi na uređenju poljoprivredne infrastrukture –
atarski putevi

101.075.234,57 Otvoreni postupak

7.894.960,74 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

3.916.666,66 Otvoreni postupak

Nabavka kancelarijske opreme za zgradu suda u
Inđiji
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Policijske
stanice u Inđiji
Izvođenje radova na izgradnji objekata za
snabdevanje vodom dela naselja Novi Slankamen –
AB rezervoar sa crpnom stanicom i produženje
vodovodne mreže u KO Stari Slankamen i KO Novi
Slankamen
Usluga stručnog nadzora na izgradnji objekata za
snabdevanje vodom dela naselja Novi Slankamen –
AB rezervoar sa crpnom stanicom i produženje
vodovodne mreže u KO Stari Slankamen i KO Novi
Slankamen

Nabavka polovnog buldožera

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

Usluga suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine
Inđija

Usluga deratizacije na teritoriji opštine Inđija

7.000.000,00 Otvoreni postupak

1.666.667,00 Otvoreni postupak

4.583.333,33 Otvoreni postupak

4.400.000,00 Otvoreni postupak

Usluga monitoringa – merenje buke i zagađenosti
vazduha na teritoriji opštine Inđija
Hemijsko tretiranje komaraca avio aplikacijom i sa
zemlje (ulično) po svim naseljima na teritoriji opštine
Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi

Број 11, страна број 1339
Понедељак 29. август 2022.

0038

Usluge

Usluga štampanja raznog materijala za potrebe
Opštine Inđija, oblikovana po partijama
4.000.000,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

79810000 - Usluge
štampanja
RS127 - Sremska oblast

Partija 1. Štampa i montaža bilborda, fasadnih i
visećih banera i prozorskih grafika - procenjena
vrednost: 1.700.000,00 dinara bez PDV-a,
Partija 2. Štampa kataloga, čestitki, promotivnih kesa,
letaka, pozivnica, plakata, diploma, memoranduma,
podsetnica, rokovnika, flajera, džepnih reda vožnji za
javni prevoz i glasila opštine Inđija: „Inđija Info“procenjena vrednost: 2.300.000,00 dinara bez PDV-a.

Број 11, страна број 1340
Службени лист општине Инђија
Понедељак 29. август 2022.

Број 11, страна број 1341
248

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Број 11, страна број 1342

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Број 11, страна број 1343

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Број 11, страна број 1344
249

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Број 11, страна број 1345

Службени лист општине Инђија

Понедељак 29. август 2022.

Vrsta predmeta

Radovi

Dobra

Dobra

Radovi

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Dobra

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

Vrsta postupka

2.500.000,00 Otvoreni postupak

Izrada plana tehničkog regulisanja saobraćaja na
državnim putevima na teritoriji opštine Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

6.875.000,00 Otvoreni postupak

1.666.666,67 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.300.000,00 Otvoreni postupak

3.300.000,00 Otvoreni postupak

Nabavka i postavljanje LED displeja sa porukama za
bezbedno ucesce u saobracaju na lokacijama: OŠ
“Ruža Đurđević Crna” u Čortanovcima, OŠ “Petar
Kočić” u Ljukovu, OŠ “Slobodan Bajić Paja” u Novim
Karlovcima i OŠ “Branko Radičević” u Maradiku

3. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

Okvirno vreme
pokretanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

NSTJ
izvršenja / isporuke

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

34928470 - Signalizacija
30230000 - Računarska
oprema
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

71300000 - Tehničke usluge RS127 - Sremska oblast

34928000 - Saobraćajna
oprema

39111000 - Sedišta

71221000 - Arhitektonske
usluge za zgrade
79823000 - Usluge
štampanja i isporuke

71247000 - Nadzor
građevinskih radova

71220000 - Usluge
projektovanja u arhitekturi RS127 - Sremska oblast

34928470 - Signalizacija

45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
43325000 - Oprema za
parkove i dečja igrališta
44163140 - Cevi za vodu i
paru
45000000 - Građevinski
radovi

CPV

Tehnika

Sprovodi drugi naručilac

pozicija 274 konto
511299, 511451

pozicija 273 konto
424911

pozicija 275 konto 512811

pozicija 272 konto 512811

pozicija 48 konto 424911

pozicija 432 konto 511451

pozicija 427 konto
511400

pozicija 262 konto 511451

pozicija 213 konto 512811

Pozicija 89 konto 541125
pozicija 100 konto
512641
pozicija 183 konto
512932
pozicija 186 konto
511399

Napomena

Службени лист општине Инђија

Izrada projekata i postavljanje saobraćajne
signalizacije u funkciji unapređenja bezbednosti
saobraćaja na lokalnim putevima u zoni osnovnih
škola u opštini Indjija (OŠ “Dušan Jerković” u Indjiji,
OŠ “Ruža Đurđević Crna” u Čortanovcima, OŠ
“Slobodan Bajić Paja” u Novim Karlovcima, OŠ
“Branko Radičević” u Maradiku, OŠ “Braća Grulović”
u Beški i OŠ “22 . jul” u Krčedinu))
Laptopovi za vukovce u školskoj 2020/2021 godini,
za istaknute sportiste i učenike

4.000.000,00 Otvoreni postupak

3.333.333,33 Otvoreni postupak

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske
sale u Ljukovu
1.250.000,00 Otvoreni postupak

6.666.666,67 Otvoreni postupak

Strucni nadzor i priprema dokumentacije za tehnicki
prijem za zavrsetak izgradnje sporstke hale u Indjiji
(antifiltraciona zavesa I Izgradnja energetskog bloka)

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

4.166.666,67 Otvoreni postupak

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
raskrsnice u naselju Beška

Izrada i štampanje karti za potrebe javnog prevoza

5.000.000,00 Otvoreni postupak

6.666.666,67 Otvoreni postupak

2.500.000,00 Otvoreni postupak

16.666.666,67 Otvoreni postupak

4.996.727,00 Otvoreni postupak

Procenjena vrednost

Postavljanje ulaznih tabli na teritoriji opštine Inđija

Postavljanje gejzira na jezeru u Indjiji
Sanacija i rekonstrukcija planinarskog doma
Kozarica na Fruskoj gori

Rekonstrukcija i uredjenje parka Prote Radoslava
Markovica u Inđiji
Deciji mobilijari u parkovima na zelenim povrsinama,
teretane na otvorenom

Predmet javne nabavke

Predsednik opštine Inđija
2022
5
26.08.2022

Rbr

Naručilac
Godina plana
Verzija plana
Datum usvajanja

PLAN JAVNIH NABAVKI
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Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Radovi

Radovi

Usluge

Usluge

Dobra

Radovi

Radovi

Usluge

Radovi

Dobra

Usluge

Dobra

Radovi

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

2.541.666,67 Otvoreni postupak

29.266.666,67 Otvoreni postupak

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za
izgradnju fekalne kanalizacije u naseljenim mestima
Jarkovci, Ljukovo i Novi Karlovci sa prečistačem
otpadnih voda u Novim Karlovcima

Uvođenje sistema nadzora “Pametan grad Inđija”
Unapređenje usluge javnog prevoza Inđija
uvođenjem novih inteligentnih rešenja
Izrada i montaža stubova reflektora na Gradskom
stadionu u Inđiji
Izvođenje pripremnih radova i radova na izgradnji
sportske hale u Beški - etapa I (izrada temelja i
temeljne ploče)

24.000.000,00 Otvoreni postupak

29.166.666,67 Otvoreni postupak

4.166.666,67 Otvoreni postupak

50.156.646,60 Otvoreni postupak

16.130.643,60 Otvoreni postupak

2.390.040,00 Otvoreni postupak

43.333.333,33 Otvoreni postupak

Sanacija, popravka i izvođenje radova na pešačkim
stazama – trotoarima u Inđiji, (radovi)

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

45232430 - Radovi na
preradi vode

71520000 - Usluge
građevinskog nadzora

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

45000000 - Građevinski
radovi

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

71242000 - Izrada projekata
i nacrta, procena troškova
45233140 - Radovi na
putevima
32323500 - Sistem za video
nadzor
71330000 - Razne
inženjerske usluge
31518600 - Reflektori
(searchlight)

45233260 - Radovi na
izgradnji pešačkih staza

43211000 - Buldožeri
45233140 - Radovi na
putevima

71242000 - Izrada projekata
i nacrta, procena troškova RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

43211000 - Buldožeri
30190000 - Razna
kancelarijska oprema i
potrepštine
45000000 - Građevinski
radovi

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

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

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

Службени лист општине Инђија

Izrada plana tehničke regulacije saobraćaja na
državnim putevima na teritoriji opštine Inđija
Izvođenje radova na rehabilitaciji opštinskog
nekategorisanog puta u Novim Karlovcima

39.684.069,95 Otvoreni postupak

3.916.666,67 Otvoreni postupak

Nabavka polovnog buldožera
Radovi na uređenju poljoprivredne infrastrukture –
atarski putevi

101.075.234,57 Otvoreni postupak

7.894.960,74 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

3.916.666,66 Otvoreni postupak

Nabavka kancelarijske opreme za zgradu suda u
Inđiji
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Policijske
stanice u Inđiji
Izvođenje radova na izgradnji objekata za
snabdevanje vodom dela naselja Novi Slankamen –
AB rezervoar sa crpnom stanicom i produženje
vodovodne mreže u KO Stari Slankamen i KO Novi
Slankamen
Usluga stručnog nadzora na izgradnji objekata za
snabdevanje vodom dela naselja Novi Slankamen –
AB rezervoar sa crpnom stanicom i produženje
vodovodne mreže u KO Stari Slankamen i KO Novi
Slankamen

Nabavka polovnog buldožera

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

Usluga suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine
Inđija

Usluga deratizacije na teritoriji opštine Inđija

7.000.000,00 Otvoreni postupak

1.666.667,00 Otvoreni postupak

4.583.333,33 Otvoreni postupak

4.400.000,00 Otvoreni postupak

Usluga monitoringa – merenje buke i zagađenosti
vazduha na teritoriji opštine Inđija
Hemijsko tretiranje komaraca avio aplikacijom i sa
zemlje (ulično) po svim naseljima na teritoriji opštine
Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
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Usluge

Dobra

Radovi

Radovi

Radovi

Radovi

0038

0039

0040

0041

0042

0043

8.000.000,00 Otvoreni postupak

28.750.447,00 Otvoreni postupak

Izvođenje radova na izgradnji sportske hale u Beški –
etapa I (izrada temelja i temeljne ploče)

43.333.333,33 Otvoreni postupak

2.083.333,33 Otvoreni postupak

16.666.666,67 Otvoreni postupak

4.000.000,00 Otvoreni postupak

Sanacija, popravka i izvođenje radova na pešačkim
stazama – trotoarima u Inđiji
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova
na asfaltiranju preostalih neasfaltiranih ulica po
naseljenim mestima opštine Inđija

Usluga štampanja raznog materijala za potrebe
Opštine Inđija, oblikovana po partijama
Dečiji mobilijari u parkovima, na zelenim površinama,
teretane na otvorenom
Rekonstrukcija i uređenje parka sa leve strane
Novosadske ulice u smeru ka Novom Sadu

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

RS127 - Sremska oblast

45000000 - Građevinski
radovi

RS127 - Sremska oblast

45233140 - Radovi na
putevima

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

79810000 - Usluge
štampanja
43325000 - Oprema za
parkove i dečja igrališta
45454000 - Radovi na
rekonstrukciji
45233340 - Radovi na
izgradnji temelja za pešačke
staze

Partija 1. Štampa i
montaža bilborda,
fasadnih i visećih banera i
prozorskih grafika procenjena vrednost:
1.700.000,00 dinara bez
PDV-a,
Partija 2. Štampa kataloga,
čestitki, promotivnih kesa,
letaka, pozivnica, plakata,
diploma, memoranduma,
podsetnica, rokovnika,
flajera, džepnih reda vožnji
za javni prevoz i glasila
opštine Inđija: „Inđija
Info“- procenjena
vrednost: 2.300.000,00
dinara bez PDV-a.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
250
На основу члана 28., 44. став 1 и 46. став 2
Одлуке о организацији Општинске управе општине
Инђија („Службени лист општина Срема“ бр. 23/17,31/20
и 14/21),
Начелник општинске управе општине Инђија
дана 18.08.2022. године донео је
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. У циљу благовременог и ефикасног извршавања
службених послова из оквира права и дужности
Општине, поверених послова из надлежности Републике
и АП Војводине, утврђује се право на коришћење
службеног мобилног телефона и признају се трошкови
коришћења у месечном износу за запослене на радном
месту, и то:
1.) Начелник одељења у износу од 5.000,00 динара;
2.) Шеф Кабинета Председника општине у износу од
7.000,00 динара;
3.) Стручно оперативни послови за потребе Председника
општине у у износу од 4.000,00 динара;
4.) Послови вођења евиденције, одржавања и управљања
возилом-возач Председника општине у износу од
4.000,00 динара;
5.) Послови вођења евиденције, одржавања и управљања
возилом у износу од 3.000,00 динара
6.) Возач-Достављач у Месној канцеларији Бешка у
износу од 2.500,00 динара;
7.) Грађевински инспектор у износу од 3.500,00 динара;
8.) Комунални инспектор у износу од 3.500,00 динара;
9.) Инспектор за друмски саобраћај у износу од 3.500,00
динара;
10.) Инспектор за заштиту животне средине у износу од
3.500,00 динара;
11.) Просветни инспектор у износу од 3.500,00 динара;
12.) Послови набавке у износу од 3.500,00 динара;
13.) Послови одбране и цивилне заштите у износу од
2.500,00 динара;
14.) Послови одржавања уређаја и инсталација-Домар у
износу од 2.500,00 динара;
15.) Послови друштвене бриге о деци и образовања у
износу од 3.500,00 динара;
16.) Административни послови у области образовања и
друштвене бриге о деци у износу од 3.500,00 динара;
17.) Послови инвестиција у износу од 2.500,00 динара;
18.) Послови трезора у износу од 3.500,00 динара;
19.) Интерни ревизор у износу од 3.500,00 динара;
20.) Послови заштите и остваривање личних и
колективних права, избеглих, прогнаних и расељених
лица, лице за заштиту података о личности у износу од
2.500,00 динара;
21.) Послови статистике у области привреде и
предузетништва у износу од 2.500,00 динара;
2. Запослени на радним местима из тачке 1. овог решења
,задужују се мобилним телефонима и претплатничком
картицом путем реверса ,који садржи: име и презиме
запосленог, назив радног места,.марку мобилног
телефона и претплатничког броја.
Евиденцију службених мобилних телефона,
претплатничких картица и корисника води Одељење за
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општу управу.
3. Право на коришћење мобилног телефона подразумева:
доделу мобилног телефона и картице са претплатничким
бројем, одржавање мобилног телефона у исправном
стању и право плаћања месечног рачуна за коришћење
мобилног телефона у прописаној висини.
4. Висина трошкова коришћења службеног мобилног
телефона прати се месечно.
У случају прекорачења износа из наведеног у
тачки 1. овог решења ,запослени сам сноси трошкове
изнад одобреног лимита.
Обрачун трошкова из става 2. ове тачке врши
Одељење за финансије , које након утврђивања разлике
између одобреног износа и остварених трошкова,разлику
обуставља од зараде запосленог.
Изузетно из става 2. ове тачке Одељење за
финансије ће, на основу решења Начелника општинске
управе признати трошкове паркирања службених возила
путем СМС порука у износу регистрованом мобилним
телефоном и трошкове импулса регистрваних у
ромингу, када су трошкови настали на службеном путу
запосленог.
5. Службени мобилни телефон користи се искључиво за
службене потребе.Запослени који је задужен службеним
мобилном телефоном,дужан је да буде доступан на
службеном мобилном телефону,без обзира на радно
време.
Забрањено је давање на коришћење и послугу
службеног мобилног телефона.
6. Губитак,односно квар мобилног телефона, запослени
је дужан да без одлагања, писмено пријави Одељењу за
општу управу, које у случају губитка мобилног телефона,
без одлагања, даваоцу услуга подноси захтев за забрану
коришћења картице.
У случају губитка мобилног телефона и
картице запослени је дужан, да надокнади штету у
висини цене мобилног телефона и картице, као и
трошкове коришћења службеног мобилног телефона
до дана пријема пријаве, уколико су трошкови изнад
одобреног месечног износа који се исплаћује на терет
буџета Општине.
7. Запослени је, дужан да по престанку правног основа,
по коме му је додељен , врати службени мобилни телефон
са картицом, с тим што на захтев запосленог, Начелник
Општинске управе може одобрити да запослени картицу
са постојећим бројем телефона може пренети на своје
име.
8. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе
за запослене у Општинској управи општине Инђије
(„Службени лист општине Инђија“ бр 27/19).
9. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“ .
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:410-180/2022-IV
Дана: 18.08.2022. године
Инђија
Начелник,
Дипл. правник Александар Банић, с.р.
-------------------------
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