
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

894
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14) 
и члана 37. став 1. тачка 4. Статута Општине Инђија – пречишћен текст  („Службени лист општине Инђија“ број 
9/13), Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 29. децембра 2014. године,  доноси

СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

2015-2020

СТРАТЕШКА ВИЗИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Општина Инђија 2020. године је:

• динамична  заједница  са  високом  стопом  запослености,  повољним пословним  окружењем,  
са  јаком  и  здравом  привредом  и развијеним предузетничким  духом,  са  савременом  и  конкурентном  
пољопривредом као  и  искоришћеним  географским  положајем  и  турустичким потенцијалима,

• здрава  и  солидарна  заједница  са  високим  степеном  поштовања  људских вредности  и  
достојанства,  са  квалитетним  и  доступним  образовним установама усклађеним са модерним 
стандардима и потребама привреде, општина  са  богатом  културном  понудом  и  спортским  
садржајима,очуваном традицијом и идентитетом

• Општина  са  квалитетном  инфраструктуром  и  здравом  животном средином у свим насељима, 
чувар Дунава, сремске равнице и Фрушке Горе, безбедна и удобна за живот.

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ISSN 2334-6620

ИНЂИЈА
31. децембар 2014. године

ГОДИНА III
БРОЈ 15

Цена примерка:
Годишња претплата:



Број 15, страна број 538   Службени лист општина Инђија            Среда 31.децембар 2014.

Ви
зи

ја
О

П
Ш

ТИ
Н

А
 И

Н
Ђ

И
ЈА

Сн
аг

а 
Ср

ем
а 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Д
уш

а 
Ср

ем
а 

   
   

   
   

   
   

   
   

  С
рц

е 
Ср

ем
а

Ст
ра

те
ш

ки
 

ц
и

љ
ев

и
1.

 С
на

ж
на

 л
ок

ал
на

 
ек

он
ом

иј
а

2.
Зд

ра
ва

, с
иг

ур
на

, 
ра

вн
оп

ра
вн

а 
и 

пр
ос

ве
ће

на
 з

ај
ед

ни
ца

3.
 О

чу
ва

на
 ж

ив
от

на
 

ср
ед

ин
а 

до
ст

уп
на

 с
ви

м
а

О
че

ки
ва

ни
 

ре
зу

лт
ат

и

1.
1.

 Ф
ор

му
ли

сa
н 

пр
ог

ра
мс

ки
 о

кв
ир

 з
а 

ра
зв

oј
 

по
во

љ
но

г п
ос

ло
вн

ог
 о

кр
уж

ењ
а

1.
2.

 
П

од
иг

ну
т 

ор
га

ни
за

ци
он

и 
ка

па
ци

те
т 

и 
ум

ре
же

но
ст

 а
кт

ер
а 

ЛЕ
Р-

а 
1.

3.
 И

зг
ра

ђе
на

 п
ри

ма
рн

а 
ин

фр
ас

тр
ук

ту
ра

 к
ао

 
ос

ов
ин

а 
ЛЕ

Р-
а

1.
4.

 К
ре

ир
ан

 с
ти

му
ла

ти
вн

и 
ле

ги
сл

ат
ив

ни
 о

кв
ир

 
за

 р
аз

во
ј п

ос
ло

ва
њ

а
1.

5.
 Р

аз
ви

је
ни

 н
ап

ре
дн

и 
‘’е

-с
ер

ви
си

’’ 
1.

6.
 К

ре
ир

ан
а к

он
ку

ре
нт

на
, е

ко
ло

ш
ка

 и
 со

ци
ја

лн
о 

од
рж

ив
а 

по
љ

оп
ри

вр
ед

а
1.

7.
 

Ус
по

ст
ав

љ
ен

а 
из

во
зн

о 
ор

иј
ен

ти
са

на
 

ин
ду

ст
ри

јск
а 

пр
ои

зв
од

њ
а 

ко
ја

 
је

 
по

др
жа

на
 

ло
ка

лн
ом

 за
на

тс
ко

м 
и 

гр
ађ

ев
ин

ск
ом

 о
пе

ра
ти

во
м

1.
8.

 К
ре

ир
ан

 ко
нк

ур
ен

та
н,

 та
рг

ет
ир

ан
 и

 ек
ол

ош
ки

 
од

рж
ив

 
ра

зв
ој

а 
ту

ри
зм

а 
и 

ко
мп

ле
ме

нт
ар

ни
х 

де
ла

тн
ос

ти
1.

9.
 Л

ок
ал

на
 п

ри
вр

ед
а 

ба
зи

ра
на

 н
а 

ек
он

ом
иј

и 
зн

ањ
а

2.
1.

 У
на

пр
еђ

ен
а 

зд
ра

вс
тв

ен
а 

за
ш

ти
та

2.
2.

 У
на

пр
еђ

ен
а 

со
ци

ја
лн

а 
за

ш
ти

та
2.

3.
 П

об
ољ

ш
ан

а 
за

ш
ти

та
 п

ра
ва

 н
а 

ра
д 

и 
за

по
ш

љ
ав

ањ
е

2.
4.

 
Ун

ап
ре

ђе
на

 
ја

вн
а 

бе
зб

ед
но

ст
 

гр
ађ

ан
а 

и 
си

гу
рн

ос
т 

им
ов

ин
е

2.
5.

 
Ра

зв
иј

ен
 

си
ст

ем
 

за
ш

ти
те

 
де

це
, 

ом
ла

ди
не

 и
 п

ор
од

иц
а 

са
 м

ал
ом

 д
ец

ом
2.

6.
 П

об
ољ

ш
ан

 к
ва

ли
те

т 
и 

до
ст

уп
но

ст
 

ку
лт

ур
ни

х 
са

др
ж

ај
а

2.
7.

 П
об

ољ
ш

ан
а 

до
ст

уп
но

ст
 с

по
рт

ск
о-

ре
кр

еа
ти

вн
их

 с
ад

рж
ај

а 
и 

ма
ни

фе
ст

ац
иј

а
2.

8.
 У

на
пр

еђ
ен

о 
ва

сп
ит

ањ
е 

и 
об

ра
зо

ва
њ

е
2.

9.
 П

од
иг

ну
т 

ка
па

ци
те

т 
ук

уп
не

 ј
ав

не
 

ад
м

ин
ис

тр
ац

иј
е 

за
 р

ад
 с

а 
гр

ађ
ан

им
а

3.
1.

 
Ун

ап
ре

ђе
на

 
ек

ол
ош

ка
 

ку
лт

ур
а 

и 
об

ра
зо

ва
њ

е
3.

2.
 

Ра
зв

иј
ен

а 
ек

ол
ош

ка
 

по
ли

ти
ка

 и
 и

нс
тр

ум
ен

ти
3.

3.
 

Ун
ап

ре
ђе

но
 

уп
ра

вљ
ањ

е 
от

па
до

м
 и

 о
тп

ад
ни

м
 в

од
ам

а
3.

4.
 

Ув
ећ

ан
 

ст
еп

ен
 

по
ш

ум
љ

ен
ос

ти
3.

5.
 

Аф
ир

м
ис

ан
о 

пр
ир

од
но

 
и 

ку
лт

ур
но

 н
ас

ле
ђе

 з
ај

ед
ни

це
3.

6.
 

Ун
ап

ре
ђе

на
 

ен
ер

ге
тс

ка
 

еф
ик

ас
но

ст



Број 15, страна број 539   Службени лист општина Инђија            Среда 31.децембар 2014.

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТРАТЕГИЈЕ
 Процес стратешког планирања је динамичан процес и финални документи се посматрају као 
динамични, односно променљиви алати. У том контексту, целокупан процес планирања је дефинисан 
као десетогошњи циклус анализе – планирања – програмирања – имплементације – реализације – 
праћења – процене – поновне анализе итд... Процес се комплетно преиспитује након  5  година када би  
требало  развити  нову  стратегију  одрживог  развоја локалне заједнице. Процес је комплетно приказан 
на следећем дијаграму:

ЦИКЛУС СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Година 1
1. Извештај о одрживости 

2. Стратешки документ са дијаграмима 
3. Локални акциони план 

4. Оцена одрживости

Година 2-3-4
1. Извештај о одрживости 
- праћење имплементације Локалног акционог плана 
- једногодишње ажурирање индикатора

Година 5
1. Извештај о одрживости 

- ажурирање свих индикатора 
2. Локални акциони план

Процес имплементације стратегије мора бити јасно дефинисан. Извршна власт због тога 
мора:  расподелити  одговорност/задатке  тако  да  се  циљеви  могу  ефикасно  реализовати  а кључни 
актери морају бити свесни својих улога и одговорности. 

Систем  управљања  обухвата  процесе  планирања,  организације,  одабира  људи, координирања,  
руковођења  и  контроле,  укључујући  и  ангажовање  људских,  финансијских, технолошких и природних 
ресурса. 

Сама  примена  стратегије  мора  бити  разматрана  и  преиспитивана  од  стране  свих укључених у 
процес израде и имплементације стратегије. Начин на који се овај процес провере и  преиспитивања  
реализује  даје  одрживост  систему  управљања  и  мониторинга,  остварујући различите везе у оквиру и 
ван организације процеса имплементације. 

Фаза  примене  стратегије  одрживог  развоја  локалне  заједнице  је  заснована  на имплементацији  
акционог  плана,  доброј  организационој  структури  и  ангажовању заинтересованих  актера.  Процес  
имплементације  стратегије  одрживог  развоја  локалне заједнице  је  инкорпориран  и  користи  постојећу  
структуру  у  локалне  администрације,  а координациони тима у који су укључена све општинскаодељења 
тако да може да координира целокупним системом управљања и мониторинг именованје од стране 
Председника општине. 

Координациони  тим  је  одговоран  за  интеграцију  стратешког  документа  и  локалног 
акционог  плана,  првенствено  у  смислу:  директне  повезаности  акционог  плана  са  израдом  и 
актима општинског/градског буџета, тј, за сваку активност у оквиру акционог плана морају се обезбедити  
финансијска  средства  или,  бар,  извори  финансирања;  директне  повезаности са свим  општинским/
градским  оперативним  плановима  и  одељењима. Стратешки  документ  и локални  акциони  план  
морају  у  потпуности  бити  интегрисани  са  редовним општинским/градским  радним  процедурама.  
Систем  управљања  треба  прецизно  да идентификује  носиоце  одговорне  
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за  имплементацију  појединих  активности  и  да  пружи прецизно  дефинисана  овлашћења  и  одговорности  
свих  начелника  одељења/управа  за спровођење  тог  интегрисаног  процеса  у  разумном  временском  
року  (до  усвајања  наредног градског/општинског  буџета);  интеграције  акционог  плана  и  стратешког  
документа  са плановима, пројектима и активностима свих јавних и приватних институција које су 
укључене као  главни  носиоци  имплементације  акционог  плана  (различите  институције,  органи  јавне 
управе,  јавна  комунална  предузећа  итд).  Велики  број редовних  управљачких  активности  се одвија  
у  области  урбанистичког  сиситема  и  територијалне  организације,  а  под  ингеренцијом различитих  
градских/општинских  институција  и  органа.  Њихова  потпуна  укљученост  у имплементацију локалног 
акционог плана је од виталног значаја за одрживост и развој.

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ПРОЦЕСОМ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ  ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
ЗАЈЕДНИЦЕ

ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

обавезује
Комисију за праћење

Успех  и  статус  примене  стратегије  одрживог  развоја  локалне  заједнице  се  константно прати  
и  процењује  путем  годишњих  циклуса  евалуације.  Приликом  евалуације  се  користе индикатори 
одрживости (односе се на стратешки документ али и на стање комплетне локалне заједнице)  и  индикатора  
учинка  (везани  су  за  статус имплементације  локалног  акционог плана).  Индикатори  су  основа  за  
потпун  систем  мониторинга  имплементације  стратегије, и представљају основу система управљања. 
Индикатори пружају основне информације и сазнања везана  за  успешност  процеса  имплементације  
стратегије  и  динамику  усаглашавања.   Све промене индикатора, и сви резултати годишње евалуације, 
су доступни свим грађанима путем извештаја који је једноставан и лак за читање.

ВИШЕ-СЕКТОРСКА
КОМИСИЈА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ
одговорна је за пуну

интеграцију

Финансијско
интегрисање са

општинским
буџетом 

Крос-интеграција
са општинским 
одељењима и
институцијама

Техничка
интеграција са

ЈКП и
инсититуцијама, итд
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1. ПРЕГЛЕД ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2010-2013

1.1. Запосленост по секторима

2010 2011 2012 2013
запослени 9552 9283 8802 9070

8000

10000

Кретање броја запослених

Година/област 2010 2011 2012 2013

Укупно I+II 9.552 9.283 8.802 9.070

I Запослени у правним лицима 
(привредна друштва, предузећа, задруге, 

установе и друге организације)

Укупно I 5.756 5.763 6.172 6.471

од тога: жене 2.840 2.957 3.344 3.474

Пољопривреда, шумарство и рибарство 298 251 250 254

Рударство 0 0 0 0

Прерађивачка индустрија 1.415 1.618 1.934 2.152

Снабдевање електричном енергијом, гасом 
и паром 102 103 98

Снабдевање водом и управљање отпадним 
водама 252 257 277

Грађевинарство 402 218 157 159

Трговина на велико и мало и поправка 
моторних возила 747 803 822 847

Саобраћај и складиштење 596 325 335 327

Услуге смештаја и исхране 14 23 31

Информисање и комуникације 65 66 64

Финансијске делатности и делатност 
осигурања 61 62 122

Пословање некретнинама 0 0 0

Стручне,научне, иновационе и техничке 
делатности 115 130 144

Административне и помоћне услужне 
делатности 74 89 91

Државна управа и обавезно социјално 
осигурање 196 190 190 190

Образовање 627 605 668 653

Здравствена и социјална заштита 824 801 816 776

Уметност, забава и рекреација 651 250 255 268

Остале услужне делатности 16 16 18

II Приватни предузетници 
(лица која самостално обављају делатност) 

и запослени код њих

Укупно II 3.796 3.520 2.630 2.599

од тога: жене 1316 1054 1032
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1.2. Задуженост привреде

2011 2012 2013

Примаоци финансијског лизинга – привредна друштва

Број прималаца лизинга 18 16 19

Број лизинг уговора 27 46 68

Вредност лизинг уговора 2.057.012 2.667.215 2.148.018

Примаоци финансијског лизинга - предузетници

Број прималаца лизинга 3 3 3

Број лизинг уговора 3 3 3

Вредност лизинг уговора 40.896 36.366 63.981

Залогодавци – привредна друштва

Број привредних друштава  36 36 36

Број уписаних заложних права 57 62 58

Износ обезбеђених 
потраживања 9.293.160 14.454.804 9.764.305

Залогодавци - предузетници

Број предузетника 48 26 16

Број уписаних заложних 
права 51 26 18

Износ обезбеђених 
потраживања 184.860 98.664 128.956

2010 2011 2012 2013
запослени у правним лицима 5.756 5.763 6.172 6.471
приватни предузетници 3.796 3.520 2.630 2.599
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1.3. Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама

У хиљадама динара 2010 2011 2012 2013 Укупно

Подстицање 
запошљавања

78.036 278.834 260.930 272.947 890.747 

Кадровски и људски 
ресурси

65 134                            -   199 

Подстицање извоза - 30.653 32.104 27.738 90.495 

Подстицање 
производње

168.679 245.501 97.411 511.591 

Подстицање 
пољопривреде

 230.148 292.014 245.707 145.876 913.745 

Прост. планирање и 
високоградња

100.000 235.488 90.731 16.369 442.588 

Реструктурирање 
прив. субјеката

6.492 1.532 -   8.024 

Заштита животне 
средине

120 2.714 -   2.834 

Саобраћајна 
инфраструктура

55.110 49.219 61.428 165.757

Комунална 
инфраструктура

14.000 3.500 21.800 11.238 50.538 

Енергетска 
инфраструктура

3.953 -                       2.418  6.371 

Инфраструктура-
друго

44.592 281.135 -  325.727 

Здравство -   -   3.387 13.006 16.393

Друге намене                            -   800 40.065 450 41.315 

Укупно 701.195 1.421.524 855.981 487.624 3.466.324
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1.4. Укупни подстицаји регионалног развоја према корисницима

У хиљадама динара
2010 2011 2012 2013 Укупно

Број Износ Број Износ Број Износ Број Износ Број Износ

Велико привредно 
друштво

     10   49.866      21    286.433        24 257.295          3 292.853        58    886.447 

Мало и средње 
привредно друштво

     35 169.535      41    256.308        21 167.101       19    5.717      116    598.661 

Предузетник      78   21.438      69     10.154        32     3.151        17        811      196      35.554 

Пољопривредно 
газдинство

2.148 202.488 1.467    162.667   6.008 241.227   2.586 145.876 12.209    752.258 

Удружење        1        120        2          217          2        909             -            5        1.246 

Друго правно лице       -              -          2             44          -              -               -            2             44 

Физичко лице      21   33.170      55    129.348          6     4.480             -          82    166.998 

Институције 
из области 

образовања и науке

      -              -          1           160          -              -              -            1           160 

Институције из 
области културе

      -              -          1           148          2        473             -            3           621 

Институције из 
области здравства

       2        431        3           876          2        146          3        786        10       2.239 

Орган државне 
управе

       -              -          -                 -            3   70.268          1        969          4      71.237 

Друге институције        -              -          1           712          -              -            -              -            1           712 

Јединице локалне 
самоуправе

       2 173.063        3    634.056         3 110.931          2   40.613        10    958.663 

Други појединачни 
корисници

       -              -         1        2.800          -              -            -              -            1        2.800 

Остали корисници        -     51.084       -        37.601          -              -            -              -            -        88.685 

Укупно 2.297 701.195 1.667 1.521.524   6.103 855.981   2.631 487.625 12.698 3.566.325 

Извор: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја

2010 2011 2012 2013
Велико привредно друштво 49.866 286.433 257.295 292.853
Мало и средње привредно 

друштво 169.535 256.308 167.101 5.717

Предузетник 21.438 10.154 3.151 811
Пољопривредно газдинство 202.488 162.667 241.227 145.876
Удружење 120 217 909 -
Физичко лице 33.170 129.348 4.480 -
Институције из области 

здравства 431 876 146 786

Јединице локалне самоуправе 173.063 634.056 110.931 40.613
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1.5.   Преглед из пописа 2012 општина Инђија: број газдинстава, коришћено
пољопривредно земљиште, говеда, свиње, овце, живина, трактори, годишња 
радна јединица

Број газдинстава Коришћено пољопривредно 
земљиште Оранице и баште воћњаци виногради Ливаде и пашњаци

3.304 30.343 27.627 1.233 237 1.019

говеда свиње овце живина трактори годишња радна 
јединица

4.484 17.090   3.328    126.387 2.216 3.393 

 
1.6.   Број привредних субјеката по секторима (предузетници и привредна 
друштва

СЕКТОР КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ Привредна друштва Предузетници

2011 2012 2013 2011 2012 2013

A Пољопривреда, шумарство и рибарство 30 35 33 25 30

B Рударство 1 0 0 1

С Прерађивачка индустрија 171 144 152 485 515

D Снабдевање електричном енергијом, гасом, 
паром и климатизација

3 3 2 0 0

E Снабдевање водом; управљање отпадним 
водама, контролисање процеса уклањања 

отпада и сличне активности

14 13 14 15

F Грађевинарство 6 42 42 131 133

G Трговина на велико и трговина на мало; 
поправка моторних возила и мотоцикала

247 216 215 317 336

H Саобраћај и складиштење 25 32 38 85 78

I Услуге смештаја и исхране 7 15 13 165 167

J Информисање и комуникације  18 16 30 23

K Финансијске делатности и делатност 
осигурања

8 4 3 12 12

L Пословање некретнинама 2 32 34 8 6

M Стручне, научне, иновационе и техничке 
делатности

 48 46 87 83

N Административне и помоћне услужне 
делатности

 12 17 41 44

P Образовање 7 7 7 5 4

Q Здравствена и социјална заштита 3 1 1 16 17

R Уметност; забава и рекреација  5 5 9 10

S Остале услужне делатности 62 3 3 110 119

 Укупно 572 631 640 1.569 1.541 1.592



Број 15, страна број 546   Службени лист општина Инђија            Среда 31.децембар 2014.

1.7. Финансијске перформансе привредних друштава 

2011 2012 2013

Број привредних друштава 582 589 588

Број запослених 4.033 4.542 4.982

Пословни приходи 27.282.277 37.879.969 36.859.611

Нето добитак 1.655.374 2.212.200 2.007.681

Број привредних друштава са 
нето добитком 357 364 354

Нето губитак 576.094 960.823 1.248.951

Број привредних друштава са 
нето губитком 186 188 198

Укупна средства 37.466.752 45.364.835 47.401.154

Капитал 16.994.118 17.878.739 18.949.977

Кумулирани губитак 3.249.522 3.971.357 4.151.825

Број привредних друштава са 
губитком до висине капитала 251 257 244

Број привредних друштава са 
губитком изнад висине капитала 144 158 156
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1.8. Финансијске перформансе предузетника

2011 2012 2013
Број предузетника 67 61 61

Број запослених 71 73 63

Пословни приходи 283.602 379.872 377.092

Нето добитак 8.164 25.598 11.139

Број предузетника са нето 
добитком 52 47 47

Нето губитак 1.620 2.841 2.660

Број привредних друштава са 
нето губитком 11 11 11

Укупна средства 229.044 234.204 164.679

Капитал 106.307 108.046 58.200

Кумулирани губитак 9.572 10.046 8.934

Број предузетника са губитком до 
висине капитала 15 15 13

Број предузетника са губитком 
изнад висине капитала 11 8 8
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1.9. Број туриста и  број ноћења

година
Туристи Ноћење туриста

свега домаћи страни свега домаћи страни
2010 5.796 4.218 1.578 22.432    18.230      4.202 
2011 4.015 2.469 1.546 17.747  13.726      4.021 
2012 2.826 1.748 1.078 3.968      2.147      1.821 
2013 / / / / / /

1.10. Спољнотрговински промет

сектор 2010. 2011. 2012. 2013.

извоз / 70,31 82,42 115,41

увоз / 50,06 97,72 109,88

Покривеност увоза извозом / 140,45% 84,33% 105,03%

салдо / 20,25 -15,31 5,53

Извор: Спољнотрговинска размена у мил.$, Сремска привредна комора
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКОНОМСКЕ 
КОМПОНЕНТЕ РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2015 – 2020. 

Р. 
бр.

Стратешки циљ: Р. бр. Индикатор

1. Снажна локална економија 1
За 20% већи БДП општине Инђија по 
глави становника од исте вредности 

на нивоу Државе

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

1.1. Унапређене опште мере за развој привреде 1.1
Реализоване инвестиције по глави 

становника веће за 20% од исте 
вредности на нивоу Државе

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / 
Пројекти

Динамика 
реализације Индикатор

1.1.1.

Формулисање 
програмског оквира 
за развој повољног 

пословног окружења

1.1.1.1
Израда каталога 
пројеката ЈПП-а у 
општини Инђија

Краткорочне 
aктивности (од 1 до 

3 год.)

Израђен каталог са минимално 10 
развојних инвестиционих пројеката 

са моделима креирања ЈПП-а

1.1.1.2

Формирање каталога 
јавне имовине и 
дефинисање модела 
њеног коришћења

Краткорочне 
aктивности (од 1 до 

3 год.)

За 20% увећан приход од 
управљања јавном имовином у 

власништу општине Инђија (изузев 
пољопривредног земљишта)

1.1.1.3 Афирмација женског 
предузетништва

Краткорочне 
aктивности (од 1 до 

3 год.)

Годишње покретање минимум 10 
бизниса од стране предузетница; 

формирање удружења предузетница 
општине Инђија

1.1.1.4
Афирмација 
омладинског 
предузетништва

Краткорочне 
aктивности (од 1 до 

3 год.)

За 10% увећано интересовање за
покретање сопственог 

предузетничког
бизниса међу младима (до 27 година 

старости)

1.1.2

Подизање 
организационих 

капацитета и 
умрежености актера 
локалног економског 

развоја

1.1.2.1

Унапређење 
квалитета и 
пласмана производа 
у локалној привреди 
кроз креирање 
локалног стандарда 
‘’Најбоље из Инђије’’

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

За 10% већи приход на тржишту 
производа произведених у складу 

са стандардом ‘’Најбоље из Инђије’’ у 
року од три године

1.1.2.2

Стварање 
инфраструктуре за 

коришћење домаћих 
и иностраних 
(посебно из 

ЕУ) фондова за 
потребе развоја 
и умрежавање 

(тwиннинг) домаће 
привреде

Краткорочне 
aктивности (од 1 до 

3 год.)

Подигнути капацитети локалне 
самоуправе за 300% за потребе 

аплицирања на фондове ЕУ; 
годишња реализација минимум 
1 мил евра за потребе развоја 

привреде

1.1.2.3

Унапређење 
комуникације 
пословне заједнице 
и општинске управе 
кроз креирање 
''Привредног савета 
општине Инђија''

Краткорочне 
aктивности (од 1 до 

3 год.)

Минимално 6 радних састанака 
Привредног савета у току 

сваке године и омогућена пуна 
транспарентност у његовом раду 
– за 50% увећан обим усвојених 

сугестија привреде од стране 
локалне самоуправе у развојним 

плановима
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1.1.2

Подизање 
организационих 

капацитета и 
умрежености актера 
локалног економског 

развоја

1.1.2.4
Формирање функционалне 

кровне организације 
привредника општине Инђија

Краткорочне 
aктивности (од 

1 до 3 год.)

Реализована редовна годишња 
скупштина формиране 

организације са усвојеним 
годишњим планом и програмом 

рада и управљачким телима; 
Учлањено минимум 30% 

привредне заједнице

1.1.2.5

Унапређење квалитета свих 
процедура у ингеренцијама 

локалне самоуправе за 
потребе сервисирања 

привреде

Континуиранe 
Мерe (сваке 

године)

Минимум 80% пословне 
заједнице задовољно квалитетом 

и брзином рада општинских 
сервиса за потребе привреде

1.1.2.6

Подизање капацитета 
организација цивилног 
друштва за унапређење 
привредног амбијента

Краткорочне 
aктивности (од 

1 до 3 год.)

Пуна оспособљеност за 
пројектни менаџмент и fund-

raising – годишње прикупљено 
200.000 евра из екстерних 

извора финансирања за потребе 
развоја локалне привреде

1.1.3.

Изградња примарне 
инфраструктуре као 
осовине локалног 

економског развоја

1.1.3.1

Успостављање функционалне 
регионалне санитарне 

депоније за подручје источног 
Срема

Краткорочне 
aктивности (од 

1 до 3 год.)

Регион за прикупљање 
комуналног отпада на простору 
источног Срема у пуној функцији 

и успостављен Рециклажни 
центар на територији Општине 

Инђија

1.1.3.2

Трајно решавање проблема 
водоснабдевања у општини 

Инђија – успостављање 
континуитета рада фабрике 

воде и регионалног и 
насељских водовода

Краткорочне 
Aктивности (од 

1 до 3 год.)

Свим насељима општине 
обезбеђене довољне количине 

питке воде

1.1.3.3
Реконструкција коловоза 

државног пута II А реда број 
126

Краткорочне 
Aктивности (од 

1 до 3 год.)

Реконструисана саобраћајница 
у складу са главним пројектом и 

добијена употребна дозвола

1.1.3.4 Реконструкција пута Стари 
Сланкамен – Сурдук

Краткорочне 
aктивности (од 

1 до 3 год.)

Реконструисана саобраћајница 
у складу са главним пројектом и 

добијена употребна дозвола

1.1.3.5 Реконструкција локалног пута 
Чортановци – Дунав

Краткорочне 
aктивности (од 

1 до 3 год.)

Реконструисана саобраћајница 
у складу са главним пројектом и 

добијена употребна дозвола

1.1.3.6
Реконструкција коловоза 

државног пута II А реда број 
100 у делу до Чортановаца

Краткорочне 
Aктивности (од 

1 до 3 год.)

Реконструисана саобраћајница 
у складу са главним пројектом и 

добијена употребна дозвола

1.1.3.7
Реконструкција коловоза 
локалног пута Јарковци - 

државни пут II А реда број 126

Краткорочне 
aктивности (од 

1 до 3 год.)

Реконструисана саобраћајница 
у складу са главним пројектом и 

добијена употребна дозвола

1.1.3.8
Реконструкција локалног пута 
Инђија – Бешка у дужини од 

6км

Краткорочне 
aктивности (од 

1 до 3 год.)

Реконструисана саобраћајница 
у складу са главним пројектом и 

добијена употребна дозвола

1.1.3.9

Реконструкција пута Нови 
Карловци – Нови Сланкамен 
(деоница државног пута II А 

реда број 126)

Краткорочне 
Aктивности (од 

1 до 3 год.)

Реконструисана саобраћајница 
у складу са главним пројектом и 

добијена употребна дозвола

1.1.3.10 Унапређење рада комуналне 
привреде

Континуиранe 
Мерe (сваке 

године)

Набављена и функционална 
комунална возила и друга 

комунална опрема у складу 
са текућим обимом потреба; 

унапређена мрежа комуналних 
објеката (контејнерска мрежа, 
азил за напуштене животиње, 

пијаце и сл.комунални мобилијар)

1.1.3.11 Изградња канализационог 
система Бешка 

Краткорочне 
Aктивности (од 

1 до 3 год.)

Изграђен колектор за 
регионални систем  и секундарна 
(насељска) канализациона мрежа
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1.1.3.

Изградња примарне 
инфраструктуре као 
осовине локалног 

економског развоја

1.1.3.1

Појачано одржавање 
државних путева другог реда и 
локалних путева на деоницама 
који пролазе кроз град Инђију, 

раскрсница, пешачких стаза 
и хоризонталне и вертикалне 

саобраћајне сигнализације 
као и пратеће путне 

инфраструктуре

Континуиранe 
Мерe (сваке 

године)

Путна инфраструктура и 
саобраћајна сигнализација 

државних путева на територији 
Града Инђије функционална и 

сигурна за експлоатацију

1.1.4.

Креирање 
стимулативног 
легислативног 

оквира за развој 
пословања

1.1.4.1

Формирање јасног и 
транспарентног система 
за одређивање такси за 
комунално опремање 

грађевинског земљишта – 
Политика цена

Краткорочне 
Aктивности (од 

1 до 3 год.)

Кроз јавну расправу формиран 
систем одређивања таксе 
за комунално опремање 

грађевинског земљишта у 
општини Инђија

1.1.5. Развијање 
напредних 

1.1.5.1

Израда бизнис портала 
општине Инђија www.lerind-
jija.rs (податак-комуникација-

сервис); Успостављање 
локалног информационог 

система за праћење, 
управљање и размену 

информација од значаја за 
развој привреде

Краткорочне 
aктивности (од 

1 до 3 год.)

За 30% увећана информисаност 
привредне заједнице о развојним 

могућностима за сопствено 
пословање

1.1.5.2

Израда базе добављача и 
повезивање са међународним 
''Информационим системима'' 
и базама података понуде и 

потражње

Краткорочне 
Aктивности (од 

1 до 3 год.)

За 10% подигнут ниво директног 
повезивања и продаје локалне 

привреде са домаћим и 
иностраним партнерима

1.1.5.3

Имплементација система 
48 сати за потребе локалне 

привреде у целини (постојећу 
и потенцијалну)

Краткорочне 
Aктивности (од 

1 до 3 год.)

Креирани радни протоколи за 
потребе решавања проблема 

привредника; Позитивно решено 
минимум 50% постављених упита

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

1.2. Унапређене посебне мере за развој привредних 
сектора 1.2.

Број привредних субјеката и 
предузетника регистрованих по 

глави становника у општини Инђија 
већи за 5% од исте вредности на 

нивоу Државе 

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

1.2.1.

Креирање 
конкурентне, 
еколошке и 

социјално одрживе 
пољопривреде

1.2.1.1

Развој система за 
наводњавање и одводњавање 

за потребе унапређења 
пољопривредне производње

Краткорочне
aктивности

(од 1 до 3 год.)

За 30% увећана пољопривредна 
производња након пуног 

успостављања система

1.2.1.2

Изградња капацитета и модела 
рада пољопривредних задруга 

и формирање задружног 
савеза општине Инђија)

Краткорочне
aктивности

(од 1 до 3 год.)

Формиран задружни савез 
општине Инђија и за 20% увећан 

обим производње и обим 
прихода пољопривредника 

чланова задруга и савеза

1.2.1.3 Формирање општинског 
аграрног фонда

Континуиранe 
Мерe (сваке 

године)

100% буџетских средстава 
добијених од државних 

трансфера и локалних изворних 
прихода из пољопривреде, 

реинвестирано у пољопривреду

1.2.1.4

Унапређење стандардизације 
пољопривредне производње 

према међународним 
стандардима

Континуиранe 
Мерe (сваке 

године)

За 30% увећан број 
пољопривредника који 

су стандардизовали своју 
производњу у складу са неким 
од међународних стандарда у 

периоду од 5 година
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

1.2.1.

Креирање 
конкурентне, 
еколошке и 

социјално одрживе 
пољопривреде

1.2.1.5
Унапређење функционалности 

пољопривредне путне 
инфраструктуре

Континуиранe 
Мерe (сваке 

године)

За 50% унапређен квалитет 
путне инфраструктуре у функцији 
пољопривреде (број отресишта, 
изграђених хидраната за прање 

возила и машина, насутих/
уређених атарских путева)

1.2.2.

Успостављање 
извозно 

оријентисане 
индустријске 
производње 

која је подржана 
локалном 

занатском и 
грађевинском 
оперативом

1.2.2.1
Формирање гарантног фонда 
за потребе развоја привреде 

општине

Краткорочне
aктивности

(од 1 до 3 год.)

Планирање минимум милион 
евра гаранција од стране 

локалне самоуправе за потребе 
рада гарантног фонда општине 

Инђија сваке године

1.2.2.2

Развој извођачког конзорцијума 
Општине састављеног о локалне 

грађевинске оперативе за 
потребе изградње локалне 

комуналне инфраструктуре и 
јавних објеката

Краткорочне
aктивности

(од 1 до 3 год.)

Изградња локалне инфра и 
супраструктуре ангажовала 

је минимум 60% локалне 
грађевинске оперативе

1.2.3.

Креирање 
конкурентног, 
таргетираног 
и еколошки 

одрживог развоја 
туризма и 

комплементарних 
делатности

1.2.3.1

Успостављање туристичке 
регије: Дунавска ривијера; 

Урађена студија изводљивости 
са дефинисаним параметрима 
(финансијским, легислативним, 
организационим и техничко-

технолошким) за развој следећих 
стратешких пројеката:   

 • Лесни музеј (гео-музеј) Стари   
      Сланкамен
    • Михаљевачка шума
      - Чортановци
    • Еуро Вело 6 – међународна 
      бициклистичка стаза,
      унапређење услова за прихват
      и боравак циклотуриста,
      (планирање комплементарних
      садржаја одморишта,
      видиковци, осмишљавање
      обилазака итд.).
    • Крчединска ада и еко камп – 
      Крчедин/Бешка
    • Туристички развој објекта под 
      заштитом – кућа др.Ђорђа 
      Натошевића, споменик 
      сланкаменачкој бици, тврђава 
      Acumincum.

Средњорочне
активности 

(од 3 до 6 год.)

Урађена студије изводљивости 
са дефинисаним параметрима 
(финансијским, легислативним, 
организационим и техничко-

технолошким). 
Урађена пројектно-техничка 
документација и изграђени 

објекти
Успостављен одржив систем 
функционисања стратешких 

пројеката и
туристичке регије у целини.

1.2.3.2

Успостављање туристичке 
регије:  Инђија;  Урађена студија 
изводљивости са дефинисаним 

параметрима (финансијским, 
легислативним, организационим 

и техничко-технолошким) за 
развој следећих стратешких 

пројеката:

• Келтско насеље – Инђија
    • Јарковачко језеро – Јарковци

    • Градски базен – Инђија
    • Туристички развој објекта под 
       заштитом – Кућа Војиновића 

–   
       Инђија

Средњорочне
активности 

(од 3 до 6 год.)

Урађена студије изводљивости 
са дефинисаним параметрима 
(финансијским, легислативним, 
организационим и техничко-

технолошким) 
Формиран концепт ‘’Винског 
пута - Инђија’’ као основе за 

развој викенд туризма, руралног 
туризма и манифестационог 

туризма.
Урађена пројектно-техничка 
документација и изграђени 

објекти
Успостављен одржив систем 
функционисања стратешких 

пројеката и туристичке регије у 
целини.
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

1.2.3.

Креирање 
конкурентног, 
таргетираног 
и еколошки 

одрживог развоја 
туризма и 

комплементарних 
делатности

1.2.3.3

Израда мастер плана развоја 
туризма Општине са каталогом 
развојних пројеката и модела 

њиховог развоја са фокусом на 
ЈПП

Средњорочне
активности 

(од 3 до 6 год.)

Креиран тржишно конкурентан и 
промотивно атрактиван предлог 
развоја туризма општине Инђија 

са предлозима капиталних 
развојних пројеката и моделима 

за њихов развој

1.2.3.4
Израда базе радне снаге 

у сектору туризма и 
комплементарних делатности

Краткорочне
aктивности

(од 1 до 3 год.)

Минимум 50% радника у сектору 
туризма и услуга као и другим 

сервисним делатностима 
евидентирано у бази података 

и дефинисано минимум 5 
критеријума (атрибута) за њихову 

претрагу

1.2.4.

Формулисање 
локалне привреде 

базиране на 
економији знања

1.2.4.1

Формирање ''Предузетничке 
академије'' са ''Бизнис клиником'' 

за потребе сервисирања 
образовних и функционалних 

потреба локалне привреде

Средњорочне
активности 

(од 3 до 6 год.)

Заокружено сервисирање 
минимум 50% потреба за 
предузетничким знањима 
и вештинама за потребе 
функционисања локалне 

привреде (предузетници и МСП); 
20% старт- ап бизниса добило 

одговарајући менторинг
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2. ПРЕГЛЕД ИНДИКАТОРА ДРУШТВЕНОГ 
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 
ПЕРИОД 2010-2013
2.1. Број лекара по броју становника 

година

Лекари
Брoj 

становника  
на једног 

лекара
укупно опште На специјализацији специјалисти стоматолози фармацеути

2010. 78 34 10 34 13 6 636

2011. 79 36 9 34 14 7 600

2012. 100 37 9 32 15 7 474

2013. 101 39 1 39 15 7 470
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2.2. Број корисника социјалне заштите и њихова структура

Укупан број 
корисника  

ЦСР (уписаних 
у регистар) 
на активној 

евиденцији у 
извештајном 

периоду према  
периоду  према 

старосним 
групама 
и родној 

припадности

година Корисници по узрасту Деца  
(0-17)

Млади 
(18-25)

Одрасли 
(26-64)

Старији  
(65 и 

више)
Укупно

2010. Број корисника 889 1.927 549 3.365

2011.

Број корисника 
на активној 

евиденцији у току 
извештајног периода                     

(01.01.-31.12.2011.)

м 494 214 788 210 1.706

ж 374 138 745 361 1.618

Укупно 868 352 1.533 571 3.324

Број корисника на 
активној евиденцији 

31.12.2011.

м 399 213 783 206 1.601

ж 307 125 742 354 1.528

Укупно 706 338 1.525 560 3.129

2012.

Број корисника 
на активној 

евиденцији у току 
извештајног периода                     

(01.01.-31.12.2012.)

м 525 202 1.092 230 2.049

ж 410 156 1.080 452 2.098

Укупно 935 358 2.172 682 4.147

Број корисника 
на активној 
евиденцији 
31.12.2012

м 452 158 1.013 210 1.833

ж 358 131 1.017 388 1.894

Укупно 810 289 2.030 598 3.727

2013.

Број корисника 
на активној 

евиденцији у току 
извештајног периода                     

(01.01.-31.12.2013.)

м 527 185 904 366 1.982

ж 455 161 884 470 1.970

Укупно 982 346 1.788 836 3.952

Број корисника на 
активној евиденцији 

31.12.2013

м 406 123 754 305 1.588

ж 359 126 759 404 1.648

Укупно 765 249 1.513 709 3.236

0
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Број корисника ЦСР на активној евиденцији 
у извештајном периоду по старосним 

групама
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2.3. Број незапослених – стопа незапослености

∑ број незапослених лица ∑ број незапослених жена
Административна стопа 

незапослености-годишњи 
просек

2010. 4.736 2.448 33,26%

2011. 4.411 2.210 30,70%

2012. 4.111 2.020 30,70%

2013. 3.894 1.860 29,34%

2.4. Број правоснажно осуђених лица

година

пунолетна лица малолетна лица

Свега

кривична дела против

Свега

кривична дела против

живота и 
тела имовине здравља 

људи

безбедности 
јавног 

саобраћаја

правног 
саобраћаја

живота и 
тела имовине

2010 183 9 47 10 27 10 7 0 7

2011 234 14 60 12 40 19 15 0 13

2012 268 29 73 7 30 17 19 1 15

2013 / / / / / / / / /
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2.5. Број деце по групама боравка

Број Објекат Број објекта Број група Број деце Површина 
објекта

Површина 
дворишта

1. ,,Сунце`` 1 18 522 1.900 11.412

2. ,,Невен`` 1 6 178 960 11.026

3. ,,Маслачак`` 1 7 174 740 1.276

4. ,,Сунцокрет`` 1 2 46 100 1.300

5. ,,Цврчак`` 1 1 19 82 240

6. ,,Пчелица`` 1 3 77 130 400

7. ,,Бамби`` 1 2 44 208 304

8. ,,Ђурђевак`` 1 2 53 165 400

Укупно 8 41 113 478m2 29.958m2

Радна година Број јаслених 
група

Број деце 
у јасленим 

групама

Број 
целодневних 

група

Број деце у 
целодневним 

групама

Број 
полудневних 

група
Број деце укупно

2010. 8 166 31 844 13 302 1.312

2011. 9 200 31 927 14 349 1.470

2012. 8 177 32 998 14 318 1.493

2013. 8 163 31 917 17 370 1.450 
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2.6. Структура незапослених лица према степену стручне спреме

Број незапослених лица

степен 
стручне 
спреме

2010 2011 2012 2013

I Σ 1154 Σ 1017 Σ 987 Σ 970

жене 571 жене 521 жене 487 жене 465

II Σ 245 Σ 204 Σ 182 Σ 171

жене 134 жене 111 жене 95 жене 92

III Σ 1487 Σ 1391 Σ 1252 Σ 1136

жене 623 жене 531 жене 459 жене 406

IV Σ 1420 Σ 1338 Σ 1221 Σ 1157

жене 867 жене 774 жене 696 жене 628

V Σ 40 Σ 35 Σ 33 Σ 29

жене 4 жене 2 жене 2 жене 2

VI Σ 205 Σ 217 Σ 204 Σ 181

жене 141 жене 145 жене 133 жене 120

VII-1 Σ 183 Σ 208 Σ 231 Σ 248

жене 107 жене 126 жене 148 жене 145

VII-2 Σ 2 Σ 1 Σ 1 Σ 2

жене 1 жене 0 жене 0 жене 2

VIII Σ 0 Σ 0 Σ 0 Σ 0

жене 0 жене 0 жене 0 жене 0

ΣΣ Σ 4736 Σ 4411 Σ 4111 Σ 3894

жене 2448 жене 2210 жене 2020 жене 1860

Структура незапослених лица
I Σ 24,37 Σ 23,06 Σ 24,01 Σ 24,91

жене 23,33 жене 23,57 жене 24,11 жене 25,00

II Σ 5,17 Σ 4,62 Σ 4,43 Σ 4,39

жене 5,47 жене 5,02 жене 4,70 жене 4,95

III Σ 31,40 Σ 31,53 Σ 30,45 Σ 29,17

жене 25,45 жене 24,03 жене 22,72 жене 21,83

IV Σ 29,98 Σ 30,33 Σ 29,70 Σ 29,71

жене 35,42 жене 35,02 жене 34,46 жене 33,76

V Σ 0,84 Σ 0,79 Σ 0,80 Σ 0,74

жене 0,16 жене 0,09 жене 0,10 жене 0,11

VI Σ 4,33 Σ 4,92 Σ 4,96 Σ 4,65

жене 8,37 жене 6,56 жене 6,58 жене 6,45

VII-1 Σ 3,86 Σ 4,72 Σ 5,62 Σ 6,37

жене 4,37 жене 5,70 жене 7,33 жене 7,80

VII-2 Σ 0,04 Σ 0,02 Σ 0,02 Σ 0,05

жене 0,04 жене 0,00 жене 0,00 жене 0,11

VIII Σ 0,00 Σ 0,00 Σ 0,00 Σ 0,00

жене 0,00 жене 0,00 жене 0,00 жене 0,00

ΣΣ Σ 100,00 Σ 100,00 Σ 100,00 Σ 100,00

жене 100,00 жене 100,00 жене 100,00 жене 100,00
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СОЦИЈАЛНЕ КОМПОНЕНТЕ 
РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

ЗА ПЕРИОД 2015 – 2020.

Р.бр. Стратешки циљ: Р.бр. Индикатор

2. Здрава, сигурна, равноправна и просвећена заједница 2
За 20% већа вредност HDI (Human 

development index) од вредности за 
Србију у целини

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.1. Унапређена здравствена заштита 2.1 Број лекара по броју становника

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / 
Пројекти

Динамика 
реализације Индикатор

2.1.1.
Подизање капацитета Дома 

здравља oпштине

2.1.1.1

Израда 
петогодишњег 
плана набавке 
и обнављања 
(амортизације) 
медицинске опреме 
и средстава са 
годишњим планом 
реализације

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Од стране општинског већа/
председника општине усвојен план 

набавки и делегиран на спровођење 
органима локалне самоуправе

2.1.1.2

Побољшање система 
организовања 
(заказивања и 
чекања) лекарских 
прегледа

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)
Смањено време чекања пацијената 

на преглед за 30%

2.1.1.3

Проналажење 
правних и 
финансијских 
механизма за 
подизање бројности 
специјалистичког 
медицинског особља 
у Дому здравља и/
или повезивање 
приватног сектора у 
систем здравствене 
заштите на нивоу 
Општине

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Покривеност здравственим особљем 
становништва Општине веће за 20% 

од стандарда за Србију

2.1.1.4

Креирање 
''ротирајућег'' дечијег 
диспанзера у свим 
месним заједницама 
Општине по 
одређеном 
распореду

Континуиране
мере

(сваке године)
Унапређен број деце прегледан у 

сеоским насељима за 20%

2.1.1.5

Побољшање 
безбедности објеката 
Дома здравља 
(видео надзор и/или 
физичко-техничко 
обезбеђење)

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Формиран систем обезбеђења 
објеката здравствене заштите на 

територији Општине

2.1.1.6
Изградња новог 
Дома здравља у 
Бешки

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)
Изграђена и стављена у функцију 

нова зграда Дома здравља у Бешкој

2.1.1.7

Креиран програм 
корективног 
пливања за децу 
основношколског 
узраста Општине

Континуиране
мере

(сваке године)

Успостављена сарадња Дома 
здравља општине Инђија и 

Специјалне болнице у Сланкамену; 
корективним пливањем обухваћено 
минимум 50% деце којој је наведена 

мера неопходна
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / 
Пројекти

Динамика 
реализације Индикатор

2.1.2.

Подизање 
капацитета 

Превентивног 
центра Општине

2.1.2.1

Организација 
годишњих кампања 
и манифестација на 
тему превенције: 
канцера, борбе 
против пушења и 
наркоманије

Континуиране
мере

(сваке године)
Годишња реализација минимум две 

превентивне кампање

2.1.2.2

Успостављање 
инфо телефона 
Превентивног 
центра и WЕБ 
презентације 
са основним 
информацијама 
о здравственој 
заштити

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)
Инфо линија и WЕБ сајт стављени у 

функцију

2.1.2.3

Формирање 
’’превентивне 
здравствене 
патроле – Школа 
пријатељ здравља’’ 
у свим школама 
Општине – серија 
континуираних 
едукација

Континуиране
мере

(сваке године)

Реализација годишње превентивне 
здравствене кампање са посетама 

свим школама Општине

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.2. Унапређена социјална заштита 2.2 Број корисника социјалне заштите и 
њихова структура

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / 
Пројекти

Динамика 
реализације Индикатор

2.2.1.
Подизање 

капацитета актера 
социјалне заштите

2.2.1.1

Успостављање 
саветовалишта за 
социјално угрожене 
грађане унутар 
Центра за социјални 
рад

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Успостављено саветовалиште 
унутар Центра за социјални рад 

Општине

2.2.1.2

Изградња/
адаптација/куповина 
објекта за пружање 
услуге дневног 
боравка за децу 
и омладину са 
посебним потребама

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Обезбеђен адекватан простор за 
реализацију услуга дневног боравка 

за децу и омладину са посебним 
потребама

2.2.1.3

Успостављање 
дневне услуге за 
децу са посебним 
потребама: ‘’лични 
пратилац’’

Континуиране
мере

(сваке године)

Успостављен финансијски и 
организациони оквир за реализацију 

услуге ''лични пратилац''

2.2.1.4

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

Континуиране
мере

(сваке године)

Реализована едукација за 15 
одабраних представника цивилног 

и јавног сектора; обновљена 
компјутерска опрема за све актере 

социјалне заштите

2.2.1.5

Подизање техничко-
организационих 
капацитета 
општинске 
организације 
Црвеног крста

Континуиране
мере

(сваке године)

За 5% на годишњем нивоу смањен 
број корисника услуга Црвеног крста
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.2.1.
Подизање 

капацитета актера 
социјалне заштите

2.2.1.6

Израда Базе података о 
корисницима и даваоцима 
услуга на пољу социјалне 
заштите и информационо и 
техничко умрежавање свих 
актера социјалне политике

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)
Креирана дигитална база података 

инкорпорирана у ГИС општине

2.2.1.7

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

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Успостављена служба СОС телефона 
за социјално угрожене; Формиран 

WЕБ портал социјалне заштите 
Општине

2.2.1.8 Повећање броја извршилаца у 
Центру за социјални рад

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Покривеност становништва 
Општине особљем социјалне 

заштите већим за 20% од стандарда 
за Србију

2.2.2.

Креирање 
инструмената 
за реализацију 

социјалне политике

2.2.2.1

Формирање и развој 
општинских субвенција 
(финансијских и 
нефинансијских) и механизама 
њихове доделе за потребе 
лечења, набавке лекова, 
плаћања комуналних дажбина, 
становања, превоза, плата 
''личних пратилаца'' и сл.

Континуиране
мере

(сваке године)

Смањен број корисника социјалне 
помоћи по стопи од 5% годишње

2.2.2.2

Формирање фонда за 
социјалну политику (50% 
средстава намењено про-
наталитетним мерама)

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)
Увећан наталитет у периоду од 5 

година за 10%

2.2.2.3

Формирање општинског 
координационог одбора за 
социјалну политику и израда 
годишњег акционог плана за 
спровођење Плана социјалне 
политике Општине

Континуиране
мере

(сваке године)

Формално успостављен 
координациони одбор одлуком 
СО Инђија и Усвојен годишњи 

акциони план Социјалне заштите 
који је обавезан за спровођење 
у годишњим програмима рада 

свих инстанци социјалне заштите 
Општине

2.2.2.4
Израда Стратегије социјалне 
заштите (социјалне политике) 
општине Инђија

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)
Усвојена Стратегија социјалне 
заштите од стране СО Инђија

2.2.2.5 Израда Стратегије социјалног 
становања

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)
Усвојена стратегија социјалног 

становања од стране СО Инђија

2.2.2.6

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

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Формирана минимум три економски 
одржива социјална предузећа која 
запошљавају минимум 50 радника

2.2.2.7 Израда социјалне карте 
општине Инђија

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Успостављена ''Социјална карта 
општине Инђија'' и протоколи и 

процедуре њеног ажурирања унутар 
Центра за социјални рад општине
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Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.3. Побољшана заштита права на рад и запошљавање 2.3. Број незапослених - стопа 
незапослености

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.3.1. Креирање мера за 
запошљавање

2.3.1.1

Израда Базе података о 
корисницима и даваоцима 
услуга на пољу социјалне 
заштите и информационо и 
техничко умрежавање свих 
актера социјалне политике

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Годишње одобрено 50 кредита 
комерцијалних банака висине 

до 10.000е за производне 
предузетничке бизнисе и МСП-е уз 
гаранцију општинског/покрајинског 

гарантног фонда

2.3.1.2

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

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Годишња преквалификација 
минимум 50 лица за послове који су 

тражени према евиденцији НЗС у 
Инђији

2.3.1.3 Повећање броја извршилаца у 
Центру за социјални рад

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Годишње покренуто минимум 
10 предузетничких бизниса које 
су покренуле жене уз субвенције 

општине/покрајине

2.3.1.4

Креирање система струковних 
пракси (ван система 
општинских стипендија) за 
студенте и дипломиране 
кандидате ради стицања радне 
праксе

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Креиран систем за обављање 
стручних пракси којим руководи 

локална самоуправа  у којем 
минимум 30 свршених студената 

(или апсолвената) годишње обавља 
стручну праксу (стажирање) код 
привредних субјеката Општине

2.3.2.

Креирање мера 
за запошљавање 

угрожених 
друштвених група

2.3.2.1

Унапређење информисања 
Рома о њиховим радним 
правима и помоћ при 
запошљавању

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Повећање запослености Рома за 5% 
на годишњем нивоу;

2.3.2.2

Развој стимулативних мера за 
послодавце за запошљавање 
инвалида и младих са 
посебним потребама

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Повећање запослености инвалидних 
лица и младих са посебним 

потребама за 5% на годишњем 
нивоу;

2.3.3.
Унапређење 

заштите права 
радника

2.3.3.1
Израда Стратегије унапређења 
заштите права на рад и 
запошљавање

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Израђена Стратегија и усвојена од 
стране СО Инђија;

2.3.3.2
Развој Програма за смањење 
рада на ''црно'' и ''сиво'' са 
акционим планом

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Социо-економски савет, НЗС у 
Инђији и Синдикалне организације 

усвојиле Програм и дефинисале 
носиоце имплементације

2.3.3.3 Развој Програма за смањење 
степена ''мобинга''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Социо-економски савет, НЗС у 
Инђији и Синдикалне организације 

усвојиле Програм и дефинисале 
носиоце имплементације

2.3.4.
Унапређење 

друштвене заштите 
пензионера

2.3.4.1 Подизање капацитета 
удружења пензионера

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Набавка неопходне опреме и 
мобилијара за удружења пензионера 

и њихове просторије; реализација 
стручних обука за унапређење 

менаџмента удружења

2.3.4.2
Развој годишњег програма 
активности за општинско 
удружење пензионера

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Усвојен годишњи програм рада 
Удружења од стране скупштине 

Удружења; дефинисани приоритети 
за реализацију у сарадњи са 

локалном самоуправом

2.3.4.3 Развој помоћи у кући за стара 
лица - ‘’геронто домаћица’’

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Креиран финансијски и 
организационо-технички оквир за 
редовно годишње функционисање 

Услуге уз помоћ локалне самоуправе, 
Центра за социјални рад и НВО 

сектора
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2.3.5.

Унапређена 
друштвена 

заштита лица са 
инвалидитетом

2.3.5.1
Унапређење функционалности 
и доступности ’’помоћи у кући 
и кућне здравствене неге’’

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Креиран финансијски и организационо-
технички оквир за редовно годишње 
функционисање Услуге уз помоћ локалне 
самоуправе, Центра за социјални рад, 
Дома здравља и НВО сектора

2.3.5.2

Подизање капацитета НВО-а 
(са седиштем у Општини) који 
се баве проблемима особа са 
инвалидитетом

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована едукација за 15 одабраних 
представника цивилног и јавног 
сектора на теме развоја тематских 
пројеката који би укључили особе са 
инвалидитетом; реализоване обуке за 
унапређење управљања пројектима и 
тражење суфинансирања ван локалне 
самоуправе

2.3.5.3

Повећање приступачности 
јавних установа за особе са 
инвалидитетом – израда плана 
приступачности и динамике за 
његово спровођење

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Омогућен приступ инвалидима у све 
јавне установе и њихове објекти – 
потпуно одсуство физичких баријера за 
инвалиде у све јавне установе Општине

2.3.5.4

Унапређење/увођење услуге 
персоналне асистенције за 
пунолетна инвалидна лица 
(персонални асистенти)

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Креиран финансијски и организационо-
технички оквир за редовно годишње 
функционисање Услуге уз помоћ локалне 
самоуправе, Центра за социјални рад, и 
НВО сектора

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.4. Унапређена јавна безбедност грађана и сигурност 
имовине 2.4. Број правоснажно осуђених лица

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.4.1.

Креирање 
механизама за 

унапређење јавне 
безбедности и 

сигурности

2.4.1.1
Увођење система јавног видео 
надзора на територији свих 
месних заједница

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран систем видео надзора 
свих јавних објеката и површина и 

одабраних саобраћајних раскрсница

2.4.1.2 Унапређење саобраћајне 
сигурности ђака

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Физички обезбеђени пешачки 
прелази у околини свих школа у 

општини; реализоване кампање о 
безбедности ђака на почетку сваке 

школске године

2.4.1.3
Увођење система видео 
надзора у свим основним и 
средњим школама Општине

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран систем видео надзора у 
свим школама општине

2.4.1.4 Успостављање ''Ситуационог 
безбедносног центра''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран центар у ингеренцији 
МУП-а са развијеним видео 

надзором на територији целокупне 
општине Инђија.

2.4.1.5
Израда ''Интегралног плана 
заштите од елементарних 
непогода''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Од стране СО Усвојен план са јасно 
дефинисаним улогама свих актера у 

случају непогода

2.4.1.6
Унапређење материјалних 
средстава за рад полицијске 
управе и ватрогасне јединице

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Израђен петогодишњи план 
набавке неопходних средстава за 

рад полицијске управе и ватрогасне 
једнице од стране локалне 

самоуправе и програмирана 
средства по Плану у свакој буџетској 

години
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Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.5. Развијен систем заштите деце, омладине и породица 
са малом децом 2.5. Број деце у целодневном 

предшколском боравку

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.5.1.

Унапређење 
капацитета актера 
за заштиту деце и 

омладине

2.5.1.1
Увођење система јавног видео 
надзора на територији свих 
месних заједница

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран систем видео надзора 
свих јавних објеката и површина и 

одабраних саобраћајних раскрсница

2.5.1.2 Унапређење саобраћајне 
сигурности ђака

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Физички обезбеђени пешачки 
прелази у околини свих школа у 

општини; реализоване кампање о 
безбедности ђака на почетку сваке 

школске године

2.5.1.3
Увођење система видео 
надзора у свим основним и 
средњим школама Општине

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран систем видео надзора у 
свим школама општине

2.5.1.4 Успостављање ''Ситуационог 
безбедносног центра''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран центар у ингеренцији 
МУП-а са развијеним видео 

надзором на територији целокупне 
општине Инђија.

2.5.1.5
Израда ''Интегралног плана 
заштите од елементарних 
непогода''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Од стране СО Усвојен план са јасно 
дефинисаним улогама свих актера у 

случају непогода

2.5.1.6
Унапређење материјалних 
средстава за рад полицијске 
управе и ватрогасне јединице

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Израђен петогодишњи план 
набавке неопходних средстава за 

рад полицијске управе и ватрогасне 
једнице од стране локалне 

самоуправе и програмирана 
средства по Плану у свакој буџетској 

години

2.5.1.7

Формирање буџетских 
механизама локалне 
самоуправе за подизање 
износа дечијег додатка

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Континуирано годишње повећање 
дечијег додатка за 5% у периоду

2.5.1.8

Изградња/адаптација ''Хостела'' 
са циљем афирмације 
омладинских активности 
које би имале регионални и 
међународни карактер

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Успостављен омладински Хостел 
(ПЈП модел) и креиран одржив 

систем његовог функционисање

2.5.1.9 Изградња предшколске 
установе у Инђији

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Предшколска установа у Инђији 
изграђена и стављена у функцију

2.5.2.

Оснаживање 
деце, омладине и 

породица са малом 
децом на пољу 

личних вештина

2.5.2.1

Развој предузетничких 
вештина за пунолетну 
децу након изласка из 
хранитељских породица или 
домова

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

За 10% повећан број запослених 
бивших штићеника Центра за 

социјални рад кроз унапређена 
знања о модерним пословним 

вештинама

2.5.2.2 Програм припреме ромске 
деце за школу

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

100% ромске деце школског узраста 
похађа школу и завршава пуну 

осмогодишњу школу.

2.5.2.3

Развој програма помоћи 
самохраним родитељима, 
родитељима деце ометене 
у развоју и деце са 
инвалидитетом

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Успостављен финансијски и 
организациони оквир за редовну 

месечну подршку
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.5.3.

Подизање свести 
о потребама и 

проблемима деце и 
младих

2.5.3.1
Развијање јавне кампање за 
препознавање и превенцију 
насиља у породици

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована кампања у трајању 
од једног месеца на територији 

Општине

2.5.3.2 Кампања за превенцију 
болести зависности

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована кампања у трајању 
од једног месеца на територији 

Општине

2.5.3.3 Кампања за упис ромске деце у 
основне школе

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована кампања у трајању 
од једног месеца на територији 

Општине

2.5.3.4
Кампања за подизање степена 
друштвеног активизма младих 
у заједници

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована кампања у трајању 
од једног месеца на територији 

Општине

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.6. Побољшан квалитет и доступност културних садржаја 2.6. Број посетилаца на културним 
манифестацијама

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.6.1.

Унапређење 
културне политике 

Општине и 
капацитета актера за 

њено спровођење

2.6.1.1

Израда ''Анализе стања домова 
културе и других објеката у 
функцији културно-уметничких 
активности на територији 
Општине''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Анализа усвојена од стране 
општинског већа/председника 
општине и на бази ње креиран 

акциони план адаптације/
реконструкције/опремања за 

наредних 5 година

2.6.1.2

Набавка модерне аудио-
визуелне опреме са кино 
пројектором за Културни 
центар општине Инђија 
(дигитализација)

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Купљена опрема стављена у 
функцију

2.6.1.3
Куповина монтажне 
позорнице за Центар за 
културу

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Монтажна позорница купљена 
и стављена у функцију Центра за 

културу

2.6.1.4 Адаптација мале сале 
Културног центра у Инђији

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Мала сала културног центра у Инђији 
адаптирана

2.6.1.5

Едукација запослених и 
ангажованих у домену 
културе и уметности на пољу 
пројектног менаџмента

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Реализована едукација за 
15 одабраних представника 

организација културе на теме 
управљања пројектима и тражење 

финансирања ван локалне 
самоуправе

2.6.1.6
Израда ''Стратегије развоја 
културе и уметности општине 
Инђија''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Од стране СО Инђија усвојена 
Стратегија и њене одредбе 

инкорпориране у акционе планове 
свих надлежних инстанци

2.6.1.7

Унапређење манифестације 
''Шекспир фестивал'' у ширу 
регионалну манифестацију на 
територији општине Инђија

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Сваке године остварена посета 
минимум 1000 посетилаца из земље 

и иностранства

2.6.1.8

Унапређење информисаности 
локалног становништва о 
културним дешавањима у 
Општини

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Успостављен месечни културни 
билтен Општине

2.6.1.9

Унутрашње уређење новог 
пословног простора за 
народну библиотеку ''Др.Ђорђе 
Натошевић'' и набавка опреме 
и намештаја

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Нови простор за Библиотеку уређен 
и стављен у функцију
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.6.1.

Унапређење 
културне политике 

Општине и 
капацитета актера за 

њено спровођење

2.6.1.10

Набавка опреме за 
обављање делатности 
Библиотеке у новом простору 
(канцеларијски намештај, 
намештај за читаонице, 
полице за књиге, електронска 
опрема...)

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Нови простор за Библиотеку 
опремљен неопходном опремом и 
мобилијаром и стављен у функцију

2.6.1.11

Израда „Анализе стања 
огранака Библиотеке на 
територији Општине са 
пројекцијом за формирањем 
огранака у местима у којима  
тренутно не делују“

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Анализа усвојена од стране 
општинског већа/председника 
општине и на бази ње креиран 
акциони план за успостављање 

огранака библиотека у насељима где 
не делују у наредних 5 година

2.6.1.12

Успостављање уметничког 
фестивала за младе и 
неафирмисане уметнике 
регионалног карактера

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Сваке године остварена посета 
минимум 1000 посетилаца 

уметничког фестивала  из земље и 
иностранства

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.7. Побољшана доступност спортско-рекреативних 
садржаја и манифестација 2.7. Број активних спортиста и њихова 

структура по гранским савезима

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.7.1.

Формирање 
инструмената 

за унапређење 
стања спортске 
инфраструктуре

2.7.1.1

Израда студије ''Анализа 
стања спортско-рекреативних 
објеката на територији 
Општине и процене потреба 
нових објеката''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Анализа усвојена од стране 
општинског већа/председника 
општине и на бази ње креиран 

акциони план адаптације/
реконструкције/опремања за 

наредних 5 година

2.7.1.2 Формирање фонда за развој 
спорта и рекреације Општине

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Успостављен Фонд и структура 
његових прихода и начин 
располагања средствима 

2.7.1.3 Израда Стратегије развоја 
спорта и рекреације Општине

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Од стране СО Инђија усвојена 
Стратегија и њене одредбе 

инкорпориране у акционе планове 
свих надлежних инстанци и чланице 

спортског савеза општине Инђија

2.7.1.4

Израда базе података о 
спортским радницима, 
удружењима и клубовима 
Општине

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креирана база података о свим 
активним спортистима члановима 

клубова који су део спортског савеза 
општине Инђија

2.7.1.5

Израда WЕБ сајта са 
званичним информацијама 
о спортским удружењима и 
радницима на територији 
Општине

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран WЕБ портал који је повезан 
са базом података о свим активним 

спортистима члановима клубова који 
су део спортског савеза општине 

Инђија

2.7.1.6
Подизање организационо-
техничких капацитета чланица 
''Спортског савеза Општине''

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Све чланице спортског савеза 
Општине оспособљене за 

административно функционисање  

2.7.1.7 Креирање система за 
финансирање школског спорта

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Успостављен финансијски и 
организациони оквир за редовну 

месечну подршку

2.7.2.

Подизање 
капацитета 

људских ресурса 
за потребе 

развоја спорта 
и рекреације 

Општине

2.7.2.1

Израда програма едукације и 
перманентног усавршавања 
спортских радника и активиста 
на територији општине

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Усвојен програм едукације спортских 
радника од стране спортског савеза 

општине Инђија и дефинисан 
програм суфинансирања од стране 

локалне самоуправе

2.7.2.2

Израда програма 
лиценцирања спортских 
радника и спортских удружења 
на територији Општине

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Креиран систем квалитета којим се 
утврђују критеријуми лиценцирања 

спортских радника и спортских 
удружења на територији Општине

2.7.2.3

Успостављање годишње 
''Конференције о спорту'' 
за представнике спортских 
удружења и представнике 
локалне самоуправе

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована годишња спортска 
конференција са пратећим 
едукативним садржајима 

(тренинзима и обукама) за 
заинтересоване спортске раднике
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.7.3.

Увећање 
бројности 
спортских 

манифестација и 
квалитета рада 

спортских објеката

2.7.3.1
Формирање званичног 
календара спортских 
активности Општине

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Усвојен званични календар 
спортских манифестација у општини 
Инђија од стране спортског савеза 

општине Инђија.

2.7.3.2

Годишње расписивање 
конкурса за покровитељство 
спортских манифестација од 
стране локалне самоуправе

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Реализован транспарентан конкурс 
доделе средстава спортским 

манифестацијама које ће имати 
покровитељство Општине

2.7.3.3 Организација спортских 
манифестација за инвалиде

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Организована минимум једном 
годишње такмичења за лица са 

инвалидитетом у спортовима за које 
постоји интересовање на територији 

Општине

2.7.3.4
Опремање спортских 
терена и сала са потрошним 
материјалом и мобилијаром

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Неопходна опрема за потребе 
функционисања спортске 

инфраструктуре прибављена и 
стављена у функцију 

2.7.3.5

Унапређење коришћења 
постојеће спортске 
инфраструктуре у сеоским 
насељима Општине

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Повећан број спортиста за 30% у 
свим сеоским насељима општине 
у оним спортовима за које постоји 

адекватна инфраструктура

2.7.3.6 Изградња спортске хале у 
Инђији

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Спортска хала завршена и стављена 
у функцију 

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.8. Унапређено васпитање и образовање 2.8. Структура незапослених према 
степену школске спреме

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.8.1.

Подизање 
техничко-

технолошких 
капацитета 
школско-

васпитних 
установа

2.8.1.1

Израда студије ''Анализа 
потреба васпитно-образовних 
установа за наставним 
средствима и училима и 
другом опремом''

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Анализа усвојена од стране 
општинског већа/председника 
општине и на бази ње креиран 

акциони план набавку/опремања за 
наредних 5 година

2.8.1.2

Израда званичног WЕБ сајта 
свих школских установа 
општине са њиховим 
основним подацима и 
постављањем основа за 
будуће он - лине услуге и 
концепте васпитно образовне 
едукације

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран WЕБ портал који је повезан 
са базом података о свим ученицима, 

наставним особљем и школским 
објектима на територији Општине

2.8.1.3

Редовна (и обједињена) 
годишња набавка мобилијара 
за школе и наставних 
средстава и учила за све 
образовне установе Општине

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Неопходна опрема и средства за 
рад за потребе функционисања 

школских установа на територији 
Општине прибављени и стављени у 

функцију 

2.8.1.4

Активирање јавне имовине 
(зграда које су у условном 
стању) за потребе унапређења 
квалитета образовања и 
васпитања посебно у домену 
предшколског васпитања и 
образовања

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Јавна имовина од интереса 
стављена у функцију за потребе 

образовања (предшколски и 
школски програм образовања) 

2.8.1.5
Подизање капацитета за 
рад Центра за образовање 
општине Инђија

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Сваке године минимум 200 
полазника са територије Општине 
је завршило неки вид обуке-курса 
који је пружен од стране Центра за 

образовање општине Инђија 
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.8.2.

Континуирано 
усавршавање 

кадрова у домену 
васпитања и 
образовања

2.8.2.1

Анализа потреба за стручним 
усавршавањем научно-
наставног кадра и израда 
редовног годишњег програма 
финансирања обука

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Усвојен програм едукације 
просветних радника од стране 
актива директора основних и 

средњих школа општине Инђија и 
дефинисан програм суфинансирања 

од стране локалне самоуправе

2.8.2.2

Унапређење наставно-
образовног кадра за рад са 
групама и појединцима са 
посебним потребама

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Усвојен програм едукације 
просветних радника за рад са 

децом са посебним потребама од 
стране актива директора основних 

и средњих школа општине Инђија и 
дефинисан програм суфинансирања 

од стране локалне самоуправе

2.8.3.

Развој нових 
концепата 

образовања и 
васпитања који 

су у складу са 
локалним и ширим 

потребама

2.8.3.1

Анализа локалног окружења 
и развој нових образовних 
програма за средње стручне 
школе

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

У року од 5 година формирано 5 
нових смерова у средњошколском 

центру општине Инђија који 
одговарају потребама локалног и 

регионалног тржишта рада

2.8.3.2
Развој нових концепата 
континуираног образовања 
одраслих 

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

За 5% на нивоу године повећана 
заинтересованост одраслих за 

образовањем које нуди Центар за 
развој образовања

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

2.9. Подигнут капацитет укупне јавне администрације за 
рад са грађанима 2.9.

Имплементиран ИСО стандард 
9001:2008 у рад јавне 

администрације и његова 
ресертификација сваке године

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.9.1.
Ефикасан развој 

е-управе

2.9.1.1
Подизање квалитета рада ''doc-
ument management system''-а у 
свим аспектима јавне управе

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Пуна функционалност софтверских 
решења и обученост кадрова; 

Убрзане радне процедуре за 5% и 
успостављена компатабилност са 

ИСО 9001:2008 стандардом 

2.9.1.2

Унапређење рада интегралног 
информационог система 
општинске управе, месних 
заједница, свих јавних 
предузећа и јавних установа 

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Пуна функционалност софтверских 
решења и обученост кадрова; 

Убрзане радне процедуре за 5% и 
успостављена компатабилност са 

ИСО 9001:2008 стандардом 

2.9.1.3

Подизање техничко-
технолошких и 
информационих капацитета 
локалне самоуправе (општине 
и свих месних заједница)

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Успостављен функционалан однос 
информатичких (хардверских и 

софтверских) захтева и пословних 
обавеза јавне управе; За 5% на 

нивоу године смањен број жалби на 
рад јавне администрације

2.9.1.4

Успостављање ГИС геопортала 
и његова имплементација у 
радне процедуре свих јавних 
предузећа и установа

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Хардверски, софтверски, кадровски 
успостављен ГИС геопортал са 
дефинисаним ингеренцијама и 
радним протоколима. За 50% 

унапређен квалитет ажурирања база 
података од стране корисника

2.9.2.

Развој људских 
ресурса и 
подизање 

квалитета рада  
јавне управе

2.9.2.1

Израда програма 
информатичке и стручне обуке 
запослених у општинској 
управи  

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Усвојен програм едукације радника 
јавне управе општине Инђија 
од стране општинског већа/

председника Општине и дефинисане 
обавезне теме и полазници и 

њихова динамика на годишњем 
нивоу

2.9.2.2

Имплементација ИСО 
стандарда квалитета 9001:2008 
у рад јавне администрације 
општине Инђија

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Потврђен систем квалитета сваке 
године на провери испуњености 

захтева стандарда

2.9.2.3

Развој транспарентног метода 
евалуације ефикасности 
радника јавне администрације 
и мера стимулације и 
дестимулације

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Креиран и усвојен од стране СО 
Инђија систем којим се утврђују 
критеријуми ефикасног рада за 

сваког службеника у јавној управи 
према текућој систематизацији
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

2.9.3.

Повећање 
видљивости 
рада јавне 

администрације

2.9.3.1

Имплементација система 
вредновања рада општинске 
администрације и рада месних 
заједница 

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Повећана ефикасност, брзина и 
квалитет рада јавне управе за 25% у 

року од 3 године

2.9.3.2

Успостављање редовних 
зборова грађана и 
представника локалне 
самоуправе у свим месним 
заједницама

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Организована јавна трибина 
(минимум једна годишње) у свакој 

месној заједници Општине о текућим 
проблемима 

2.9.3.3

Формирање ’’ходограма 
поцедура’’ за издавање сваког 
документа или информације од 
стране општинске управе

Kонтинуиране 
мере (сваке 

године)

Формирано графичко и текстуално 
објашњење за сваку процедуру коју 

реализује јавна управа ка грађанима 
у складу са важећим законским 

оквирима

2.9.3.4 Успостављање ''Општинског 
информатора'' за грађане

Краткорочне
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Годишње публиковање четири 
квартална општинска информатора 

о раду Јавне управе

ПРЕГЛЕД ЕКОЛОШКИХ ИНДИКАТОРА 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2010-2013
3.1. Број дивљих депонија

Тренутно стање:
• Број депонија 60
• Површина захваћена отпадом 78.000 м²
• Количина отпада 8.200 м³

3.2. Количина депонованог отпада у општини према врстама: 
комунални, индустријски и грађевински

просечна дневна количина комуналног отпада у 
растреситом стању

141.3 m³

просечна дневна количина инертног и неопасног 
индустријског отпада

15 m³

просечна дневна количина других врста отпада 
(болнички, кланични, индустријски,...)

5 m³ болнички

укупна дневна количина отпада 161.3 m³

процењени састав отпада у %

папир 14

стакло 1

пластика 15

гума 2

текстил 3

метал 3

органски 18

грађевински 6

са јавних површина 8

остало 30
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Количина депонованог отпада у тонама процена
година Грађани (комунални) привреда укупно кружни пут кабасто грађевински

2010 14.863 3.645 18.508 4.800 180 2.000

2011 14.587 3.369 17.956 4.000 115 1.700

2012 13.819 3.047 16.866 4.500 135 2.100

2013 13.978 3.120 17.098 3.450 105 1.500

3.3. Количина рециклираног отпада

Секундарне сировине 
у кг по годинама  

папир пет метал

2010 231.720 154.135 12.890
2011 244.210 234.935 89.130
2012 172.137 163.425 99.192
2013 140.197 136.780 27.180
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3.4. Количина прерађених отпадних вода

година укупне захваћене воде у 
000 м³

укупно испуштене 
отпадне воде у 000 м³

испуштене 
отпадне воде 

у 000 м³

пречишћене 
отпадне воде 

у 000 м³
2011. 3.837 1.407 1.407 -
2012. 3.799 3.579 1.598 -
2013. / / / /
Извор: РЗС

3.5. Површине под шумском вегетацијом

Година својина Површина у ха

2010.
приватна 190,0858
остало 1.034,7057
укупно 1.224,7915

2011.
приватна 198,9668
остало 1.025,8760
укупно 1.224,8428

2012.
приватна 198,9839
остало 1.024,5680
укупно 1.223,5519

2013.
приватна 198,9750
остало 1.024,5680
укупно 1.223,5430

Извор: РГЗ, Служба за катастар непокретности, 2014. година

1.224,79

1.224,841.223,55

1.223,54

Површина под шумама у ха

2010

2011

2012

2013
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3.6. Природне области и непокретна културна добра под 
одређеним степеном заштите

ЗОНА ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВРЕДНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ

• лесни профил Чот – споменик природе у викенд зони Старог Сланкамена, 
• Фрушка гора – Национални парк и 
• лесни профил код Старог Сланкамена – споменик природе.

ЗОНЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

• у Инђији, Римокатоличку цркву Св. Петра,
• у Инђији, Цркву Ваведења Богородице, 
• у Инђији Кућа Ђорђа Војновића
• у Марадику цркву Св. Саве, 
• у Бешки цркву Ваведења, 
• у Чортановцима цркву Св. Николе,
• у Чортановцима касно античко утврђење Михаљевачка шума, 
• на Калакачи археолошко налазиште праисторијског насеља, 
• у Крчедину војнограничарска зграда, споменик културе од изузетног значаја
• у Крчедину црква Св. Николе – споменик културе од изузетног значаја, 
• место битке из 1691. код Сланкаменачких винограда - знаменито место од изузетног значаја, 
• у Старом Сланкамену Acumincum градина – археолошко налазиште од великог значаја, 
• у Старом Сланкамену црква Св. Николе, споменик културе од изузетног значаја
• у Старом Сланкамену родна кућа Ђорђа Натошевића – споменик културе од изузетног значаја, и 
• у Новом Сланкамену Римокатоличка црква Св. Михаила – споменик културе од великог значаја.
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКОЛОШКЕ КОМПОНЕНТЕ 
РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

ЗА ПЕРИОД 2015 – 2020.

Р.бр. Стратешки циљ: Р.бр. Индикатор

3. Очувана животна средина доступна свима 3
Очекивано трајање живота веће 

за 10% од исте вредности на нивоу 
Државе

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр.¬ Индикатор

3.1. Унапређена еколошка култура и образовање 3.1 Број дивљих депонија на територији 
Општине

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

3.1.1.

Развој еколошких 
јавних кампања 

и еколошких 
манифестација

3.1.1.1

Израда плана еколошких 
кампања (цивилног и јавног 
сектора) – синхронизација 
деловања

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Решење Општинског већа 
(Председника општине) о доношењу 

годишњег плана еколошких 
кампања на бази предлога НВО 

сектора и обављене јавне расправе

3.1.1.2

Кампања за повећање 
обима примарне сепарације 
комуналног отпада и 
афирмацију рециклаже

Континуиране 
мере (сваке 

године)
Реализоване две тематске кампање 

3.1.1.3
Смањење хемизације у 
пољопривреди и афирмација 
органске пољопривреде

Континуиране 
мере (сваке 

године)
Реализоване две тематске кампање 

3.1.1.4
Усвајање декларације којом се 
општина Инђија проглашава 
''еколошком зоном''

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Усвојена декларација од стране СО 
Инђија у којој се дефинишу елементи 
еколошке политике за спровођење 

од стране свих актера јавне управе у 
Општини

3.1.2.
Еколошко 

образовање 
младих

3.1.2.1

Формирање и реализација 
годишњег плана рада 
еколошких секција у свим 
основним и средњим школама 
– синхронизован са планом 
еколошких кампања

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Решења актива директора 
основних и средњих школа 

Општине о усвајању Годишњег 
плана рада и Годишњег извештаја 

о реализованим активностима 
еколошких секција

3.1.2.2

Подизање капацитета 
наставног кадра у домену 
екологије за потребе едукације 
деце

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Минимум 10 наставника из школа са 
територије Општине  сваке године 

похађало неки вид едукације на 
тему екологије и заштите животне 

средине

3.1.2.3
Набавка опреме и наставних 
средстава за потребе 
еколошке едукације

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Сваке године опремљено 5 
еколошких учионица у школама 
Општине са новим наставним 

средствима и мобилијаром 

3.1.3.

Еколошко 
образовање и 
информисање 

одраслих

3.1.3.1

Организација стручних 
трибина и скупова на тему 
екологије и заштите животне 
средине

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Сваке године одржана минимум 
једна стручна трибина 

(конференција) на тему заштите 
животне средине

3.1.3.2
Унапређење информисања 
грађана о стању квалитета 
животне средине

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Израђен специјализован wеб сајт 
са информацијама о стању животне 

средине Општине; Креиран билтен о 
стању животне средине Општине

3.1.3.3

Унапређење комуникације 
локалне самоуправе и грађана 
(цивилног сектора) по питању 
стања квалитета животне 
средине

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Формирано тело ''еколошки савет'' 
састављено од представника 

локалне самоуправе, цивилног 
сектора и заинтересованих грађана 
– организована 3 годишња састанка 

и усвојен акциони еколошки план 
рада за сваку годину 
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Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

3.1.4.

Подизање 
капацитета 

људских ресурса 
еколошких 

организација и 
јавне управе и 

јачање грађанске 
партиципације 

у еколошком 
одлучивању

3.1.4.1 Обука о Стратешком 
планирању

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована едукација за 15 
одабраних представника цивилног и 

јавног сектора

3.1.4.2 Обука за Писање предлога 
пројеката

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована едукација за 15 
одабраних представника цивилног и 

јавног сектора

3.1.4.3 Обука о прикупљању средстава 
(fundraising)

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована едукација за 15 
одабраних представника цивилног и 

јавног сектора

3.1.4.4 Обука о формирању јавних 
кампања

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована едукација за 15 
одабраних представника цивилног и 

јавног сектора

3.1.4.5 Обука о контроли реализације 
Пројеката

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована едукација за 15 
одабраних представника цивилног и 

јавног сектора

3.1.4.6 Обука о грађанском 
организовању у НВО сектору

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Реализована едукација за 15 
одабраних представника цивилног и 

јавног сектора

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

3.2. Развијена еколошка политика и инструменти 3.2. Број дивљих депонија на 
територији Општине

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

3.2.1.

Континуирано 
унапређење и 

развој еколошке 
политике Општине

3.2.1.1

Ревизија донешених 
комуналних одлука 
општине Инђија и њихово 
усклађивање са актуелним 
правним оквиром Државе и 
критеријумима за приступање 
ЕУ у сегменту еколошке 
политике

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Све комуналне одлуке су ажуриране 
и усклађене са Законским оквиром 

3.2.1.2 Израда локалног еколошког 
акционог плана (ЛЕАП-а)

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)
Усвојен ЛЕАП од стране СО Инђија

3.2.1.3 Ревизија плана управљања 
отпадом

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Усвојен план управљања отпадом од 
стране општинског већа

3.2.2.

Развој 
инструмената 

за спровођење 
еколошке 
политике

3.2.2.1 Формирање еколошког фонда
Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Формално успостављен Фонд 
са дефинисаним механизмима 

финансирања и расхода  

3.2.2.2

Афирмација грађанског 
учешћа у пријављивању 
нееколошког понашања у 
Општини путем система 48

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Повећан број пријава грађана 
на нееколошко понашање путем 

система 48

3.2.2.3

Ажурирање и унапређење 
интегралног катастра 
загађивача животне средине 
Општине као дела општинског 
ГИС-а

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Израђен ажуриран дигитални 
катастар загађивача који је 

инкорпориран у ГИС

3.2.2.4

Подизање капацитета 
инспекцијских служби које се 
баве проблемима комуналних 
делатности и заштите 
животне средине и повећање 
транспарентности њиховог 
рада и сарадње са грађанима

Континуиране 
мере (сваке 

године)

У периоду од 3 године за 20% увећан 
број решених поступака; Креиран 
систем комуникације са грађанима 
и информисања о реализованим 

активностима  

3.2.2.5

Формирање еколошког 
центра општинске управе за 
мониторинг стања квалитета 
животне средине и ажурирање 
интегралног катастра 
загађивача Општине

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Институционално, технолошки и 
кадровски успостављен еколошки 
центар општине Инђија као део 

јавне управе
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Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

3.3. Унапређено управљање отпадом и отпадним водама 3.3.

Количина депонованог отпада
(комунални, индустријски и 

грађевински)

Количина рециклираног отпада

Количине прерађених отпадних 
вода

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

3.3.1.

Повећање 
обима примарне 

сепарације 
и рециклаже 

комуналног отпада

3.3.1.1

Израда и годишње ажурирање 
Студије за увођење система 
примарне сепарације и 
рециклаже у Општини и 
усаглашавање годишњег 
плана рада надлежних јавних 
предузећа Општине

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Усвојен годишњи програм рада 
општинских комуналних предузећа 
у којима је инкорпориран део везан 
за успостављање система примарне 

сепарације и рециклаже 

3.3.1.2

Развој мреже коопераната 
у процесима сепарације, 
рециклаже и пласмана 
секундарних сировина (развој 
ПЈП-а)

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Формирана ''мрежа'' партнера у 
систему сепарације, рециклаже и 

пласмана секундарних сировина као 
формално тело

3.3.1.3

Набавка неопходне опреме, 
услуга и техничких средстава 
за потребе сепарације, 
рециклаже и пласмана 
секундарних сировина

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Техничко-технолошки и економски 
успостављен систем сепарације и 
пласмана секундарних сировина

3.3.1.4
Израда Студије за техничко 
решавање проблема отпадних 
вода Општине

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Усвојена студија од стране 
општинског већа и разрађена кроз 

планску документацију Општине

3.3.1.5 Санација општинске 
комуналне депоније

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Извршена рекултивација и трајно 
затварање општинске комуналне 

депоније

3.3.1.6 Санирање и уређење дивљих 
депонија - сметлишта

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Сваке године остварено потпуно 
чишћење свих констатованих 

дивљих депонија на територији 
Општине

3.3.2.

Унапређење 
депоновања 

крупног кућног 
и грађевинског 
отпада, опасног 

отпада и сточних 
конфиската

3.3.2.1

Израда и годишње ажурирање 
Студије за управљање крупним 
кућним и грађевинским 
отпадом, опасним отпадом 
и сточним конфискатима и 
усаглашавање годишњег 
плана рада надлежних јавних 
предузећа Општине

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Усвојен годишњи програм рада 
општинских комуналних предузећа у 
којима је инкорпориран део везан за 
управљањем предметним отпадом 

3.3.2.2

Развој мреже коопераната 
у процесима управљања 
крупног кућног и грађевинског 
отпада, опасног отпада и 
сточних конфиската (развој 
ПЈП-а)

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Формирана ''мрежа'' партнера у 
систему управљања предметним 

отпадом као формално тело

3.3.2.3

Набавка неопходне опреме, 
услуга и техничких средстава 
за потребе управљања и 
третирања крупног кућног и 
грађевинског отпада, опасног 
отпада и сточних конфиската

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Техничко-технолошки и економски 
успостављен систем сепарације и 
управљања предметним отпадом
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Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

3.4. Увећан степен пошумљености 3.4. Површине под шумском вегетацијом

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

3.4.1.

Формирање 
ваннасељских 

зелених површина 
и борба против 

амброзије

3.4.1.1 Израда петогодишњег плана 
пошумљавања Општине

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Усвојен план пошумљавања 
Општине од стране СО Инђија за 

период од 5 година

3.4.1.2
Ширење ловачких ремиза 
и ‘’еколошких коридора’’ на 
територији Општине

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

У наредних 5 година за 10% увећане 
површине ловачких ремиза и 

еколошких коридора на територији 
општине

3.4.1.3

Формирање ветрозаштитних 
појасева у свим К.О. поред 
званичних друмских и 
железничких саобраћајница и 
главних праваца атарских путева

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Формирани ветрозаштитни појасеви 
уз све категорисане друмске и 

железничке саобраћајнице општине 

3.4.1.4
Борба против ширења 
амброзије на територији 
Општине

Континуиране 
мере (сваке 

године)
Смањене површине под амброзијом

3.4.2.
Уређење 

насељских зелених 
површина

3.4.2.1

Прибављање земљишта, 
израда урбанистичке 
и пројектно техничке 
документације и формирање 
парковских површина и 
дечијих игралишта у свим 
насељима Општине

Континуиране 
мере (сваке 

године)

У наредних 5 година за 10% увећан 
број дечијих игралишта и јавних 

зелених површина у свим насељима 
општине

3.4.2.2

Израда пројекта 
архитектонско-пејсажног 
уређења централних 
насељских тргова у свим 
месним заједницама Општине 
и њихова реализација

Континуиране 
мере (сваке 

године)

Уређени центри свих месних 
заједница на бази архитектонски 

дефинисаних решења

Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

3.5. Афирмисано природно и културно наслеђе заједнице 3.5. Заштићене природне области под 
одређеним степеном заштите

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

3.5.1.

Стварање, заштита 
и унапређење 

просторних 
целина са 

природним 
вредностима

3.5.1.1

Израда Студије за валоризацију 
природних вредности 
Општине и дефинисање 
неопходног степена заштите

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Усвојена студија од стране 
општинског већа и разрађена кроз 

планску документацију Општине 

3.5.1.2

Израда Плана развоја 
природних целина као 
елемента еко-туристичке 
понуде Општине

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Усвојена студија од стране 
општинског већа и разрађена кроз 

планску документацију Општине 

3.5.2.
Афирмација и 

унапређење стања 
културног наслеђа

3.5.2.1
Израда Стратегије очувања и 
унапређења културне баштине 
Општине

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Усвојена Стратегија од стране СО 
Инђија

3.5.2.2
Израда катастра непокретног 
културног наслеђа Општине 
као дела општинског ГИС-а

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Израђен ажуриран дигитални 
катастар непокретног културног 

наслеђа који је инкорпориран у ГИС

3.5.2.3
Постављање ознака на 
знаменитости општине 
(објекте материјалне баштине)

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Сви објекти културног наслеђа 
у евиденцији надлежног завода 
за заштиту споменика културе 

маркирани адекватним ознакама

3.5.2.4
Израда туристичко – 
едукативне  брошуре о 
културној баштини Општине

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Публикована тројезична брошура са 
пратећим (проширеним) садржајима 
на званичном сајту општине Инђија 

3.5.2.5
Формирања општинског фонда 
за очување и унапређење 
културног наслеђа

Краткорочне 
aктивности 

(од 1 до 3 год.)

Формално успостављен Фонд 
са дефинисаним механизмима 

финансирања и расхода
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Р.бр. Очекивани резултат: Р.бр. Индикатор

3.6. Унапређена енергетска ефикасност 3.6. Потрошња обновљиве енергије по 
изворима

Р.бр. Активности Р.бр. Подактивности / Пројекти Динамика 
реализације Индикатор

3.6.1.
Афирмација 
обновљивих 

извора енергије

3.6.1.1

Израда студије (стратегије) 
коришћења алтернативних 
видова енергије за потребе 
функционисања јавних 
установа и предузећа на 
територији Општине са 
акционим планом (ветар, 
соларна енергија и термалне 
воде)

Краткорочне
aктивности

(од 1 до 3 год.)

Усвојен годишњи програм рада 
општинских комуналних предузећа 

и установа у којима је инкорпориран 
део везан за енергетску ефикасност 
и коришћење обновљивих извора 

енергије 

3.6.1.2 Унапређење енергетске 
ефикасности јавних објеката

Континуиране
мере

(сваке године)

Смањење потрошње електричне 
енергије и других енергената за 5% 

на годишњем нивоу

3.6.1.3

Креирање система за 
производњу брикета за 
сагоревање од био масе 
(жетвени остаци, остаци од 
орезивања воћа и сл.)

Краткорочне
aктивности

(од 1 до 3 год.)

Техничко-технолошки и економски 
успостављен систем за производњу 
брикета за сагоревање од био масе 

по моделу ЈПП-а
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AНЕКС 1
На основу члана 55. став 1, тачка 12 Статута општине Инђија-пречишћени текст („Службени гласник 
општине Инђија“, бр. 09/13) председник општине Инђија, дана 15. септембра 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРАТЕШКОГ ТИМА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ, ИЗРАДУ И УСВАЈАЊЕ 

СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 2015-2020

I
Образује се Стратешки тим за ревизију, израду и усвајање Стратегије одрживог развоја општине Инђија 
2015-2020 у саставу:

1. Дејан Јекић, помоћник председника општине, координатор за ревизију, израду и усвајање 
Стратегије одрживог развоја општине Инђија 2015-202
2. Тања Пјевац, Кабинет председника општине
3. Дејан Вујанић, Кабинет председника општине
4. Игор Мишчевић, стручни сарадник на пословима стратешког планирања и програмирања 
имплементације Стратегије одрживог развоја
5. Марија Ковачевић, Начелница Одељења за привреду и финансије, Руководилац радне групе за 
економски развој 
6. Ивана Бабин, Начелница Одељења за друштвене делатноси, Руководилац радне групе за 
друштвени развој
7. Владица Драгосављевић, Директор Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и 
одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија, Руководилац радне групе за заштиту  животне средине

II

Задатак Стратешког тима је програмско усмеравање израде Стратегије одрживог развоја општине 
Инђија 2015-2020 у координацији са Пројектним тимом за имплементацију пројекта
„Усвајање стратегије одрживог развоја општине инђија 2015 - 2020 и успостављање интегралног модела 
планирања капиталних инвестиција, са програмским буџетом и припреме пројеката из акционог плана“

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе 
општине Инђија

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:

У Инђији, 15.септембар 2014.године
Председник општине Инђија

Петар Филиповић
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AНЕКС 2

Инђија
16. септембар 2014.

Партнерски форум
за израду, ревизију и усвајање Стратегије одрживог развоја општине Инђија 2015-2020

Партнерски форум представља скуп учесника одрживог друштвеног и привредног живота општине 
Инђија.

Из редова партнерског форума формираће се радне групе за анализу проблемских аспеката Општине 
на теме:

• Економски развој
• Друштвени развој
• Заштита животне средине

Рад партнерског форума базиран је на волонтерском раду  

Радом партнерског форума председава координатор пројекта за израду,  ревизију и усвајање Стратегије 
одрживог развоја општине Инђија 2015-2020.

Партнерски форум усваја нацрт Стратегије одрживог развоја општине Инђија већином гласова присутних 
чланова, пре усвајања од стране СО Инђија. 

Партнерски форум састајаће се највише једанпут месечно до усвајања Стартегије.

Оснивачи партнерског форума су:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА 

ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Покрајински 
секретаријат

за међурегионалну 
сарадњу

и локалну самоуправу
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СПИСАК ОСНИВАЧА ПАРТНЕРСКОГ ФОРУМА ЗА ИЗРАДУ, РЕВИЗИЈУ И УСВАЈАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 2015-2020

Инђија 16. септембар 2014.

Р е д 
бр.

Име и презиме Институција/предузеће e-mail

1 Зоран Адам Члан Општинског већа zoranada@telekom.rs

2 Александар Ковачевић Председник Савета за привреду akovacevic@indjija.net

3 Милан Бодирожа Заменик председника општине Инђија mbodiroza@indjija.net

4 Српко Меденица Помоћник председника srpko.medenica@deltagenerali.rs

5 Дејан Јекић Помоћник председника dejan.jekic@indjija.net

6 Бранка Степановић Заменица начелника ОУ branka.stepanovic@indjija.net

7 Дејан Вујанић Кабинет председника општине dejan.vujanic@indjija.net

8 Тања Пјевац Кабинет председника општине tanja.pjevac@indjija.net

9 Драгана Маричић Агенција за рурални развој општине Инђија dragana.maricic@indjija.net

10 Драгана Гогић Одељењe за привреду и финансије dragana.gogic@indjija.net

11 Борис Пашко Туристичкa организације општине Инђија boris.pasko@indjija.net

12 Драган Лончар ЗЗ Бешка zzbeska@yahoo.com

13 Зорица Кечић ЗЗ Бешка zzbeska@yahoo.com

14 Јелена Јојић Одељењe за утврђивање и наплату јавних прихода jelena.jojic@indjija.net

15 Зорислав Шимић ЗЗ ,,Сланкаменка“ slankamenka@yahoo.com

16 Бранко Мијалковић МЗ Инђија mz@indjija.net

17 Драгана Зорић Мазињани МЗ Јарковци dadazoric@yahoo.com

18 Микица Петковић МЗ Љуково mzljukovo@indjija.net

19 Јован Ратковић МЗ Марадик mzmaradik@gmail.com

20 Новица Темуновић МЗ Бешка mzbeska@gmail.com

21 Весна Тувеџић МЗ Крчедин mzkrcedin@indjija.net

22 Алекса Јанко МЗ Сланкаменачки Виногради mznovislankamen@live.com

23 Милан Кованић МЗ Стари Сланкамен ljiljana.markovic.lili@gmail.com

24 Никола Милуровић МЗ Нови Сланкамен nikola.milurovic@indjija.net

25 Лазар Сириџански МЗ Нови Карловци vesnafilipovic816@yahoo.com

26 Бранислав Стефановић МЗ Чортановци blanka962@gmail.com

27 Лазар Горјановић Агенцијa за економски развој општине Инђија lazar.gorjanovic@indjija.net

28 Дејан Петровић Агенцијa за ИТ, ГИС и комуникације општине Инђија dejan.petrovic@indjija.net

29 Милан Ћурчић Дирекција за изградњу општине Инђија milan.curcic@indjija.net

30 Здравко Мрђа ЗАМ ДОО zdravko.mrdja.zam@gmail.com

31 Слободан Ковачевић СЗР Ковачевић info@szrkovacevic.rs

32 Радослав Леро Меџик Петрол magic.petrol@yahoo.com

33 Душан Каназир "Карбо" ДОО info@carbo.rs

34 Марко Огњановић Миракул ин markoognjenovic@yahoo.com

35 Радивој Пејчић Регистровано пољопривредно газдинство radivojpejcic@yahoo.com

36 Зоран Кнежевић Кнез-вет knez-vet@yahoo.com

37 Милован Булатовић Селект-милк milovan.bulatovic@select-milk.com

38 Синиша Касавица МС Матке доо sinisa.kasavica@gmail.com

39 Николина Ћаћић Армида турс/Етнокућа Марадик armidatours@gmail.com

40 Рајко Зорић СГР "Мали мрав" malimrav@open.telekom.rs

41 Вид Гудаловић СЗР Змај Б 10 zmajb10@yahoo.com

42 Милован Кртолица Термогас ДОО termogas@open.telekom.rs

43 Милан Томаш Техноекспорт ДОО milan.tomas@tehnoexport.co.rs



Број 15, страна број 584   Службени лист општина Инђија            Среда 31.децембар 2014.

44 Слободан Гогић МНГ Пластик Гогић office@plastikgogic.rs

45 Милорад Ступар Председник Савета за младе milorad.stupar@indjija.net

46 Нинослав Јовановић Канцеларија за инклузију Рома koordinatorindjija@yahoo.com

47 Биљана Вранић ПУ ,,Бошко Буха`` bvranic@indjija.net

48 Соња Радосављевић ЦСР ,,Дунав`` csrdunav@neobee.net

49 Ивана Бабин Одељење за друштвене делатности ivana.babin@indjija.net

50 Жељка Ковачевић Одељење за општу управу и заједничке послове zeljka.kovacevic@indjija.net

51 Миленко Митровић Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ admin@dzindjija.rs

52 Мирослав Драгојловић Спортски центар Инђија miroslav.dragojlovic@indjija.net

53 Славица Родић Центар за заштиту потрошача slavicamin44@gmail.com

54 Саша Миливојевић Културни центар Инђија kci@indjija.net

55 Андреа Живковић Мушкиња Библиотека ,,Др Ђорђе Натошевић`` info.biblioteka@indjija.net

56 Цвијетко Тадић РТВ Инђија radioindjija@yahoo.com

57 Сунчица Божић Помоћник председника општине suncica.bozic@indjija.net

58 Слободан Тодоровић Кабинет председника општине slobodan.todorovic@indjija.net

59 Данило Вишњевац Дом здравља Инђија visnjevac.danilo@yahoo.com

60 Жељка Ковачевић Одељењe за општу управу и заједничке послове zeljka.kovacevic@indjija.net

61 Драгана Степановић Секретар Скупштине општине Инђија dstepanovic@indjija.net

62 Александар Драгин Канцеларија за младе dragin.aleksandar@gmail.com

63 Маја Каназир Координаторка за НВО Удружења жена и родну 
равноправност maja.kanazir@gmail.com

64 Весна Васић Национална служба за запошљавање Vesna.Vasic@nsz.gov.rs

65 Јованка Шовљански Етнодом Гороцвет nsovljanski@yahoo.com

66 Миодраг Вен Пословно образовни центар obrazovanje@open.telekom.rs

67 Јелена Дејановић Омладински центар Инђија jelena22320@gmail.com

68 Светозар Ђуришић Специјална болница ,,Др Боривоје Гњатић`` bolnicaslankamen@neobee.net 

69 Иван Хемун МТБ дружина mtbdruzina@gmail.com

70 Бојан Јованов ОКОИ okoindjija@gmail.com

71 Марјан Милаковић,
Председник Савета за урбанизам, комунално 

стамбене делатности и заштиту животне 
средине

maki@indjija.net

72 Ружица Хемун Председница Савета за друштвене делатности ruzica.hemun@indjija.net

73 Дејан Дмитровић Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине dejan.dmitrovic@gmail.com

74 Милица Петровић ОШ ,,Ђорђе Натошевић`` pefanpetr62@gmail.com

75 Петер Безовник Еколошко удружење за локални одрживи развој eko_lor_krcedin@yahoo.com

76 Софија Погуберовић ЈКП ,,Водовод и канализација`` sofija.poguberovic@gmail.com

77 Живан Пашић МЗ Чортановци zivanpasic.jeep41@gmail.com

78 Светлана Ливаја ЈП ,,Ингас`` alisicsvetlana@yahoo.com

79 Владица Драгосављевић ЈП ,,Ингрин`` vdragosavljevic@gmail.com

80 Бранислав Обрадовић ЈКП „Комуналац“ obradovic.branislav@gmail.com

81 Сања Авалић Одељењe за инспекцијске послове sanja.avalic@indjija.net

82 Кристина Стојановић Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине kristina.stojanovic@indjija.net

83 Стеван Јакоба ЈКП „Комуналац jay11js@yahoo.com

84 Љиљана Тунић Удружење „Чортановачка шума“ ljiljanatunic@yahoo.com; ljiljatu-
nic@yahoo.com

85 Мирјана Хемун Удружење „Банстолка“ udruzenjebanstolka@gmail.com
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АНЕКС 3

Инђија
07. октобар 2014.
.

РАДНЕ ГРУПЕ
за потребе

израде, ревизије и усвајање Стратегије одрживог развоја 
општине Инђија 2015-2020

Тематске радне групе формиране су за потребе анализе стања општине Инђија као и за ревизију и 
формулисање проблема и пројеката за реализацију по тематским секторима.

Сектори за који су формирали радне групе и области које обухватају су:

1. Економски развој 2. Друштвени развој 3. Заштита животне средине

Пољопривреда Здравство Загађење ваздуха, воде и тла, бука и сл.

Индустрија Социјална заштита Одлагање смећа и опасног отпада

Туризам и услуге Образовање Рециклажа

Инфраструктура Спорт и рекреација Заштита природних вредности итд.

Званичне верске заједнице
Култура и уметност

Могуће је бити члан у све три радне групе јер ће се њихов рад одвијати на засебним састанцима/
скуповима

Рад тематских група базиран је на волонтерском раду  

Радом тематских група председава координатор пројекта за израду,  ревизију и усвајање Стратегије 
одрживог развоја општине Инђија 2015-2020

Тематске групе су се састајале једанпут месечно до усвајања Стратегије од стране Партнерског форума.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА 

ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Покрајински 
секретаријат

за међурегионалну 
сарадњу

и локалну самоуправу
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ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Име и 
презиме

Институција/
предузеће

Име и 
презиме

Институција/
предузеће

Име и 
презиме

Институција/
предузеће

Зоран Адам Члан Општинског већа Дејан Јекић Помоћник председника Дејан 
Дмитровић

Одељењe за 
урбанизам, комунално-

стамбене послове 
и заштиту животне 

средине

Александар 
Ковачевић

Председник Савета за 
привреду Дејан Вујанић Кабинет председника 

општине
Милица 

Петровић
ОШ ,,Ђорђе 

Натошевић``

Милан 
Бодирожа

Заменик председника 
општине Инђија Тања Пјевац Кабинет председника 

општине Петер Безовник
Еколошко удружење 
за локални одрживи 

развој

Српко 
Меденица Помоћник председника Милорад 

Ступар
Председник Савета за 

младе
Софија 

Погуберовић
ЈКП ,,Водовод и 
канализација``

Дејан Јекић Помоћник председника Нинослав 
Јовановић

Канцеларија за 
инклузију Рома Живан Пашић МЗ Чортановци

Бранка 
Степановић

Заменица начелника 
ОУ Биљана Вранић ПУ ,,Бошко Буха`` Светлана 

Ливаја ЈП ,,Ингас``

Дејан 
Вујанић

Кабинет председника 
општине

Соња 
Радосављевић ЦСР ,,Дунав`` Владица 

Драгосављевић ЈП ,,Ингрин``

Тања Пјевац Кабинет председника 
општине Ивана Бабин Одељење за друштвене 

делатности
Бранислав 
Обрадовић ЈКП „Комуналац“

Драгана 
Маричић

Агенција за рурални 
развој општине Инђија

Жељка 
Ковачевић

Одељење за општу 
управу и заједничке 

послове
Сања Авалић Одељењe за 

инспекцијске послове

Драгана 
Гогић

Одељењe за привреду 
и финансије

Миленко 
Митровић

Дом здравља „Др 
Милорад Мика 

Павловић“

Кристина 
Стојановић

Одељење за 
урбанизам, комунално-

стамбене послове 
и заштиту животне 

средине

Борис Пашко
Туристичкa 

организације општине 
Инђија

Мирослав 
Драгојловић

Спортски центар 
Инђија Стеван Јакоба ЈКП „Комуналац

Драган 
Лончар ЗЗ Бешка Славица Родић Центар за заштиту 

потрошача Љиљана Тунић Удружење 
„Чортановачка шума“

Зорица 
Кечић ЗЗ Бешка Саша 

Миливојевић Културни центар Инђија Мирјана Хемун Удружење „Банстолка“

Јелена Јојић
Одељењe за 

утврђивање и наплату 
јавних прихода

Андреа 
Живковић 
Мушкиња

Библиотека ,,Др Ђорђе 
Натошевић`` Дејан Јекић Помоћник председника

Зорислав 
Шимић ЗЗ ,,Сланкаменка“ Цвијетко Тадић РТВ Инђија Дејан Вујанић Кабинет председника 

општине

Бранко 
Мијалковић МЗ Инђија Сунчица Божић Помоћник председника 

општине Тања Пјевац Кабинет председника 
општине

Драгана 
Зорић 

Мазињани
МЗ Јарковци Слободан 

Тодоровић
Кабинет председника 

општине

Микица 
Петковић МЗ Љуково Данило 

Вишњевац Дом здравља Инђија

Јован 
Ратковић МЗ Марадик Жељка 

Ковачевић

Одељењe за општу 
управу и заједничке 

послове

Новица 
Темуновић МЗ Бешка Драгана 

Степановић
Секретар Скупштине 

општине Инђија
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ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Име и 
презиме

Институција/
предузеће

Име и 
презиме

Институција/
предузеће

Име и 
презиме

Институција/
предузеће

Никола 
Милуровић МЗ Нови Сланкамен Александар 

Драгин Канцеларија за младе

Лазар 
Сириџански МЗ Нови Карловци Маја Каназир

Координаторка за НВО 
Удружења жена и родну 

равноправност

Бранислав 
Стефановић МЗ Чортановци Весна Васић Национална служба за 

запошљавање

Лазар 
Горјановић

Агенцијa за економски 
развој општине Инђија

Јованка 
Шовљански Етнодом Гороцвет

Дејан 
Петровић

Агенциј за ИТ, ГИС и 
комуникације општине 

Инђија
Миодраг Вен Пословно образовни 

центар

Милан 
Ћурчић

Дирекција за изградњу 
општине Инђија

Јелена 
Дејановић

Омладински центар 
Инђија

Здравко 
Мрђа ЗАМ ДОО Светозар 

Ђуришић Специјална болница

,,Др Боривоје 
Гњатић``

Кабинет председника 
општине Ивана Бабин Одељење за друштвене 

делатности

Слободан 
Ковачевић СЗР Ковачевић Бојан Јованов ОКОИ

Радослав 
Леро Меџик Петрол Марјан 

Милаковић

Председник Савета за 
урбанизам, комунално 
стамбене делатности 

и заштиту животне 
средине

Душан 
Каназир "Карбо" ДОО Ружица Хемун Председница Савета за 

друштвене делатности

Марко 
Огњановић Миракул ин Иван Хемун МТБ дружина

Радивој 
Пејчић

Регистровано 
пољопривредно 

газдинство

Зоран 
Кнежевић Кнез-вет

Милован 
Булатовић Селект-милк

Синиша 
Касавица МС Матке доо

Николина 
Ћаћић

Армида турс/Етнокућа 
Марадик

Рајко Зорић СГР "Мали мрав"

Вид 
Гудаловић СЗР Змај Б 10

Милован 
Кртолица Термогас ДОО

Весна 
Тувеџић МЗ Крчедин

Алекса Јанко МЗ Сланкаменачки 
Виногради

Милан 
Кованић МЗ Стари Сланкамен

Милан 
Томаш Техноекспорт ДОО

Слободан 
Гогић МНГ Пластик Гогић
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АНЕКС 4
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (Службeни глaсник РС брoj 129/2007 
и 83/2014 и др. закон),  члана 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст  
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13) и Стратегије одрживог развоја општине Инђија 2015-2020, 
број __________ од  __________ 2014. године („Службени лист општине Инђија“ број ______/14),
Председник општине Инђија дана  ____________  2014. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

2015-2020

I
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I МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА  

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

Стратешки план општине Инђија је општи стратешки план развоја који треба да пружи 

смернице и подстицаје за будући развој Општине у временском периоду од 2012. до 2022. 

године. Општина Инђија је једна од првих која је израдила своју стратегију економског развоја. 

Стратешки план општине Инђија за период 2007-2011 урађен је у партнерству са УСАИД1 у 

оквиру Програма за подстицај економском развоју општина2, а највећи број активности 

предвиђених стратегијом успешно је реализован, чиме је општина Инђија потврдила свој 

статус једног од лидера у локалном економском развоју и репутацију иновативне и динамичне 

локалне управе.  

Методологија коришћена у изради стратегије локалног одрживог развоја креирана је у 

оквиру пројекта Еxchange 2 (2008–2010. године), у циљу методолошке стандардизације процеса 

стратешког планирања у Србији, а у чијој изради су учествовала најрелевантнија министарства 

Владе Републике Србије и међународни развојни партнери. 

Стратегија се односи на одрживи развој и подразумева коришћење природних ресурса у 

мери која дозвољава да се ти ресурси природно обнове. Стратегија је рађена у складу са 

националним и регионалним плановима развоја, а у процесу имплементације стратешког 

документа биће дефинисан низ секторских стратегија како би се омогућило испуњавање 

циљева из Стратегије. Стратегија се дефинише, усваја и спроводи на нивоу Општине, док у 

неким циљевима и активностима, Стратегија подразумева регионални или национални 

приступ у решавању одређених проблема, кроз обострани интерес суседних локалних 

самоуправа, Покрајне и Републике. Процес израде и имплементације засновани су на 

партиципативном приступу, што подразумева директну укљученост свих заинтересованих 

страна током трајања целокупног процеса. 

Стратегија одрживог развоја је резултат тимског рада општине Инђија и  пројекта 

Еxchangе 3 који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина 

На самом почетку, формиран је Стратешки тим чији је задатак био покретање процеса израде 

Стратегије, као и идентификација партнера и сазивање Скупштине партнера. Различити 

субјекти, са различитим улогама и функцијама, били су укључени у процес израде Стратегије, 

почев од фазе планирања, па до фазе дефинисања реализације пројеката и управљачких 

активности. 

На првој партнерској скупштини формиране су тематске радне групе дефинисане на бази 

стубова одрживог развоја. Након тога, рад партнера се одвијао кроз рад тематских радних 

група. Тематске радне групе су анализирале постојеће стање (СВОТ), а потом су дефинисали 

визију, опште и посебне циљеве у оквиру приоритета. На основу дефинисаних циљева, урађен 

је акциони план и дат предлог управљачког механизма који треба да доведе до испуњења 

постављених циљева.  

                                                                 
1
 United States Agency for International Development (USAID) 

2
 Municipal economic growth activity (MEGA) 
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II ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ – САЖЕТАК  

(потпуни профил општине Инђија Анекс 1) 

Општина Инђија налази се у АП Војводини, у североисточном делу Срема. Површина 

Општине износи 386 км², а сачињава је једанаест насеља: Инђија, Бешка, Нови Сланкамен, Нови 

Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик, Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и 

Сланкаменачки Виногради.  Надморска висина насеља Инђија је 113 м, док је централни део 

Инђије одређен координатама: 45,03о северне географске ширине и 20,05о 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 -1оC, а 

најтоплији су јул и август са 22оC.  

Са густином насељености од 122 становника/км2, Инђија припада подручјима са 

просечном густином насељености (100-149 становника/км2). Према прелиминарним подацима 

Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године, у 11 насеља 

општине Инђија живи 47.204 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.  

Индустријски прогрес у Инђији је започет оснивањем млинова током средине XIX века. 

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. 

У процесу транзиције у привреди Инђије значајно је измењена структура привредних 

субјеката, како по делатностима, тако и по броју и величини привредних друштава. 

Традиционалне делатности, које су биле носиоци привредних активности у периоду до 2000. 

године су у овом процесу практично престале да постоје (текстилна индустрија, прерада коже, 

производња намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су опстале само у области 

предузетничког привређивања. 

 Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су отворене фабрике, углавном 

страних инвеститора, у потпуно новим делатностима, као што су производња цигарета, 

производња делова за ауто индустрију, 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. 
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III СТРАТЕШКА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

1. СТРАТЕШКА ВИЗИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРАТЕШКЕ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

 

ПРИОРИТЕТ  1 

 

Подстаћи и подржати  

привредни развој 

 ПРИОРИТЕТ 2 

 

Унапредити 

друштвени 

развој  

 ПРИОРИТЕТ 3 

 

Заштити и 

унапредити 

животну средину  

 

 

Општина Инђија  2022. године је: 

• динамична заједница са високом стопом запослености,  повољним 

пословним окружењем, са јаком и здравом привредом и развијеним 

предузетничким духом, са савременом и конкурентном пољопривредом 

као и искоришћеним географским положајем и турустичким 

потенцијалима, 

• здрава и солидарна заједница са високим степеном поштовања људских 

вредности и достојанства, са квалитетним и доступним образовним 

установама усклађеним са модерним стандардима и потребама привреде, 

општина са богатом културном понудом и спортским садржајима, 

очуваном традицијом и идентитетом  

• Општина са квалитетном инфраструктуром и здравом животном 

средином у свим насељима, чувар Дунава, сремске равнице и Фрушке Горе, 

безбедна и удобна за живот. 
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Стратешки 

приоритети Циљеви Мере/aктивности 
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Подршка развоју 

предузетништва и 

МСП и очување 

повољног амбијента 

за привлачење 

инвестиција 

Дефинисање потреба тржишта рада за 

образовним профилима 

Бизнис портал општине Инђија 

Унапређење рада географског 

информационог система 

Уређивање радних зона 

Изградња југоисточног крака обилазнице око 

Инђије 

Реконструкција магистралног пута М-22.1 

кроз Инђију 

Инвестициона улагања у путеве 

Маркетинг план општине Инђија 

Наступ Општине и привредника на домаћим 

и међународним сајмовима привреде 

Израда промотивног материјала 

Просторно-планска и инвестициона 

документација 

Смањење губитака на гасоводној мрежи 

Унапређење 

пољопривредне  

прозводње кроз 

подршку 

удруживању и 

модернизацији 

Формирање базе података о регистрованим 

пољопривредним газдинствима на 

територији општине Инђија 

Диверзификација активности у руралним 

срединама уз одрживо коришћење 

природних ресурса 

Успостављање система информисања 

регисторованих пољопривредних 

газдинстава 

Увођење  алтернативних извора енергије у 

пољопривредну производњу 

Подршка изградњи микро пређивачких 

капацитета за прераду  по  ЕУ стандардима 
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Формирање система противградне заштите 

вишегодишњих засада 

Унапређење наводњавања пољопривредних 

површина 

Учешће у изградњи велетржнице 

Подстицање развоја органске производње 

Подршка изградњи складишних капацитета 

Повећање конкурентности пољопривредних 

производа 

Подршка удруживању пољопривредника 

Подршка развоју сточарства 

Подршка развоју пчеларства 

Подршка развоју воћарства 

Увођење стандарда у пољопривреду 

Оснивање фонда за развој пољопривреде 

Израда стратегије руралног развоја 

Примена стандарда заштите животне 

средине у пољопривредној производњи 

Стварање услова за 

развој туризма 

Изградња бициклистичких стаза – Цикло 

турузам 

Развој еко туризма  

Развој руралног и агро туризма 

Унапређење туристичке дестинације Стари 

Сланкамен 

Уређење Михаљевачке шуме  - Чортановци 

Уређење Јарковчког језера 

Ревитализација АК Љуково 

Формирање туристичког центра- 

реконструкција келтског насеља 

Израда просторно планске и пројектне 

документације и инфраструктурно опремање 

бањског и спортско-рекреативног комплекса 
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Стратешки 

приоритети Циљеви Мере/aктивности 
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  Јачање концепта 

добре управе  

Успостављање система „Е-инспектор“ 

Развој социјалног дијалога на локалном 

нивоу 

Израда локалног плана за борбу против 

корупције 

Издавање еколошких интегрисаних дозвола 

Израда општинског информатора за грађане 

Унапређење рада портала indjija.net 

Унапређење Система 48 

Унапређење рада шалтерске службе 

Унапређење рада и положаја месних 

заједница и канцеларија 

Гласило општине Инђија 

Информативни телевизијски програм 

Подизање капацитета организација 

цивилног друштва 

Унапређење 

здравствене и 

социјалне заштитe 

Дневни боравак за децу и младе са посебним 

потребама 

Унапређење рада Канцеларије за инклузију 

Рома 

Обезбеђивање приступачности површина и 

објеката јавне намене лицима са посебним 

потребама 

Промоција концепта јавног здравља и 

здравих животних стилова 

 

Проширење програма помоћи и подршке 

старим лицима 
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Развој људског 

капитала 

Изградња универзитетског центра, 

студентског дома и мензе 

Унапређење рада ђачких парламената 

Информисање ученика и родитеља о стању 

на тржишту рада и презентација средњих 

школа и факултета 

Унапређење рада Канцеларије за младе 

Довршетак изградње спортске хале у Инђији 

и партерно уређивање око објекта 

Унапређење инфраструктуре и програма у 

области културе 

Дигитализација биоскопа Културног центра 

Инђија 

Развој инфраструктуре, културних и 

спортских капацитета руралних насеља 

Унапређење положаја угрожених категорија 

у руралним срединама 
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Стратешки 

приоритети Циљеви Мере/aктивности 
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Унапређење 

енергетске 

ефикасности и 

коришћење 

обновљивих видова 

енергије 

Студија о могућностима унапређења 

енергетске ефикасности са акционим планом 

Коришћење обновљивих извора енергије и 

унапређење енергетске ефикасности 

Проширење 

водоснабдевања и 

управљање 

отпадним водама 

Трајно решавање проблема водоснабдевања 

у општини Инђија  

Решавање проблема отпадних вода у 

насељима општине Инђија  

Иградња јавног водовода у насељу 

Чортановци 

Изградња магистралног водовода Инђија-

Бешка 

Изградња резервоара на водозахвату Инђија 

Изградња фекалне канализације у насељу 

Бешка 

Завршетак изградње канализације у Инђији 

Повећање изворских капацитета на 

изворишту у Инђији 

Успостављење 

интегралног систем 

управљања отпадом   

Изградња регионалне депоније на 

територији општине Инђија 

Рециклажа и поновна употреба отпада 

Пројекат санације и рекултивације депоније 

комуналног отпада у Инђији 

Заштита природних 

вредности и добара 

Израда еколошког профила општине 

Мапирање деградираних простора 

Мапирање природних ресурса 

Подизање свести грађана о заштити и 

унапређењу животне средине 

Стављење у режим заштите појединчних 

природних добара  

Решевања проблема напуштених животиња 
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Унапређење 

концептуалне 

инфраструктуре 

Реконструкција ужег центра насеља Стари 

Сланкамен 
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Реконструкција ужег центра насеља Нови 

Сланкамен 

Реконструкција ужег центра насеља Нови 

Карловци 

Реконструкција ужег центра насеља Љуково 

Реконструкција ужег центра насеља Крчедин 

Опремање и улепшавање паркова и других 

зелених површина у насељима општине 

Инђија 
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IV СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТРАТЕГИЈЕ 

 

Процес стратешког планирања је динамичан процес и финални документи се посматрају 

као динамични, односно променљиви алати. У том контексту, целокупан процес планирања је 

дефинисан као десетогошњи циклус анализе – планирања – програмирања – имплементације – 

реализације – праћења – процене – поновне анализе итд. Процес се комплетно преиспитује на 

десет година, односно након десет година би требало развити нову стратегију одрживог 

развоја локалне заједнице. Процес је комплетно приказан на следећем дијаграму: 

 

 

ЦИКЛУС СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Година 1 

Година 10 

Година 6-7–8-9 

Година 5 

Година 2-3-4 

1. Извештај о одрживости  

2. Стратешки документ са дијаграмима 

3. Локални акциони план 

4. Оцена одрживости 

1. Извештај о одрживости 

- праћење имплементације Локалног акционог плана  

- једногодишње ажурирање индикатора  

1. Извештај о одрживости 

- ажурирање свих индикатора 

2. Локални акциони план 

1. Извештај о одрживости 

- праћење имплементације Локалног акционог плана  

- једногодишње ажурирање индикатора  

1. Извештај о одрживости +1 

2. Стратешки документ са дијаграмима +1 

3. Локални акциони план +1 

4. Оцена одрживости +1 
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Процес имплементације стратегије мора бити јасно дефинисан. Извршна власт због тога 

мора расподелити одговорност/задатке тако да се циљеви могу ефикасно реализовати, а 

кључни актери морају бити свесни својих улога и одговорности.  

Систем управљања обухвата процесе планирања, организације, одабира људи, 

координирања, руковођења и контроле, укључујући и ангажовање људских, финансијских, 

технолошких и природних ресурса.  

Сама примена стратегије мора бити разматрана и преиспитивана од стране свих 

укључених у процес израде и имплементације стратегије. Начин на који се овај процес провере 

и преиспитивања реализује даје одрживост систему управљања и мониторинга, остварујући 

различите везе у оквиру и ван организације процеса имплементације. 

Фаза примене стратегије одрживог развоја локалне заједнице је заснована на 

имплементацији акционог плана, доброј организационој структури и ангажовању 

заинтересованих актера. Процес имплементације стратегије одрживог развоја локалне 

заједнице је инкорпориран и користи постојећу структуру локалне администрације. У 

координациони тим су укључена сва општинска одељења, тако да може да координира 

целокупним системом управљања и мониторинга.  

Координациони тим је одговоран за интеграцију стратешког документа и Локалног 

акционог плана, првенствено у смислу: директне повезаности акционог плана са израдом и 

актима општинског буџета, тј. за сваку активност у оквиру акционог плана морају се 

обезбедити финансијска средства или, бар, извори финансирања; директне повезаности са 

свим општинским оперативним плановима и одељењима. Стратешки документ и Локални 

акциони план морају у потпуности бити интегрисани са редовним општинским радним 

процедурама. Систем управљања треба прецизно да идентификује носиоце одговорне за 

имплементацију појединих активности и да пружи прецизно дефинисана овлашћења и 

одговорности свих начелника одељења за спровођење тог интегрисаног процеса у разумном 

временском року (до усвајања наредног општинског буџета); интеграције акционог плана и 

стратешког документа са плановима, пројектима и активностима свих јавних и приватних 

институција које су укључене као главни носиоци имплементације акционог плана (различите 

институције, органи јавне управе, јавна комунална предузећа, итд). Велики број редовних 

управљачких активности се одвија у области урбанистичког сиситема и територијалне 

организације, а под ингеренцијом различитих општинских институција и органа. Њихова 

потпуна укљученост у имплементацију локалног акционог плана је од виталног значаја за 

одрживост и развој. 
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СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ПРОЦЕСОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ  

ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Успех и статус примене стратегије одрживог развоја локалне заједнице се константно 

прати и процењује путем годишњих циклуса евалуације. Приликом евалуације се користе 

индикатори одрживости (односе се на стратешки документ, али и на стање комплетне локалне 

заједнице) и индикатора учинка (везани су за статус имплементације локалног акционог 

плана). Индикатори су основа за потпун систем мониторинга имплементације стратегије, и 

представљају основу система управљања. Индикатори пружају основне информације и сазнања 

везана за успешност процеса имплементације стратегије и динамику усаглашавања.  Све 

промене индикатора, и сви резултати годишње евалуације, су доступни свим грађанима путем 

извештаја који је једноставан и лак за читање. 

  

ВИШЕ-СЕКТОРСКИ 
КООРДИНАЦИОНИ 

ТИМ 

одговоран је за пуну 
интеграцију 

Стратегије у средства 
планирања и 
управљања

САВЕТ ЗА РАЗВОЈ 
екстерно 

координира, 
прати и подржава 

примену 
акционог плана

Финансијско 
интегрисање са 

општинским 
буџетом

Техничка 
интеграција са 
институцијама, 

ЈКП и др.

Крос-интеграција 
са општинским 
одељењима и 

институцијама

ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ 

обавезује 
Координациони 
тим да спроведе 
имплементацију
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1. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

1.1. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МСП И ОЧУВАЊЕ ПОВОЉНОГ АМБИЈЕНТА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

1.1.1 Дефинисање потреба 

тржишта рада за образовним 

профилима 

Кабинет председника општине 

Удружења послодаваца, синдикати 
24 месеца Умањен број незапослених лица на територији Општине. 

1.1.2 Бизнис портал општине 

Инђија 
Кабинет председника општине 36 месеци 

Успостављен и унапређен интернет портал (информације о општини 

Инђија, подршка предузећима, инфо центар за инвеститоре, регистри 

и базе, локални огласи пословног простора). 

1.1.3 Унапређење рада географског 

информационог система 

Агенција за ИТ, ГИС и комуникације 

општине Инђија 
перманентно 

Добијање јединствене просторне базе и једнозначне повезаности са 

свим постојећим алфанумеричким базама, са циљем остварења 

конзистентног и стабилног информационог система, са циљем 

побољшања рада органа Локалне Самоуправе и ЈП, и побољшања 

комуникације грађана са истом, као и промовисање квалитета и 

брзине рада коришћењем модерних технологија. 

1.1.4 Уређивање радних зона 

Дирекција за изградњу општине Инђија 

ЈКП ,,Водовод и канализација’’, ЈП ,,Ингас’’, 

ЈКП ,,Комуналац’’ 

перманентно 

Обезбеђивање додатних просторних капацитета за развој индустрије и 

мале привредне у постојећим и новим радним зонама у насељеним 

местима општине Инђија. 

1.1.5 Изградња југоисточног крака 

обилазнице око Инђије 
Дирекција за изградњу општине Инђија 12 месеци 

Решавање проблема насталих услед штетног утицаја тешког теретног 

саобраћаја великог интезитета на државним путевима М22.1 и Р109 

који пролазе уличном мрежом насеља Инђија, растерећење уличне 

мреже и преусмеравање теретног саобраћаја на транзитне правце. 

1.1.6 Реконструкција магистралног 

пута М-22.1 кроз Инђију 
Дирекција за изградњу општине Инђија 12 месеци 

Реконструкција и доградња коловоза, паркинга, тротоара, изградња 

атмосферске канализације и уређење зелених површина. 

Унапређење саобраћајног система и повећање безбедности 

саобраћаја. 
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1.1.7 Инвестициона улагања у 

путеве 
Дирекција за изградњу општине Инђија перманентно 

- Реконструкција коловоза Р-109 у Инђији 

- Изградња-реконструкцијапута Стари Сланкамен-Сурдук 

- Реконструкција локалног пута Чортановци-Дунав 

- Реконструкција локалног пута Чортановци-М22.1 

- Изградња дела локалног пута Л-22, веза са улицом Горчиловом 

- Реконструкција локалног пута Л-9 од Р-109 до Јарковаца 

1.1.8 Маркетинг план општине 

Инђија 
Кабинет председника општине 12 месеци Повећање видљивости и препознатљивости општине Инђија. 

1.1.9 Наступ Општине и 

привредника на домаћим и 

међународним сајмовима 

Кабинет председника општине 

Агенција за економски развој општине 

Инђија 

перманентно 
Привлачење инвестиција, успостављање сарадње између 

привредника. 

1.1.10 Израда промотивног 

материјала 
Кабинет председника општине перманентно Промоција и стварање позитивног имиџа Општине 

1.1.11 Просторно-планска и 

инвестициона документација 
Дирекција за изградњу општине Инђија перманентно 

- Уређивање потеза уз инђијски канал од улице Соње Маринковић 

- Изграда Регулационог плана Блока 57 у Инђији 

- Изграда Регулационог плана Блока 28 у Инђији 

- Изграда Регулационог плана Блока 26 у Инђији 

- Изграда Регулационог плана Блока 27 у Инђији 

- Израда идејних и главних пројеката саобраћајница: 

• Обилазница око Инђије (М22-1 и Р-109) у дужини од око 10 км по 

деоницама 

• Индустријске саобраћајнице у североисточној радној зони у Инђији у 

дужини око 15 км по фазама 

• Локални пут Инђија-Бешка у дужини од 6км 

• Реконструкција улице Српскоцрквене у Инђији 

• Реконструкција раскрснице улицаНовосадске, Лазара Војновића и 

Милана Ракића у Инђији 

• Реконструкција раскрснице улица Змај Јовина, Горчилова и Душка 

Радовића у Инђији, веза улице Горчилове и Л-22 и раскрсница улица 
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Горчилова и Новосадски пут у Инђији 

• Реконструкција локалног пута Л-9 од Р-109 до Јарковаца 

• Реконструкција локалног пута Л-18 (Стари Сланкамен-Сурдук) 

• Реконструкција Трга испред дома културе у Бешки 

• Израда Главних пројеката за изградњу бициклистичких стаза у 

насељу Инђија 

- Израда идејних и главних пројеката хидротехничких објеката 

(водовод, канализација, кишна канализација) 

- Израда идејних и главних пројеката електроенергетских објеката 

- Израда Главног пројекта подземне гараже у центру Инђије. 

1.1.12 Смањење губитака на 

гасоводној мрежи 
ЈП ,,Ингас’’ перманентно Смањење губитака гаса. 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

1.2. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОЗВОДЊЕ КРОЗ ПОДРШКУ УДРУЖИВАЊУ И МОДРЕНИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ /ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

1.2.1. Формирање базе података о 

регистрованим пољопривредним 

газдинствима на територији 

општине Инђија 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

ИТИ,  индивидуална регистрована 

пољопривредна газдинства 

 

12 месеци 

-Успостављена информациона база података свих регистрованих 

пољопривредних газдинстава на територији општине Инђија и 

прикупљени подаци на терену.  

-Информациона база је спојена са постојећим Гис системом. 

1.2.2 Диверзификација активности 

у руралним срединама уз одрживо 

коришћење природних ресурса 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

Општина, ЗЗ, Привредна комора, НЗС, 

Агенција за МСП, Министарства, 

Покрајински секретаријати 

перманентно 
Повећање запослености и бољи услови за развој МСП у руралним 

срединама. 
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1.2.3. Успостављање система 

информисања регисторованих 

пољопривредних газдинстава 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

Саветодавна стручна служба АПВ, 

Покрајински секретаријат за 

пољопиревреду, водопривреду и 

шумарство, Министарство пољопривреде 

24 месеца 

-Израђен систем упозоравања и систам информисања за 

пољопривредна газдинства – инсталирана метос станица на територији 

општине, успостављена интеграција у систем обавештења АПВ, 

-Побољшан квалитет пољопривредних производа 

-Повећани  приходи од пољопривреде. 

1.2.4. Увођење  алтернативних 

извора енергије у пољопривредну 

производњу 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

Фонд за развој пољопривреде, Општина, 

факултети, Министарство заштите животне 

средине, Покрајински секретаријати 

36 месеци 

-Повећана енергетска ефикасност пољопривреде 

-Смањени трошкови 

-Успостављени нови извори енергије. 

1.2.5 Подршка изградњи микро 

пређивачких капацитета за 

прераду  по  ЕУ стандардима 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

ЗЗ,  индивидуална регистрована 

пољопривредна газдинства, факлутети, 

сертификациона тела 

перманентно Формирани микро прерађивачки капацитети. 

1.2.6.Формирање противградне 

заштите вишегодишњих засада 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

ЗЗ, воћари, виноградари, Фонд за развој 

АПВ, Фонд за развој пољопривреде 

АПВ,Покрајински секретаријат за 

пољопиревреду, водопривреду и 

шумарство, Министарство пољопривреде, 

банкарски сектор 

36 месеци 

-Постављене противградне мреже, заслони стубова у вишегодишњим 

засадима на територији општине 

- Елиминисање штетних утицаја града на вишегодишњим засадима на 

површинама цца 300 хектара. 

1.2.7 Унапређење наводњавања 

пољопривредних површина 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

Јарослав Черни,  Покрајински секретаријат 

за пољопиревреду, водопривреду и 

шумарство, Министарство пољопривреде 

60 месеци 

-Успостављена репарација и изграђен систем наводњавања 

пољоприврендих површина, 

-Повећан квалитет пољопривредних производа, 

-Повећан број инвестиција у развој пољопривредних грана којима је 

императив наводњавање, 

-Повећање прихода. 
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1.2.8 Учешће у изградњи 

велетржнице 

ЗЗ ,,Сланкаменка`` 

Општина Инђија 
24 месеца - Побољшан пласман пољопривредних производа. 

1.2.9.Подстицање развоја органске 

производње 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

ЗЗ,  индивидуална регистрована 

пољопривредна газдинства, 

сертификатори за органску произвоњу, 

Сербиа органика 

перманентно 
- Повећање броја сертификованих  газдинстава за органску 

производњу. 

1.2.10 Подршка изградњи 

складишних капацитета 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

ЗЗ,  индивидуална регистрована 

пољопривредна газдинства, Фонд за развој 

АПВ, Фонд за развој пољопривреде АПВ, 

Покрајински секретаријат за 

пољопиревреду, Министарство 

пољопривреде, банкарски сектор 

36 месеци 

-Формиран и унапређен систем складишних капацитета на територији 

општине 

-Повећан број радних места у пољопривредним газдинствима, а 

поготово број сезонских радних места 

-Повећан број инвестиција од стране ЗЗ и индивидуалних 

пољопривредних произвођача. 

1.2.11 Повећање конкурентности 

пољопривредних производа 
Агенција за рурални развој општине Инђија перманентно 

- Побољшан пласман пољопривредних производа 

- Повећање препознатљивости пољопривредних производа и стварање 

локалних брендова. 

1.2.12 Подршка удруживању 

пољопривредника 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

ЗЗ,  индивидуална регистрована 

пољопривредна газдинства 

перманентно 

-Формиране нових и унапређење рада задруга, кластера, удружења у 

руралним срединама општине, 

-Повећан број нових радних места унутар самих задруга, кластера, 

удружења, 

-Повећање прихода. 

1.2.13 Подршка развоју сточарства 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

Ветеринарске станице, Институти за развој 

сточарства, факултети, Министарсво, 

Покрајински секртетаријати 

перманентно 

-повећање сточног фонда,  

-унапређење генетске основе сточарске производне,  

-подршка измештању грла стоке из подручја где постоји одлука о 

забрани држања 
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1.2.14 Подршка развоју пчеларства 
Агенција за рурални развој општине Инђија 

Струковне организације пчелара 
перманентно 

- Удруживање пчелара и укрупњавање производње 

- Повећање производње пчеларских производа. 

1.2.15 Подршка развоју воћарства 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

ЗЗ, Фонд за развој АПВ, Фонд за развој 

пољопривреде АПВ, Покрајински 

секретаријат за пољопиревреду, 

Министарство пољопривреде, банкарски 

сектор 

перманентно 
- Повећање воћних засада и укупне производње 

- Изградња нових и унапређење постојећих складишних капацитета. 

1.2.16 Увођење стандарда у 

пољопривреду 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

ЗЗ, Покрајински секретаријат за 

пољопиревреду, Министарство 

пољопривреде,  индивидуална 

регистрована пољопривредна газдинства, 

сертификатори 

перманентно 

-Стандардизација пољопривредне производње, 

-Унапређење  извоза пољопривредних производа,   

-Повећање прихода. 

1.2.17 Оснивање фонда за развој 

пољопривреде 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

Покрајински секретаријат за 

пољопиревреду, Министарство 

пољопривреде, банкарски сектор 

6 месеци 

-Осниван фонд на општинском нивоу 

-5 нових радних места у фонду и нова радна места у оквиру постојећих 

и новонасталих пољопривредних газдинстава 

-Повећан број инвестиција на постојећим пољопривредним 

газдинствима. 

1.2.18 Израда стратегије руралног 

развоја 
Агенција за рурални развој општине Инђија 12 месеци Израђена стратегија. 

1.2.19 Примена стандарда заштите 

животне средине у 

пољопривредној производњи 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

Општина, ЈКП ,,Комуналац``, ЗЗ, 

регистрована пољопривредна газдинства 

перманентно 

- Смањење загађења животне средине од стране инпута/аутпута из 

пољопривреде 

- Формирани одлагачки центри у селима за отпад из пољопривредне 

производње. 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

1.3 СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

ПРОЈЕКАТ НОСИОЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

1.3.1 Изградња бициклистичких 

стаза – Цикло турузам 
Туристичка организација општине Инђија  48 месеци 

-Формиран систем бициклистичких рута 

-Основана два цикло центра 

-6 нових радних места. 

1.3.2 Развој еко туризма Туристичка организација општине Инђија  перманентно 

- Крчединска ада као афирмисана туристичка еко-дестинација 

- Формирање еко-кампа на обали Дунава код Бешке 

- Повећање укупних прихода од туризма. 

1.3.3 Развој руралног и агро 

туризма 
Туристичка организација општине Инђија  перманентно 

- Изграђени капацитети у сеоским насељима за прихват туриста 

- Повећање укупних прихода од туризма 

1.3.4 Унапређење туристичке 

дестинације Стари Сланкамен 
Туристичка организација општине Инђија  перманентно 

-Формирана нова туристичка дестинација 

- Реконструисано насеље 

-Културно-историјски споменици припремљени за туристичку 

презентацију 

- Развијен наутички туризам 

- Формиран Центар за проучавање европског леса 

-50 нових радних места. 

1.3.5 Уређење Михаљевачке шуме  

- Чортановци 
Туристичка организација општине Инђија  36 месеци 

Формиран комплекс са спортско-рекреативним, културним и 

природним садржајима, смештајним капацитетима и са саобраћајном 

повезаношћу. 
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1.3.6 Уређење Јарковчког језера 

Туристичка организација општине Инђија 

Општина Инђија, Дирекција за изградњу 

општине Инђија, ЈКП ,,Комуналац``. 

основне школе 

 

24 месеца Формирана спортско-рекреативна зона, отворена школа у природи. 

1.3.7 Ревитализација АК Љуково 

Општина Инђија 

Туристичка организација општине Инђија, 

Агенција за рурални развој општине 

Инђија, Војводина Воде, АП Војводина, 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 

36 месеци Формиран рекреативно туристички комплекс 

1.3.8 Реконструкција келтског 

насеља 

Општина Инђија 

Општина Инђија, јавна предузећа Општине 
24 месеца 

- Формиран атрактиван музеј на отвореном 

- Повећан туристички промет 

- 5 нових радних места. 

 

1.3.9 Израда просторно планске и 

пројектне документације и 

инфраструктурно опремање 

бањског и спортско-рекреативног 

комплекса 

Дирекција за изградњу општине Инђија 24 месеца 
- Стварање услова за изградњу бањског и спортско рекреативног 

комплекса комплекса. 

 

  



| 2. друштвени развој 30 

  

2. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

2.1 ЈАЧАЊЕ КОНЦЕПТА ДОБРЕ УПРАВЕ 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ /ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

2.1.1 Успостављање система            

,,Е-инспектор`` 
Кабинет председника општине 24 месеца 

- Успостављање система 

- Усклађивање деловања инспекцијских служби. 

2.1.2 Развој социјалног дијалога на 

локалном нивоу 

Кабинет председника општине 

Унија послодаваца Србије, Савез 

самосталних синдиката Србије, Клуб 

привредника општине Инђија, Агенција за 

економски развој општине Инђија 

36 месеци 
- Оснивање и регистрација Социјално-економског савета 

- Успостављање ефективног социјалног дијалога 

2.1.3 Израда локалног плана за 

борбу против корупције 
Кабинет председника општине 12 месеци Стварање антикорупцијске инфраструктуре на локалном нивоу. 

2.1.4 Издавање интегрисаних 

еколошких дозвола 
Кабинет председника општине 24 месеца 

Пројектом је предвиђено успостављање веб портала (платформе) који 

ће омогућити да се све информације добију на једном месту - процес 

од подношења захтева до формирања регистра у вези издавања 

еколошких интегрисаних дозвола 

2.1.5 Израда општинског 

информатора за грађане 
Кабинет председника општине 6 месеци 

- Израђен информатор 

- Ефикасније пружање услуга. 

2.1.6 Унапређење рада портала 

indjija.net 

Агенција за ИТ, ГИС и комуникације 

општине Инђија 
перманентно 

 

- Побољшање комуникације између Општине, грађана и привреде. 
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2.1.7 Унапређење Система 48 
Агенција за ИТ, ГИС и комуникације 

општине Инђија 
перманентно 

- Унапређење рада Система 48 и комуникације са грађанима и 

привредом. 

2.1.8 Унапређење рада шалтерске 

службе 

Општинска управа 

Кабинет председника општине 
перманентно - Повећање ефекисности и ефективности општинске администрације. 

2.1.9 Унапређење рада и положаја 

месних заједница и канцеларија 

Општинска управа 

Месне заједнице 
перманентно - Повећање ефекисности и ефективности општинске администрације. 

2.1.10 Гласило општине Инђија Кабинет председника општине перманентно 

-Боља информисаност грађана 

- Већа партиципација грађана у свакодневним пословима и развоју 

заједнице. 

2.1.11 Информативни телевизијски 

програм 
Кабинет председника општине перманентно 

-Боља информисаност грађана 

- Већа партиципација грађана у свакодневним пословима и развоју 

заједнице. 

2.1.12 Подизање капацитета 

организација цивилног друштва 

Кабинет председника општине 

Организације цивилног друштва 
перманентно 

- Подизање људских и техничких капацитета организација цивилног 

друштва како би биле у стању да самостално аплицирају и реализују 

пројекте. 

 

 

 

 

 

 



| 2. друштвени развој 32 

  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

2.2 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ /ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

2.2.1 Дневни боравак за децу и 

младе са посебним потребама 

ЦСР ,,Дунав`` 

Дирекција за изградњу општине Инђија 
24 месеца 

- Завршена изградња 

- Деца укључена у дневни боравак. 

2.2.2 Унапређење рада 

Канцеларије за инклузију Рома 

Канцеларија за инклузију Рома 

Кабинет председника општине 
перманентно 

- Побољшање просторно-техничких услова 

- Едукација запослених 

- Побољшање положаја припадника ромске националне заједнице. 

2.2.3 Обезбеђивање 

приступачности површина и 

објеката јавне намене лицима са 

посебним потребама 

Дирекција за изградњу општине Инђија 

Кабинет председника општине 
48 месеци - Приступачност јавних површина и објеката свим грађанима. 

2.2.4 Промоција концепта јавног 

здравља и здравих животних 

стилова 

Дом здравља Инђија 

Основне и средње школе, Кабинет 

председника општине, организације 

цивилног друштва 

перманентно 
- Унапређење здравствене културе, нивоа свести и здравственог 

потенцијала појединца, група и локалне заједнице. 

2.2.5 Проширење програма помоћи 

и подршке старим лицима 

Удружење грађана,,4+1’’ 

Центрар за социјални рад, Дом здравља, 

Кабинет председника општине 

 

24 месеца 

- Подизање квалитета живота старих лица 

- Повећање интересовања заједнице за положај и потребе најстаријих 

суграђана. 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

2.3 РАЗВОЈ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА 

ПРОЈЕКАТ НОСИОЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

2.3.1 Изградња универзитетског 

центра 

ЦСР ,,Дунав`` 

Дирекција за изградњу општине Инђија 
24 месеца 

- Завршена изградња 

- Деца укључена у дневни боравак. 

2.3.2 Унапређење рада ђачких 

парламената 

Канцеларија за младе 

Ђачки парламенти, школе 
перманентно - Повећање друштвеног активизма младих. 

2.3.3 Информисање ученика и 

родитеља о стању на тржишту рада 

и презентација средњих школа и 

факултета 

Омладински центар Инђија 

Нацилнална служба за запошљавање, 

Канцеларија за младе 

 

24 месеца 
- Боља усклађеност између понуде и потражње на тржишту рада 

- Брже и лакше запошљавање младих. 

2.3.4 Унапређење рада 

канцеларије за младе 
Канцеларија за младе перманентно - Повећање друштвеног активизма младих. 

2.3.5 Довршетак изградње спортске 

хале у Инђији и партерно 

уређивање око објекта 

Дирекција за изградњу општине Инђија 24 месеца 
- Завршетак изградње хале 

- Организовање спортских и културних манифестација. 

2.3.6 Унапређење инфраструктуре 

и програма у области културе 

Кабинет председника општине 

Културни центар Инђија, Дирекција за 

изградњу општине Инђија 

перманентно - Унапређење културне понуде. 

2.3.7 Дигитализација биоскопа 

Културног центра Инђија 

Културни центар Инђија 

Еуроимаге, Министарство културе, 

Покрајински секретеријат за културу 

6 месеци 
Увођење савремене технологије за пројекције филмова у биосокоп 

Културног центра, могућност 3д пројекције филмова. 
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2.3.8 Развој инфраструктуре, 

културних и спортских капацитета 

руралних насеља 

Агенција за рурални развој општине Инђија 

Дирекција за изградњу општине Инђија, 

Кабинет председника општине, месне 

заједнице 

перманентно 

- Бољи услови живота и стварање услова за нове инвестиције у рурална 

подручја 

- Изградња и унапређење културних и спортских објеката 

- Увођење нових и унапређење постојећих програма. 

2.3.9 Унапређење положаја 

угрожених категорија у руралним 

срединама 

Агенција за рурални развој општине 

Организације цивилног друштва, месне 

заједнице, Завод за родну равноправност 

перманентно 

- Оспособљавање жена, социјално угрожених категорија и младих за 

самосталну занатску делатност из области уметничких И 

традиционалних заната, вештина и умећа  

- Спречавање одумирања старих заната њиховом применом у 

савременим условима  

- Формирање почетних услова за остваривање зараде заједничким 

наступом на тржишту. 
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3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

3.1 УАНПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ /ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

3.1.1 Студија о могућностима 

унапређења енергетске 

ефикасности  са акционим планом 

Општина Инђија 18 месеци - Израђена студија. 

3.1.2 Коришћење обновљивих 

извора енергије и унапређење 

енергетске ефикасности 

Одељење за урбанизам, комунално-

стамбене послове и заштиту животне 

средине 

Јавна предузећа 

48 месеци 

- Повећање коришћења обновљивих извора енергије 

- Смањење коришћења фосилних и чврстих горива  

- Повећање свести грађана о важности енергетске ефикасности и 

заштити животне средине. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

3.2 ПРОШИРЕЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ /ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

3.2.1 Трајно решавање проблема 

водоснабдевања у општини Инђија 

ЈКП ,,Водовод и канализација`` 

Дирекција за изградњу општине Инђија 
48 месеци - Изградња квалитетног и одрживог система водоснабдевања. 

3.2.2 Решавање проблема 

отпадних вода у насељима 

општине Инђија 

ЈКП ,,Водовод и канализација`` 

Дирекција за изградњу општине Инђија 
48 месеци -Смањење загађења животне средине кроз третман отпадних вода. 
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3.2.3 Изградња јавног водовода у 

насељу Чортановци 

ЈКП ,,Водовод и канализација`` 

Дирекција за изградњу општине Инђија 
48 месеци - Задовољење потреба насеља Чортановци за водом за пиће. 

3.2.4 Изградња магистралног 

водовода Инђија-Бешка 

ЈКП ,,Водовод и канализација`` 

Дирекција за изградњу општине Инђија 
12 месеци 

- Изграђен повезни цевовод Инђија Бешка и обзеђење потребних 

количина воде за насеља Бешка, Марадик, Крчедин, Чортановци. 

3.2.5 Изградња резервоара на 

водозахвату Инђија 
ЈКП ,,Водовод и канализација`` 18 месеци - Задовољење потреба општине Инђија за водом за пиће.  

3.2.6 Изградња фекалне 

канализације у насељу Бешка 
Дирекција за изградњу општине Инђија 18 месеци - Изграђена канализација. 

3.2.7 Завршетак изградње 

канализације у Инђији 
Дирекција за изградњу општине Инђија 12 месеци - Изграђена канализација. 

3.2.8 Повећање изворских 

капацитета на изворишту у Инђији 
ЈКП ,,Водовод и канализација`` 12 месеци - Изградња нових бунара на инђијском изворишту. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

3.3 УСПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ /ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

3.3.1 Изградња регионалне 

депоније на територији општине 

Инђија 

ЈП ,,Ингрин``  

Општина Инђија, Дирекција за изградњу 

општине  Инђија, јавна предузећа, Фонд за 

заштиту животне средине, Покрајински 

секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине 

30 година 

- Изграђена депонија 

- Адекватно управљање отпадом  

- Смањење отпада на изворишту 

- Максимална искоришћеност секундарних сировина 

- Минимално депоновање. 
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3.3.2 Рециклажа и поновна 

употреба отпада 

ЈКП ,,Комуналац`` 

ЈП ,,Ингрин`` 
перманентно 

- Максимална искоришћеност секундарних сировина 

- Минимално депоновање. 

3.3.3 Пројекат санације и 

рекултивације депоније 

комуналног отпада у Инђији 

ЈКП ,,Комуналац`` 

ЈП ,,Ингрин`` 
24 месеца 

- Санација и рекултивација депоније комуналног отпада након 

отварања регионалне санитарне депоније. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

3.4 ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И ДОБАРА 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ /ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

3.4.1 Израда еколошког профила 

општине 

Општина Инђија 

ЈКП ,,Комуналац``  
12 месеци - Израђен документ. 

3.4.2 Мапирање деградираних 

простора 

Одељење за урбанизам, комунално-

стамбене послове и заштиту животне 

средине  

ЈКП ,,Комуналац``, Кабинет председника 

општине 

12 месеци - Израђен документ. 

3.4.3 Мапирање природних ресурса 

Одељење за урбанизам, комунално-

стамбене послове и заштиту животне 

средине  

ЈКП ,,Комуналац``, Кабинет председника 

општине 

12 месеци - Израђен документ. 

3.4.4 Подизање свести грађана о 

заштити и унапређењу животне 

средине 

ЈКП ,,Комуналац`` 

Кабинет председника општине, школе, 

организације цивилног друштва, медији 

перманентно - Унапређење културе заштите животне средине. 
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3.4.5 Стављање у режим заштите 

појединачних природних добара 

Одељење за урбанизам, комунално-

стамбене послове и заштиту животне 

средине  

ЈКП ,,Комуналац``, покрајински 

секретаријати, министарства 

24 месеца - Успостављен режим заштите. 

3.4.6 Решавање проблема 

напуштених животиња 

Ветеринарска станица Инђија 

ЈКП ,,Комуналац``, организације цивилног 

друштва 

48 месеци 

- Обележавање напуштених животиња 

- Стерилизација напуштених животиња 

- Организовање одговарајуће службе за хватање и негу 

- Изградња прихватилишта. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:  

3.5 УНАПРЕЂЕЊЕ КОНЦЕПТУАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПРОЈЕКАТ НОСИЛАЦ /ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ ИНДИКАТОРИ 

3.5.1 Реконструкција ужег центра 

насеља Стари Сланкамен 

Дирекција за изградњу општине Инђија  

Месна заједница, ЈКП ,,Комуналац``, ЈКП 

,,Водовод и канализација`` 

18 месеци 

- Реконструкција и доградња коловоза, паркинга, тротоара, колских 

прилаза, изградња атмосферске канализације, уређење зелених 

површина. 

3.5.2 Реконструкција ужег центра 

насеља Нови Сланкамен 

Дирекција за изградњу општине Инђија  

Месна заједница, ЈКП ,,Комуналац``, ЈКП 

,,Водовод и канализација`` 

18 месеци 

- Реконструкција и доградња коловоза, паркинга, тротоара, колских 

прилаза, изградња атмосферске канализације, уређење зелених 

површина. 

3.5.3 Реконструкција ужег центра 

насеља Нови Карловци 

Дирекција за изградњу општине Инђија  

Месна заједница, ЈКП ,,Комуналац``, ЈКП 

,,Водовод и канализација`` 

18 месеци 

- Реконструкција и доградња коловоза, паркинга, тротоара, колских 

прилаза, изградња атмосферске канализације, уређење зелених 

површина. 
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3.5.4 Реконструкција ужег центра 

насеља Љуково 

Дирекција за изградњу општине Инђија  

Месна заједница, ЈКП ,,Комуналац``, ЈКП 

,,Водовод и канализација`` 

18 месеци 

- Реконструкција и доградња коловоза, паркинга, тротоара, колских 

прилаза, изградња атмосферске канализације, уређење зелених 

површина. 

3.5.5 Реконструкција ужег центра 

насеља Крчедин 

Дирекција за изградњу општине Инђија  

Месна заједница, ЈКП ,,Комуналац``, ЈКП 

,,Водовод и канализација`` 

18 месеци 

- Реконструкција и доградња коловоза, паркинга, тротоара, колских 

прилаза, изградња атмосферске канализације, уређење зелених 

површина. 

3.5.6 Опремање и улепшавање 

паркова и других зелених 

површина у насељима општине 

Инђија 

ЈКП ,,Комуналац`` 

Месне заједнице, Дирекција за изградњу 

општине Инђија 

перманентно 

- Уређење зелених површина 

- Садња дрвећа 

- Поставка мобилијара 

- Уређење стаза 

- Изградња јавног осветљења. 

 



 

 

 

 

АНЕКС 1- ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ 
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1 . ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ИНЂИЈА 

             Слика 1. Сремски округ 

Општина Инђија налази се у АП 

Војводини, у североисточном делу Срема. 

Површина Општине износи 386 км², а 

сачињава је једанаест насеља: Инђија, Бешка, 

Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, 

Чортановци, Марадик, Љуково, Стари Сланка-

мен, Јарковци и Сланкаменачки Виногради.  

Надморска висина насеља Инђија је 113 м, док 

је централни део Инђије одређен коорди-

натама: 45,03о северне географске ширине и 

20,05о источне географске дужине.                               Слика 2. Најважнији саобраћајни правци у Р. Србији 

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 -1оC, а 

најтоплији су јул и август са 22оC.  

Табела 1. Основно поређење општине Инђија и окружења 

 

                                                                 
3
 Републички завод за статистику (2011). Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 

2011.- први резултати. Преузето 17.11.2011. са http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf  

 
Површина 

(км2) 
Пољопривредна 

површина (%) 
Број 

становника3 

Густина 
насељености 

(ст/км2) 

Катастарске 
општине 

Регистроване 
месне 

заједнице 

Општина 
Инђија 

386 85,8 47204 122 9 14 

Сремски 
округ 

3487 73,6 311053 89 107 121 

Република 
Србија 

88361 65,8 7120666 81 5820 4620 
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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 Београд–

Инђија–Загреб-Љубљана) и  коридор 7 (река 

Дунав). Кроз Инђију пролазе и магистрални пут 

М22.1 и регионални пут Р109. Аеродром ,,Никола 

Тесла’’ Београд удаљен је од Инђије 35 км.   Слика 3. Насеља у општини Инђија 

Простор општине Инђија обухвата 38.455,71 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 47.204 становника. 

Инђија, административни центар Општине, је највеће насеље са 25.988 становника, док су 

Сланкаменачки Виногради најмање насеље са 250 становника. 

 

2. ИСТОРИЈА, ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

Прво помињање насеља Инђија датира из 1455. године. Као насељено место помиње се и 

1702. и 1713. Године. 1746. године насеље је имало 60 домова. Почетком XIX века почињу да се 

досељавају Чеси и Немци, а крајем века и Мађари. Пред II светски рат у Инђији је од укупно 

7800 становника 5900 чинило немачко становништво. 

Инђија је у то време била један од најразвијенијих градова у Војводини, као и културни и 

духовни центар Немаца у сремском региону. После 1944. године, миграције су се интезивирале 

и иако данас 85% становништва чине Срби, Инђија је задржала свој стари космополитски дух и 

међуетничку толеранцију. 

Индустријски развој Инђије је уско повезан са развојем железничке инфраструктуре. 

Железница је дошла до Инђије 1883. године из два правца: од Суботице и Загреба са севера и 

запада, настављајући према Београду. Ово је веома битно позиционирало Инђију на раскршћу 

два балканска железничка правца. Први модерни пут у Србији, назван међународни пут (Нови 

Сад-Београд) саграђен је 1939. године. Различити сајмови су се одржавали у Инђији почетком 

XIX века, што је било време када је основана државна пошта. Телеграф је постао оперативан у 

Инђији 1850. године, док су поштански трансфери новца кренули 1886. године. Прва банка је 

основана 1897. године, као и прва трговачка школа. Прва електрична трафо станица је почела 

са радом 1911. године. 
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Индустријски прогрес у Инђији је инициран са почетком рада млинова половином XIX 

века, и први већи парни млин, са капацитетом од 10 вагона пшенице дневно, изградила је 

фирма из Будимпеште 1890. године. После млинова, уследиле су фабрике цигли, док је 

традиција столарства и производње намештаја започета 1876. године. Почетком XX века 

основана је позната фабрика крзна. После I светског рата основане су фабрике за производњу 

играчака за децу, ексера, џема, јаја у праху, падобрана, до текстила и металске индустрије после 

II светског рата. 

У првој половини XX века Инђија је постала трговачка дестинација и место успешних 

трговачких компанија. Шездесете године XX века обележио је брзи развој малих и средњих 

предузећа. Почетак XXI века обележен је снажним привредним развојем и позиционирањем 

општине Инђија као једне од најбољих дестинација за инвестиције овом делу Европе. 

 

3. 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: 

 
Насељено место 

Катастарска 
општина 

1. Бешка Бешка 

2. Инђија Инђија 

3. Крчедин Крчедин 

4. Љуково Љуково 

5. Јарковци Љуково 

6. Марадик Марадик 

7. Нови Карловци Нови Карловци 

8. Нови Сланкамен Нови Сланкамен 

9. 
Сланкаменачки 
виногради 

Нови Сланкамен 

10. Стари Сланкамен Стари Сланкамен 

11. Чортановци Чортановци 

   Табела 2. Насељена места и катастарске општине 

Општина има својство правног лица и представља је председник Општине. 

Седиште Општине је у Инђији, улица Цара Душана бр. 1. 

Органи општине су: Скупштина Oпштине, председник Oпштине, Општинско веће и 

Општинска управа.  
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3.1 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, Пореске управе Републике Србије 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. 

3.1.1 СИСТЕМ 48 

,,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. 

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 2010. године примљен је укупно 3271 захтев, од чега је у току године решено 2559. 

Од укупног броја захтева, највећи број упућен је ЈП ,,Дирекција за изградњу општине Инђија’’ 
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(872), затим инспекцијским службама (705), ЈКП ,,Комуналац’’ (628), ЈП ,,Ингас’’ (133), ЈКП 

,,Водовод и канализација’’ (112), Дому здравља ,,Милорад Мика Павловић’’ (19). 

 

3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

 

Година извршења Износ у РДС Износ у € 

2007. 1.431.200.104,94 18.062.452,58 

2008. 1.676.796.941,22 18.925.259,77 

2009. 1.740.325.792,21 18.149.416,74 

2010. 1.203.137.166,94 11.404.338,34 

                                 Табела 3. Извршење буџета 2007-2010. 

 

 2009. 2010. 

Укупни приходи 1.740.325.792,21 1.230.137.166,94 

Порез на доходак, 

добит и капиталне 

добитке 

409.164.753,25 376.942.817,64 

Порез на имовину 129.366.182,38 120.129.328,25 

Порези на добра и 

услуге 
27.302.556,21 32.517.114,65 

Други порези 27.447.748,15 31.209.549,07 

                                 Табела 4. Приходи 2009-2010. 

 

 2009. 2010. 

Укупни расходи 1.755.613.674,46 1.231.541.405,85 

Расходи за 

запослене 
266.312.253,56 261.643.694,61 

Коришћење 

добра и услуга 
396.342.318,29 402.541.169,58 

Социјално 

осигурање и 

социјална заштита 

60.245.238,40 53.478.111,24 

Субвенције 224.231.347,95 57.065.441,40 

Донације, 

дотације и 

трансфери 

133.385.717,38 125.405.026,16 

Дотације 

невладиним 

организацијама 

8.509.304,22 5.700.895,15 

                                 Табела 5. Расходи 2009-2010. 
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4. СТАНОВНИШТВО 

4.1 ПОПУЛАЦИОНА СТРУКТУРА  

 

 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 

Сремски округ 285.474 306.085 309.981 335.901 311.053 

Инђија 40.530 44.151 42.849 49.609 47.204 
         Табела 6. Број становника 

Са густином насељености од 122 становника/км2, Инђија припада подручјима са 

просечном густином насељености (100-149 становника/км2). Према прелиминарним подацима 

Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године, у 11 насеља 

општине Инђија живи 47.204 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.  

Насеља 
Године пописа  

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

1 Бешка 3.648 3.976 5.378 6.351 6.377 6.169 6.239 5.747 

2 Инђија 7.758 8.566 13.525 17.892 21.813 23.020 26.247 25.988 

3 Јарковци 404 554 456 364 364 318 604 584 

4 Крчедин 2.810 2.799 3.176 3.134 2.877 2.858 2.878 2.410 

5 Љуково 486 570 897 967 1.191 1.301 1.604 1.505 

6 Марадик 2.597 2.766 2.651 2.350 2.255 2.122 2.298 2.101 

7 
Нови 

Карловци 
3.202 3.299 3.427 3.060 3.050 2.944 3.036 2.853 

8 
Нови 

Сланкамен 
4.785 4.723 4.327 4.005 3.210 2.976 3.455 2.966 

9 
Сланкаменачки 

Виногради 
- - - - 493 278 266 250 

10 
Стари 

Сланкамен 
925 928 778 756 638 577 674 541 

11 Чортановци 944 1106 1833 1651 1.853 1.585 2.308 2.259 

УКУПНО 27.559 29.287 36.448 40.530 44.121 44.148 49.609 47.204 

     Табела 7. Кретање броја становника у периоду 1948–2011. год. 
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У периоду од 1948. до 2002. године бележи се пораст броја становника, по просечној 

годишњој стопи од 1,09%. Прелиминарни подаци Пописа становништва, домаћинстава и 

станова у Републици Србији 2011. године показују апсолутни пад од 2405 становника у односу 

на 2002. годину, при чему се пад бележи у свим насељима општине Инђија.  

4.2 СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА 

 

И
н

ђ
и

ја
 

Пол Укупно 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

С 49609 2072 2629 3091 3542 3443 3307 3130 3431 3795 4274 

М 24288 1078 1351 1557 1872 1804 1700 1562 1683 1951 2173 

Ж 25321 994 1278 1534 1670 1639 1607 1568 1748 1844 2101 

 

- 
н

а
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а
в

а
к

 -
 Пол 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ непознато 

С 3558 2322 3016 3061 2407 1422 569 192 69 9 270 

М 1820 1119 1376 1414 1011 453 162 52 20 2 128 

Ж 1738 1203 1640 1647 1396 969 407 140 49 7 142 

 Табела 8. Старосна и полна структура, по попису 2002.  

4.3 ЕТНИЧКА СТРУКТУРА СТРАНОВНИШТВА 
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49609 42105 196 969 14 14 18 7 - - 962 79 24 

Табела 9. Етничка структура, по попису 2002. 
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4.4 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
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С 41817 2231 821 5504 9328 20428 1613 1348 544 

Ж 21515 1757 587 3467 5019 9095 812 580 198 

Табела 10. Становништво старо 15 и више година према полу и школској спреми, по попису 2002.  

 

5. РАДНА СНАГА, ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ 

Радни контигент (становништво од 15 до 64 година старости) чини 68,93% од укупне 

популације на подручју општине Инђија. 
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Срем 40,79 101,11 223064 69,02 261550 80,93 20315 6,29 28883 8,94 74269 22,98 70,65 76,10 

Инђија 40,72 101,37 33138 68,93 38925 80,97 3188 6,63 4179 8,69 11035 22,95 70,68 76,05 

Ириг 43,57 139,56 7567 67,53 9369 83,61 572 5,10 884 7,89 2401 21,43 71,08 77,64 

Пећинци 39,49 88,14 14688 68,10 17087 79,22 1355 6,28 2225 10,32 4896 22,70 70,61 77,04 

Рума 41,54 109,93 38951 69,69 45868 82,07 3287 5,88 4632 8,23 12827 22,95 71,05 76,06 

С.Митровица 41,37 107,13 55543 68,67 65830 81,39 5286 6,54 6811 8,42 18591 22,99 69,75 75,62 

С. Пазова 39,01 83,44 49100 69,53 55802 79,02 4569 6,47 7217 10,22 16782 23,76 72,06 77,08 

Шид 41,90 112,01 24077 68,88 28669 82,01 2058 5,89 2935 8,40 7737 22,13 69,66 76,04 

           Табела 11. Основни контигенти становништва4 

 

                                                                 
4
 Републички завод за статистику (2009). Општине и региони у Републици Србији 2011. Београд: Аутор. 
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Насеље 

Укупно пољ. 
становништво 

Активно пољ. 
становништво 

Издржавано пољоп. 
становништво 

Број 
% од укуп. 

становништва 
Број 

% од пољоп. 
становништва 

Број 
% од пољоп. 

становништва 
Бешка 306 4,9 146 47,7 160 52,3 
Инђија 463 1,8 228 49,2 235 50,8 
Јарковци 112 18,5 55 49,1 57 50,9 
Крчедин 485 16,9 289 59,6 196 40,4 
Љуково 133 8,3 51 38,3 82 61,7 
Марадик 685 29,8 401 58,5 284 41,5 
Нови Карловци 942 31,0 529 56,2 413 43,8 
Нови 
Сланкамен 

967 28,0 526 54,4 441 45,6 

Сланкаменачки 
Виногради 

115 43,2 77 67,0 38 33,0 

Стари 
Сланкамен 

86 12,8 55 64,0 31 36, 

Чортановци 119 5,2 57 47,9 62 52,1 
Укупно 4413 8,9 2414 54,7 1999 45,3 

Табела 12. Пољопривредно становништво, по попису 2002. 
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332 10 64 55 0 108 71 189 601 798 296 16 3599 1333 

Табела 13. Запослени по секторима делатности- стање на дан 31.03.2011. (РЗЗС) 
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5.2 НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

 

 
           Графикон 1. Кретање броја незапослених у периоду 2000-2010. 

 

 

Укупно 
Без квалификација Жене На 1000 

становника 
 свега % свега % 

20095 5134 1530 29,8 2630 51,2 106 

20106 4736 1154 24,4 2448 51,7 98 

20117 4411 1017 23,1 2210 51,1 92 

                      Табела 14. Незапослена лица 

 

 I I III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно 

Укупно 1017 204 1391 1338 35 217 208 1 0 4411 

Жене 521 111 531 774 2 145 126 0 0 2210 

Табела 15. Незапослена лица према степену стручне спреме8 

 

 

                                                                 
5
 Стање на дан 31.12.2009. 

6
 Стање на дан 31.12.2010. 

7
 Стање на дан 31.12.2011. 

8
 Национална служба за запошљавање (2012). Месечни статистички билтен за децембар 2011. године. 
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 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 Укупно 

Укупно 168 458 512 446 471 531 574 633 474 144 4411 

Жене 69 230 270 242 284 315 323 288 183 6 2302 

Табела 16. Незапослена лица према старости и полу9 
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Укупно 762 489 349 336 848 422 435 306 190 274 4411 

Жене 343 245 165 137 412 213 234 170 112 179 2210 

Табела 17. Незапослена лица према трајању незапослености и полу10 

 

5.3 ЗАРАДЕ 

 

 
2008 2009 2010 201111 

бруто нето бруто нето бруто нето бруто нето 

СРЕМСКИ ОКРУГ 43611 31216 39095 28123 40853 29442 43704 31504 

Инђија 42619 30349 38599 27732 40148 28907 42716 30822 

Ириг 40720 29180 34989 25245 36272 26185 39937 28866 

Пећинци 57379 41230 48810 35289 52865 38271 54899 39681 

Рума 39305 28211 37782 27251 39744 28663 42715 30765 

Сремска Митровица 45647 32629 41094 29476 43452 31236 47056 33795 

Стара Пазова 44450 31799 34930 25166 35300 25495 38675 28050 

Шид 40610 29115 37844 27187 39797 28695 40490 29178 

Табела 18. Просечне зараде у Сремском округу по општинама (РЗЗС) 

 

 

 

                                                                 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Просечна зарада за период јануар-новембар 2011. Преузето 25.12.2011. сa 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/53/22/352zp14.pdf  
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6. ПРИВРЕДА 

 

У процесу транзиције у привреди Инђије значајно је измењена структура привредних 

субјеката како по делатностима, тако и по броју и величини привредних друштава. 

Традиционалне делатности, које су биле носиоци привредних активности у периоду до 2000. 

године су у овом процесу практично престале да постоје (текстилна индустрија, прерада коже, 

производња намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су опстале само у области 

предузетничког привређивања. 

 Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су отворене фабрике, углавном 

страних инвеститора, у потпуно новим делатностима, као што су производња цигарета, 

производња делова за ауто индустрију, 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. 

Сектор Сектор- назив 
Број 

друштава 

A Пољопривреда, шумарство и рибарство 33 

C Прерађивачка индустрија 152 

D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 2 

E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање 
процеса уклањања отпада и сличне активности 

13 

F Грађевинарство 42 

G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и 
мотоцикала 

215 

H Саобраћај и складиштење 38 

I Услуге смештаја и исхране 13 

J Информисање и комуникације 16 

K Финансијске делатности и делатност осигурања 3 

L Пословање некретнинама 34 

M Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 44 

N Административне и помоћне услужне делатности 19 

P Образовање 7 

Q Здравствена и социјална заштита 1 

R Уметност; забава и рекреација 5 

S Остале услужне делатности 3 

 Укупно 640 

               Табела 19. Привредна друштва у општини Инђија, стање на дан 27.09.2011. (Агенција за привредне 

               регистре) 
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                          Графикон 2. Број привредних друштава у општини Инђија по секторима 

 

 

 

                     

     

  

  

         

 

 

                        

                                

Графикон 3. Привредна друштва у општини Инђија по величини 

Према подацима Агенције за привредне регистре, од укупно 640 привредних друштава на 

територији општине Инђија подаци о величини доступни су за 516. 12 Од тог броја, 497 (96%) су мала, 17 

(3%) средња и 2 (1%) велика. 

 

 

 

                                                                 
12 Критеријуми за разврставање правних лица утврђени су чл. 7 Закона о рачуноводству и ревизији 
(,,Службени гласник РС`` бр. 46/06 и 111/09) 
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Сектор Сектор- назив 
Број 

предузетника 

A Пољопривреда, шумарство и рибарство 29 

B Рударство 1 

C Прерађивачка индустрија 515 

E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање 
процеса уклањања отпада и сличне активности 

15 

F Грађевинарство 134 

G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и 
мотоцикала 

335 

H Саобраћај и складиштење 78 

I Услуге смештаја и исхране 167 

J Информисање и комуникације 23 

K Финансијске делатности и делатност осигурања 12 

L Пословање некретнинама 6 

M Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 83 

N Административне и помоћне услужне делатности 44 

P Образовање 4 

Q Здравствена и социјална заштита 17 

R Уметност; забава и рекреација 10 

S Остале услужне делатности 119 

 Укупно 1592 

    Табела 20. Предузетници у општини Инђија, стање на дан 27.09.2011. (Агенција за привредне регистре) 

 

 

 

                          Графикон 4. Број предузетника у општини Инђија по секторима 
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Период Извоз у $ Увоз у $ 
Покривеност увоза 

извозом 
Салдо у $ 

I-XII  2008. 20468268 30435635 67,25% -9967367 

I-XII 2009.  20726457 29975632 69,14% -9249175 

I-XII  2010. 30507530 35565512 85,78% -5057982 

I-IX  2011.  51850510 36163524 143,38% 15686986 

Табела 21. Спољнотрговинска размена општине Инђија (извор: Сремска привредна комора) 

6.1 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 предузетништвa 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, ауто-пут Е-70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут 

Р109: Рума-Стари Сланкамен, железничких пруга Београд–Инђија-Нови Сад-Суботица-

Будимпешта и Београд–Инђија–Загреб-Љубљана, близина реке Дунав) поставља Инђију у сам 

врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за инвестирање. 

 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. 

 Североисточна радна зона обухвата површину од 636 хектара. Радна зона је потпуно 

инфраструктурно опремљена (водоводна мрежа, канализација, гасовод, трафостанице, и др.). 

Простире се дуж регионалног пута Р109 (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 магистралног пута М22/1 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 магистралним путем М22/1. 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 70% 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). 

 

7. 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 2165 индивидуалних газдинстава, 

од тога је 1336 активних пољопривредних газдинстава и 829 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 28.667,3971ха, 

од чега је обрадиво пољопривредно земљиште 26.552,2128 ха, односно 92,62% . 
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1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

Бешка 3.292,0587 0,0000 9,5733 72,6532 50,5632 3.424,8484 324,4000 0,0000 10,2919 3.759,5403 

Крчедин 3.822,8053 0,0000 154,6331 184,3022 33,1196 4.194,8602 744,2119 3,6913 11,9055 4.954,6689 

Нови 
Kарловци 

4.656,9566 0,0000 0,0000 0,3305 31,0946 4.688,3817 48,2868 2,0079 4,4104 4.743,0868 

Нови 
сланкамен 

4.358,7635 0,0000 100,2185 346,9503 40,8774 4.846,8097 183,9623 1,3559 22,6019 5.054,7298 

Стари 
сланкамен 

723,4515 0,0000 50,1404 162,7276 3,1077 939,4272 166,6973 0,5777 6,1295 1.112,8317 

Чортановци 1.465,5787 0,0000 124,2976 195,8162 51,1736 1.836,8661 196,3517 1,4682 16,5572 2.051,2432 

Инђија 2.467,9007 0,0000 0,9198 1,1813 11,5421 2.481,5439 83,5396 1,1414 2,2356 2.568,4605 

Марадик 2.285,0523 0,0000 61,6762 96,6026 45,2071 2.488,5382 67,8355 0,0000 90,1972 2.646,5709 

Љуково 1.648,1493 0,0000 0,0000 2,7881 0,0000 1.650,9374 4,5356 0,0000 120,7920 1.776,2650 

Укупно 24.720,7166 0,0000 501,4589 1.063,3520 266,6853 26.552,2128 1.819,8207 10,2424 285,1212 28.667,3971 

Табела 22. Прегрлед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама (РГЗ, октобар 

2011.) 

 

Пољопривредно земљиште (у хектарима) 

Култура 
класа 

Укупно 
I II III IV V VI VII VIII 

њиве 5363,4253 9705,0689 6197,7099 2221,8471 992,0782 209,6397 32,4657 0,0000 24.722,2348 

вртови 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

воћњаци 123,3307 38,0400 147,6172 181,8322 10,6388 0,0000 0,0000 0,0000 501,4589 

виногради 8,2272 167,2635 448,3627 355,9082 69,4109 11,1651 3,0144 0,0000 1.063,3520 

ливаде 1,1441 30,5154 67,9529 155,2940 10,9864 0,7925 0,0000 0,0000 266,6853 

пашњаци 48,2879 2,8440 543,0000 678,1543 533,9489 12,5291 1,0565 0,0000 1.819,8207 

трстици-

мочваре 
0,8427 6,3496 1,3379 1,7122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,2424 

УКУПНО 5.545,2579 9.950,0814 7.405,9806 3.594,7480 1.617,0632 234,1264 36,5366 0,0000 28.383,7941 

Табела 23. Преглед површина пољопривредног земљишта по класама (РЗГ, октобар 2011.) 
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8. ЈАВНИ РЕСУРСИ 

8.1 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 

Београд–Инђија–Загреб-Љубљана) и коридор 7 (река Дунав). Кроз Инђију пролазе и 

магистрални пут М22/1 и регионални пут Р109. Аеродром ’’Никола Тесла’’ Београд удаљен је од 

Инђије 35 км. 

 

                     Слика 4. Путна инфраструктура 

У целокупној уличној мрежи Инђије свакако се по значају издваја магистрални путни 

правац М 22.1 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. 

Осим ове саобраћајнице, важну улогу у уличној мрежи Инђије има регионални пут Р 109, 

који кроз подручје града представљају улице Цара Душана, Занатлијска улица у делу између 

улица Новосадске и Дунавске, Дунавска улица, део Железничке улице и улица Војводе Путника. 

Регионални пут Р 109 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. 
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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-Индјија-Суботица граница Мађарске (Е-85) 

- електрифицирана пруга Београд-Шид-граница Хрватске (Е70) 

- железничка станица Инђија (путничко-робна) 

8.2 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 три зоне: 

I зону чни насеље Инђија (са индустријским зонама); 

II зону чини кружна линија која пролази кроз сва насељена места осим Старог 

Сланкамена, Сланкаменачких Винограда и Чортановаца; 

III зону чини кружна линија која саобраћа у свим насељеним местима. 

Општина Инђија утврдила је више категорија лица које имају право на повлашћену цену 

превоза. Право на бесплатан превоз без поседовања легитимације остварују деца до седам 

година старости и униформисани полицајци. Право на бесплатан превоз на основу претплатне 

карте у неограниченом временском трајању могу да остваре: 

• лица старија од 70 година; 

• слепа лица и њихов пратилац; 

• ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50- 100% инвалидитета; 

• цивилни инвалиди рата са 50-100% телесног оштећења; 

• инвалиди рада услед последице несреће на послу и професионалног обољења са 

70-100% телесног оштећња; 

• инвалидна лица која примају стални додатак за туђу негу и помоћ; 

• лица оболела од дечије мождане парализе и хемиплегије, параплегије и 

петраплегије; 

• лица оболела од мишићне дистрофије и хемофилије; 

• лица оболела од мултиплекс склерозе и аутизма; 

• лица умерено, тешко и вишеструко ометена у развоју и њихов пратилац. 

Право на бесплатан превоз у ограниченом временском трајању, односно у периоду од 1. 

септембра до 30. јуна имају ученици основних и средњих школа са пребивалиштем у општини 

Инђија. 
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Општина Инђија субвенционише и карте за пензионере до 70 година старости са 50% 

учешћа. Износом од 40% цене карте Општина субвенционише и претплатне карте за запослене 

у СП ,,Ласта``, као и правна лица која имају преко 200 корисника јавног превоза. 

 

8.3 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

8.3.1 ВОДОВОДНА МРЕЖА 

Водоводна мрежа је укупне дужине 228 км. Укупан број прикључака на водоводну мрежу 

је 16.188, од чега су  физичка лица власници 15.779, а правна 409. Дневно се испоручи 8.500 м3 

воде са протоком од 180  л/с.  

Подсистем Инђија 

На инђијском изворишту у функцији је 25 бунара, чији је укупни капацитет 126,6 л/с. Овај 

капацитет обезбеђује довољне количине воде за водоснабдевање насеља Инђија, Љуково, 

Јарковци и Нови Карловци. Од 2008. године у раду су нови бунари Б10/1, Б18/1, Б18/2, Б19/1 и 

Б19/2 укупног капацитета 30 л/с. 

Подсистем Бешка 

Извориште у Бешки се састоји од пет бунара укупног капацитета 18,3 л/с. У току 2008. 

године у рад је пуштен бунар Б7 који је лоциран у близини железничке станице капацитета 5 

л/с.  Изграђен је ниски резервоар запремине 100 м3 који прикупља воду из три бунара (Б1, Б2 и 

Б3) и преко црпне станице она се даље дистрибуира за потрошњу. Бунари Б6 и Б7 директно 

потискују воду у водоводну мрежу воду и лоцирани су у близини водоторња. 

Подсистем Крчедин 

Укупан капацитет 4 бунара у Крчедину износи 10,8 л/с. Овај капацитет обезбеђује 

довољне количине воде за водоснабдевање насеља Крчедин с обзиром да капацитет 

резервоара од 250 м3 обезбеђује резерве воде у периоду смањене потрошње. 

Подсистем Марадик 

У Марадику тренутно се у експлоатацији налазе три бунара укупног капацитета 10 л/с. 

Пуштањем бунара Б6 у току 2008. године обезбеђене су довољне количине воде за 

водоснабдевање потребним количинама одговарајућег притиска. 

Подсистем Нови Карловци 

Нови Карловци имају локални водовод који је решен на уобичајени начин 

карактеристичан за ове просторе и за насеља која оскудевају са водом. Пре изградње повезног 

цевовода Инђија – Нови Карловци, подземна вода из бунара се захватала пумпама и преко 

хидрофорског постројења дистрибуирала потрошачима. Данас се насеље Нови Карловци 

снабдева водом из Инђије, а два бунара у Новим Карловцима ће се користити као резервна 
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варијанта у случају да се прекине водоснабдевање из Инђије или да дође до пада притиска у 

мрежи. 

Подсистем Стари Сланкамен 

Садашње потребе за водом житељи Старог Сланкамена са околним викенд насељима, 

обезбеђују из четири бунара укупног капацитета 13,3 л/с. Ова четири бунара обезбеђују 

довољну количину воде за село, викенд насеље и болницу. 

Подсистем Нови Сланкамен 

Извориште у Новом Сланкамену састоји се од два бунара укупног капацитета 6,5 л/с. У 

Новом Сланкамену локални водовод је решен по класичном концепту по којем се вода захвата 

из бунара пумпама и преко хидрофорског постројења запремине В= 2 x 5.000 литара, након 

хлорисања, шаље конзумном подручју.  

Подсистем Љуково и Јарковци 

У насељима Јарковци и Љуково 2006. године изграђена је водоводна мрежа и повезни 

цевовод Инђија – Јарковци – Љуково, тако да се становници ових насељених места снабдевају 

водом са инђијског изворишта. Укупна дужина повезних цевовода и водоводних мрежа 

(полиетиленских) износи око 18 км (17740 м, од чега повезни цевовод Инђија-Јарковци 2786м, 

повезни цевовод Јарковци – Љуково 2304 м, водоводна мрежа Јарковаца 5184 м и водоводна 

мрежа Љукова 7466м), а број водоводних прикључака износи 757. 

8.3.2 КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

Почеци изградње канализације у Инђији датирају из периода 1975-1980. године, када је 

изграђен Блок 63 за становање, па је у оквиру исказаних потреба и тадашњих прописа из 

области комуналне проблематике, условљена изградња УПОВ-а (уређаја за пречишћавање 

отпадних вода). На изграђеном уређају није никада успостављена пројектована технологија, 

већ је исти у суштини служио као таложница, а преливањем отпадних вода оптерећен је 

Инђијски поток. Почетком осамдесетих градили су се први колектори употребљених вода за 

потребе новог Дома здравља, ,,Житосрема``-а итд.  Почетком деведесетих потписан је Споразум 

између општина Стара Пазова и Инђија о финансирању и изградњи регионалног система за 

евакуацију и пречишћавање употребљених вода насеља Инђија, Стара Пазова и Нова Пазова 

(регионална канализација). Предметна инвестиција је Споразумом предвиђена у две фазе: 

1. I фаза: изградња заједничког колектора (цевовода, одводника) од Батајнице до Инђије,  

2. II фаза: објекти и уређаји за механичко и биолошко пречишћавање употребљених вода. 

Градска канализациона мрежа повезана је на регионалну канализацију. Укупан број 

прикључака је 7.930, од чега су физичка лица власници 7.735, а правна 195. Предвиђено је да се 

у наредном периоду заврши изградња канализационе мреже на читавој територији општине 

Инђија. 
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8.4 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 м². РП 20 KV ,,Инђија`` налази се на парцели бр. 7190/2, КО Инђија, површине 12 а и 23 

м². Трафостаница 110/20 KV ,,Инђија1``, 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. 

8.5 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.  

Место 
Претплатници 

телефон АДСЛ13 

Инђија 10150 3500 

Бешка 1840 310 

Чортановци 220 0 

Јарковци 190 0 

Крчедин 640 20 

Љуково 420 45 

Марадик 660 75 

Нови Карловци 840 175 

Нови Сланкамен 920 60 

Стари Сланкамен 75 20 

Сланкаменачки Виногради 110 0 

ЦДМА14 претплатници 

Чортановци, Н. Сланкамен, 
Бешка, Крчедин, Н. Карловци, Сл. 
Виногради 

410 - 

Укупно 16475 4205 

        Табела 24. Корисници услуга компаније ,,Телеком Србија``- фиксна телефонија и АДСЛ15 

                                                                 
13

 Asymmetric Digital Subscriber Line- асиметрична дигитална претплатничка линија. 
14

 Code Division Multiple Access- комуникациона технологија за вишеструки приступ комуникационом 
каналу. 
15 Подаци добијени од ,,Телеком Србија`` а.д. пословница Инђија 18.10.2011. 
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8.5.1 ИНФОРМАЦИЈА О ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА ОПШТИНЕ И ЊЕНИХ 

КОРИСНИКА  

 

8.5.1.1 ТЕЛЕФОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Општинска управа поседује телефонске комуникације (15 приступних бројева) и ИСДН 

линију (2Б+Д). Све месне канцеларије поседују телефонску линију. 

8.5.1.2 КОМПЈУТЕРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Комуникација Општинске управе иде у два правца: 

1. Комуникација према интернет провајдеру и даље 

• Комуникација према интернет провајдеру је 20 Мб/с (бежична интернет веза16 + 

оптика) 

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, изузев 

комуникације са МК Стари Сланкамен која је АДСЛ; 

• 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,…) на територији Oпштине одвија се путем бежичне интернет везе преко три 

базне станице према Општинској управи, где корисници приступају преко тих 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 који је комбиновани (бежична интернет веза +оптички кабл).  

 

 

8.6 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. 

 

                                                                 
16

 Wireless. 
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Природни гас спада у најчистије, најсигурније и најкорисније фосилно гориво. Сагорева 

без чађи и пепела, са малим емитовањем угљен-диоксида и сумпор-диоксида 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 угљен-

диоксида која се ослобађа спаљивањем угља. Угљен-диоксид проузрокује појачање ефекта 

стаклене баште и глобалног пораста температуре. Сумпор-диоксид 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 347.466 м, од чега 53.853 м челичног гасовода 

притиска 6-12 бара, а 293.613 м полиетиленског гасовода притиска 1-3 бара. Када су у питању 

потрошачи, индивидуалних има 8.600, стамбених 607, а индустријских 301. 

 

9. КУЛТУРА 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР   

Почетком маја 2001. године, СО Инђија је у сарадњи са организацијама УСАИД и ОТИ 

започела пројекат под називом „Грађански парламент” који је за циљ имао реализацију 

архитектонско-грађевинских и инфраструктурних пројеката од општег друштвеног интереса. 

Резултат тих активности била је реконструкција старог Соколског дома у Инђији (1936), која је 

завршена у мају 2003. године. Отварањем модерног Културног центра, као основе даљег 

културног развоја града, решен је вишегодишњи проблем општине Инђија. Културни центар је 

у периоду 2003/2007. своје делатности обављао у склопу Народне бибилотеке „Др Ђорђе 

Натошевић”, да би 2007. године, одлуком СО Инђија, Културни центар добио статус самосталне 

установе. 

Као централна установа у области културе на територији општине Инђија, која се према 

свом Статуту бави делатношћу којом се обезбеђује задовољавање потреба грађана у области 

културе, основне делатности установе Културни центар чине: уметничко и књижевно 

стваралаштво; сценска уметност; приказивање филмова; делатност музеја, галерија и збирки; 

образовна делатност. Програм рада Установе организован је по програмским јединицама у 

складу са основним делатностима установе. Програмске јединице су: позоришни програм, 

филмски програм, ликовни програм, музички програм, организација манифестација и догађаја 

у области културе од значаја за општину Инђија. Културни центар поседује позоришно-

бископску салу са 203 места, конференцијску салу/галеријски простор са 40 места модерног и 

пријатног ентеријера, КЦ кафе са летњом баштом, савремену аудио/видео/сценску опрему. 

 Од 2007. године у саставу Културног центра налази се и ,,Кућа Војновића``, са легатима 

Ђорђа Војновића и Николе Петковића и галеријским простором.  



| 10. Здравствена заштита 65 

 

Простор Културног центра за своје актвиности користе многе локалне иницијативе у 

области културе и уметности. 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ 

Књижница и читаоница у Инђији, претеча данашње Народне библиотеке ,,Др Ђорђе 

Натошевић`` у Инђији, основана је непосредно после Другог светског рата, решењем месног 

Народноослободилачког одбора, а са радом је почела 1. септембра 1945. године, као саставни 

део Дома културе. Књижница није имала утемељење у некој грађанској читаоници пре Другог 

светског рата, јер су у Инђији тог времена постојале само приватне библиотеке, углавном код 

већинског немачког становништва. Послератна књижница имала је фонд од 500-600 књига, а 

учитељ Петар Лозјанин био је задужен за њен рад. Шездесетих година прошлог века књижница 

се налазила у саставу Радничког универзитета. Набављане су нове књиге и инвентарисане, а 

издаване су два пута недељно. У фонду се тада налазило око 800 књига. Обезбеђивањем 

одговарајућих просторија и ангажовањем стручног кадра, октобра 1965. године почиње да ради 

матична библиотека са огранцима у местима Марадик, Крчедин, Бешка, Нови Карловци и 

Чортановци, а радила је у саставу Културно-просветне заједнице и Заједнице за културу. 

Озбиљнији рад Библиотеке почиње тек након 29. марта 1973. године, када је основана као 

самостална установа и под именом под којим и данас ради. Од тада је евидентан стални развој 

библиотечке делатности у Општини.  

Данас, библиотека у свом саставу има, поред централног објекта у општинском центру, и 

четири огранка - у Бешки, Марадику, Крчедину и Новим Карловцима. 

 

10. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

На територији општине Инђија постоји Дом здравља са пратећим амбулантама у свим 

насељеним местима и специјална бања у Старом Сланкамену- термална бања. 

 

Лекари Бр. 

становника 

на једног 

лекара 

укупно 
опште 

медицине 

на 

специјализацији 
специјалисти стоматолози фармацеути 

2007.17 81 24 9 48 12 6 612 

2008.18 89 24 16 49 13 6 557 

2009.19 87 24 14 49 11 6 570 

2010. 78 34 10 34 13 6 636 

2011.20 79 36 9 34 14 7 627 

Табела 25. Лекари, стоматолози и фармацеути у здравственој служби (РЗЗС) 

                                                                 
17

 Републички завод за статистику (2009). Општине у Србији 2008. Београд: Аутор. 
18

 Републички завод за статистику (2010). Општине у Србији 2009. Београд: Аутор. 
19

 Републички завод за статистику (2010). Општине у Србији 2010. Београд: Аутор. 
20

 Подаци за 2010. и 2011. годину добијени су непосредно од Дома здравља ,,Др Милорад Мика Павловић`` 
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11. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Основне школе Средње школе 

школе одељења ученици школе одељења ученици 

9 148 3506 3 66 1731 
                          Табела 26. Образовни капацитети- школска 2011/12 

11.1 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

У Предшколској установи ''Бошко Буха'' Инђија се остварује предшколско васпитање и 

образовање деце у складу са основама програма предшколског образовања и васпитања којим 

се утврђују циљеви, врсте, обим, облици и трајање васпитно образовног рада. У Установи се 

организује дневни боравак и исхрана деце, остваривање  васпитно образовне, превентивно – 

здравствене и социјалне функције.  

Предшколски програм обухвата:  

- васпитно образовни рад и програм неге са децом узраста од 6 месеци до 3 године 

старости; 

- васпитно образовни рад са децом узраста од три године до 5.5 година; 

- припремни предшколски програм у целодневном и полудневном трајању који се 

остварује са децом у години пред полазак у школу; 

- предшколско васпитање и образовање за децу са сметњама у развоју. 
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Адреса 

1. ,,Сунце`` 1 18 520 1900 11412 Д. Јерковића 17а, Инђија 

2 ,,Невен`` 1 6 177 960 11026 Омладинска, Инђија 

3. ,,Маслачак`` 1 7 190 740 1276 Трг српских јунака, Бешка 

4. ,,Сунцокрет`` 1 2 66 100 1300 Средња 8, Н. Карловци 

5. 
 

,,Цврчак`` 1 1 26 82 240 Цара Душана 1, Крчедин 

6. ,,Пчелица`` 1 3 70 130 400 
Карађорђева 1, 

Нови  Сланкамен 

7. ,,Бамби`` 1 2 58 208 304 Жарка Зрењанина 1, Марадик 

8. ,,Ђурђевак`` 1 2 39   
Вељка Влаховића 1, 

Чортановци 

 Укупно 8 41 1146 4120м2 25958м2  

Табела 27. Објекти ПУ ,,Бошко Буха`` 
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Бр. 
ОСНОВНА 

ШКОЛА 

БРОЈ ГРУПА КАПАЦИТЕТ 
МЕСТО 

 целодневна полудневна целодневна полудневна 

1. ,,Душан Јерковић” 2 3 59 82 Инђија 

2. ,,Душан  Јерковић”  1  17 Јарковци 

3 ,,Петар Кочић” 1 2 24 59 Инђија 

4. ,,Петар Кочић”  1  12 Љуково 

5. ,,Јован Поповић” 1 1 26 28 Инђија 

6. „22. јули”, Крчедин  1  17 Крчедин 

Укупно 13 324  

Табела 28. Преглед других (прилагођених) објеката за рад са децом 

Делатност се оствараје у  седам објеката Установе и у издвојеним одељењима у 

просторима основних школа са територије општине Инђија.  У току су припреме везане за  

отварање  објекта ,,Ђурђевак`` у Чортановцима, у делу простора ОШ ,,Ружа Ђурђевић Црна``. 

У  радној 2011-2012. години планира  се  рад у 54 васпитне групе са  1470 деце, од чега је: 

- 14 група  полудневног боравка са  уписаних 332 деце;   

- 40 група целодневног боравка са уписаних 1138 деце. 

Од 40 група целодневног боравка, девет  група су деца узраста од 1-3 године, у које је 

уписано  200  деце. 

Радна 
год. 

Бр. јасл. 
група 

Бр. деце 
у јасленим 

групама 

Бр. цел. 
група 

Бр. деце у 
цел. 

Бр. полудн. 
група 

Бр. деце 
у полудн. 

Укупно 

2000 4 55 10 345 23 660 1060 

2001 4 67 12 339 23 635 1041 

2002 4 77 13 391 20 552 1020 

2003 6 115 13 385 22 540 1040 

2004 6 115 14 400 21 530 1045 

2005 6 122 15 442 20 477 1041 

2006 6 145 19 540 19 396 1081 

2007 6 155 24 695 17 330 118о 

2008 6 133 29 775 17 342 1254 

2009 8 165 30 807 14 345 1317 

2010 8 166 31 844 13 302 1312 

2011 9 200 31 927 14 349 1470 

Табела 29. Број деце у предшколској установи ,,Бошко Буха`` по годинама 
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11.2 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

О.Ш. ,,ДУШАН ЈЕРКОВИЋ``, ИНЂИЈА  

Према изворима из школског летописа, садашња стара зграда школе саграђена je 1867. 

године. Била је намењена школовању немачке деце на немачком језику и са наставницима 

немачке националности. Тако је било све до 1944. године. Адаптацијом и поправком школа је 

закорачила у нови живот. 1. септембра 1945. године основна je четвороразредна школа са 550 

ученика. Године 1949. прераста у осмогодишњу школу која добија назив ,,Осмогодишња школа 

број 2``.  

Школа тренутно броји  874 ученика распоређених у 31 одељење матичне школе. У 2 

издвојена комбинована одељења у Јарковцима школује се 23 ученика, од првог до четвртог 

разреда. 

О.Ш. ,,ЈОВАН ПОПОВИЋ``, ИНЂИЈА 

Основна школа ,,Јован Поповић`` је најмлађа школа у граду. Основана је 01.01.1962. 

године. Налази се у јужном делу Инђије, поред старог пута Београд-Нови Сад. Смештена је на 

најлепшем месту у граду, са парком и спортским теренима укупне површине 7410 м². Школска 

зграда се простире на 2578 м², што је за скоро 500 м² више у одосу на 1964. годину када је 

зграда саграђена. У периоду 2000-2004. године завршени су радови на доградњи школе, чиме је 

добијено тих 500 м² корисног простора. Извршена је и реконструкција фискултурне сале у коју 

је постављен терафлекс под, што је допринело још ефикаснијем одржавању сале и стварању 

оптималних услова за наставу физичког васпитања и оној деци која имају проблема са 

дисајним органима.  

Школа тренутно броји 395 ученика распоређених у 17 одељења, као и једно одељење 

продуженог боравка за ученика првог и другог разреда. 

О.Ш. ,,ПЕТАР КОЧИЋ``, ИНЂИЈА 

Једна од најстаријих образовно-васпитних установа у општини Инђија. Основана је 1782. 

године. Школска зграда се налазила поред православне цркве, преко пута садашњег школског 

објекта.  

Данашњи школски објекат изграђен је 1937/38. године (изграђено је 8 учионица са 

помоћним просторијама). После Другог светског рата, тачније 1964/65. године, дограђено је 

још 6 учионица, а 1971/72. године коначно је уобличен данашњи изглед школе доградњом 

кабинета за физику, хемију, биологију, радионицу за техничко образовање и фискултурне сале. 

Школа је 2003. године реновирана уз помоћ АДФ-а и СО Инђија.  

Школа тренутно броји 787 ученика распоређених у 33 одељења. 
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О.Ш. ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ``, МАРАДИК 

Упоредо са развојем села и повећањем броја становника 1826. године отвара се прва 

школа на српском језику, а почетком XX века и на мађарском. Временом сва деца Марадика 

сједињена су у једну школу. Школске 1959/60 школа прераста из петогодишње у осмогодишњу, 

а од 1978. године у школи постоји и предшколско одељење.  

Данашња зграда школе има шест учионица, два кабинета, фискултурну салу, канцеларије 

и све потребне просторије за нормалан рад школе. 

Школа тренутно броји 194 ученика распоређених у 9 одељења. 

О.Ш. ,,ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ``, НОВИ СЛАНКАМЕН 

Прве почетке образовања у Старом Сланкамену налазимо још у другој половини XVIII 

века. То образовање било је уско везано за цркву. Трогодишња основна школа у Новом 

Сланкамену основана је 1831. године, по налогу Великог војног заповедништва у Темишвару. 

Када је 1861. године почела градња цркве, издат је налог и за изградњу нове школе. У новој 

школској згради наставу је држао само један учитељ, а наставу је похађало око 100 ученика. 

Половином XIX века у Новом Сланкамену је основана прва српска основна школа. Она је као 

самостална радила све до 1914. године, када је на основу наредбе Краљевске жупанијске 

области у Вуковару спојена са хрватском школом у једну шесторазредну ,,Опћу нижу пучку 

школу``. После особођења 1944. године петоразредна основна школа је претворена у 

седмогодишњу, а од 1951. године у осмогодишњу основну школу. Од школске 1957/58. године 

осмогодишњој школи су припојене четворазредне школе у Старом Сланкаменачким 

Виноградима. 1959. године на основу одлуке школског одбора започета је градња нове школске 

зграде са три учионице из средстава општинског стамбеног фонда која је завршена 1960. 

године заједно са мањом фискултурном салом. 1968. године долази до доградње новог дела 

школске зграде. Над постојећим новим учионицама дограђен је спрат са још три учионице, 

зборницом и 4 канцеларије. Такође је и дограђена велика фискултурна сала.  

Школа тренутно броји 205 ученика распоређених у 10 одељења. 

О.Ш. ,,РУЖА ЂУРЂЕВИЋ- ЦРНА``, ЧОРТАНОВЦИ 

Школа у Чортановцима основана је 1832. године. Школа је била четвороразредна до пред 

крај II светског рата, када је отворено и пето одељење. Неколико година после рата почиње да 

ради као шесторазредна. Од септембра 1963. године прераста у осмогодишњу школу. Пошто је 

постојећи простор био мали, изграђена је нова школска зграда са шест учионица, а 1974. године 

доградњом нових просторија школа је добила још три учионице, кабинет за биологију и хемију, 

радионицу за техничко образовање, просторије за ђачку кухињу и фискултурну салу.  

Школа тренутно броји 141 ученика распоређених у 8 одељења. 
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О.Ш. ,,СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА``, НОВИ КАРЛОВЦИ 

Постојећа школска зграда која се налази у центру села подигнута је 1911. године, а 1966. 

године на прослави 200. годишњице рада школа је бројала 530 ученика. За време Другог 

светског рата зграда је запаљена, међутим после рата је реконструисана, тако да је задржала 

свој првобитни изглед. У данашње време интезивније се улажу напори да се зграда уреди и што 

више осавремени за наставу. Зграда има осам учоионица, кухињу и трпезарију, радионицу за 

техничко образовање, фискултурну салу и игралиште за мале спортове. 

Школа тренутно броји 235 ученика распоређених у 12 одељења. 

О.Ш. ,,БРАЋА ГРУЛОВИЋ``, БЕШКА 

О првој школи у Бешки постоје записи још из 1690. године, када су се у њој школовали 

будући свештеници. Свој клерикални карактер школа је задржала и почетком XVIII века. 

Терезијанским реформама из друге половине XVIII века школа постаје граничарско-тривијална 

са службеним немачким језиком. Средином XIX века бригу о школи преузима држава. До 1883. 

године у Бешки постоје српска и немачка школа, када су спојене у општу народну школу. Тако 

организована, школа је радила све до 1941. године. Након Другог светског рата школа одмах 

наставља са радом, под називом Основна школа Бешка у периоду од 1945-1950. године. У исто 

време у Бешки је постојала и Непотпуна гимназија. Променом школског система 1950. године, 

Основна школа и Непотпуна гимназија прерастају у осмолетку, коју су похађали поред ученика 

из места и ученици из Крчедина, Чортановаца и Марадика, све до средине 60-их година. Због 

недостатка школског простора и повећања броја ученика, 1958. године су саграђени прво 

павиљони, а 1965. године завршена је и садашња школска зграда средствима Општине и 

прилозима мештана. Од 1965. године школа носи име ,,Браћа Груловић`` Бешка. 

Школа тренутно броји 445 ученика распоређених у 17 одељења. 

О.Ш. ,,22. ЈУЛ``, КРЧЕДИН 

Историја школе сеже у давну 1886. годину када је настава организована при цркви. Од 

1903. године школа се одваја од цркве и настава се изводи у школској згради која постаје њено 

власништво. На рушевинама старе школске зграде никла је нова 1960. године. Са развојем села 

повећавао се и број деце, што је условило потребу проширења школске зграде 1973. године.  

Школа тренутно броји 207 ученика, од чега 7 наставу похађа у комбинованом одељењу у 

Сланкаменачким виноградима, док је 200 распоређено у 8 одељења објекта у Крчедину. 
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11.3 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ГИМНАЗИЈА 

Гимназија у Инђији је основана 30. маја 1966. године одлуком Скупштине општине 

Инђија. Зграда Гимназије је изграђена средствима самодоприноса становника општине Инђија, 

а званично је почела са радом 1. септембра 1966. године. 

Школа се налази у самом центру града, у саставу средњошколског центра у Инђији 

заједно са Техничком школом и школом за образовање ученика за услужне делатности. 

Тренутно школа броји 470 ученика распоређених у 16 одељења. 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ,,МИХАЈЛО ПУПИН`` 

Школа је почела са радом 1961/62. године и то као Средња техничка школа "Михајло 

Пупин", са два одељења која су похађала наставу у просторијама Радничког универзитета. 

1962. године саграђена је садашња школска зграда, а 1966. оспособљене су и прве 

радионице за практичну наставу. Наиме, школске 1966/67. године школа проширује делатност 

на школовање квалификованих радника металске и електротехничке струке, те мења назив у 

Технички школски центар ,,Михајло Пупин``. 

Реформом почев од 1975/76. школске године школа прераста у образовни центар 

усмереног образовања. У позивно-усмереној фази свог историјата школа школске 1977/78. 

године уписује прву генерацију електротехничара. 

Почетком деведесетих година, након фазе позивно-усмереног образовања, школа се 

враћа својој примарној вокацији- школовању ученика трећег и четвртог степена стручне 

спреме машинске и електротехничке струке. 

Тренутно школа броји 640 ученика  распоређених у 28 одељења. 

Образовни профили: 

- машинство и обрада метала: машински техничар за компјутерско конструисање; 

аутолимар; аутомеханичар; инсталатер; металостругар. 

- електротехника: електротехничар аутоматике; електротехничар енергетике; 

електротехничар рачунара; електротехничар за термо и расхладне уређаје; 

електроинсталатер; електромонтер мрежа и постројења; аутоелектричар. 

- саобраћај: техничар друмског саобраћаја; возач моторних возила. 

 

СРЕДЊА ШКОЛА  ,,ДР. ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ`` 
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Средња школа ,,Др Ђорђе Натошевић`` основана је 1997. године као стручна школа. 

Основана је са циљем да обезбеди кадар за тадашње потребе привреде Инђије. Школа се налази 

у самом центру града , у згради коју користи заједно са Гимназијом.  

Тренутно школа броји 621 ученика распоређених 22 одељења. 

Образовни профили:  

- У трогодишњем трајању: трговац, кувар, конобар, мушки фризер, женски фризер. 

- У четворогодишњем трајању: економски техничар, туристички техничар, техничар 

моделар одеће, трговински техничар.  

 

11.4 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

У академској 2011/2012 врши се упис прве генерације студената на нови студијски 

програм Факултета техничких наука који ће почети са радом у Инђији. На струковне студије 

Факултета техничких наука, смер „cофтверске и информационе технологије“ у Инђији, уписано 

је 40 студената, од чега се 30 студената финансира из буџета Републике Србије, док општина 

Инђија обезбеђује школарине за 10 студената. 

Студијски програм основних струковних студија ,,cофтверске и информационе 

технологије``, у склопу научне области електротехника и рачунарство, ужа научна област 

примењене рачунарске науке и информатика, реализује се у оквиру Департмана за рачунарство 

и аутоматику Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Студијски програм 

обухвата две сродне дисциплине: информационе технологије и софтверско инжењерство. 

Програм је конципиран да образује струковне инжењере који ће поседовати потребан скуп 

компетенција у приступу решавању струковних проблема области примене информационих 

технологија и развоја софтверских решења. 

Завршетком студијског програма основних струковних студија стиче се академски назив 

,,Струковни инжењер електротенике и рачунарства``. Услови за упис на студијски програм су 

завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит. 
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12. ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

12.1 РЕЉЕФ 

Простор општине Инђија рељефно се састоји из две основне геоморфолошке целине: 

источних огранака Фрушке Горе и фрушкогорске лесне заравни. Највећи простор обухвата 

фрушкогорска лесна зараван. Мезооблике рељефа представљају речне долине, пре свега 

долине Патка баре, Будовара, Љуковског потока и гранична долина према општини Ириг, 

долина Шеловренца. Североисточном границом општине тече Дунав са својим широким 

коритом и гради облике везане за речну ерозију и акумулацију. У оквиру фрушкогорског 

побрђа могу се издвојити две целине: Калакач и Кошевац. 

12.2 ХИДРОГРАФИЈА 

Најважнији површински водени ток на територији Општине је река Дунав, којa протиче 

дужином од 27 км. На територији инђијске општине корито Дунава је уз саме обронке Фрушке 

горе те је ширина алувијалне равни незнатна, а негде и не постоји као рељефни облик што 

неповољно утиче на формирање плажа.  

Поред Дунава облике површинске хидрографије представљају и потоци (Патка бара, 

Љуковачки, Будовар) који су веома значајни јер су у њиховим долинама створене вештачке 

микроакумулације. 

Од подземне хидрографије на територији Општине најзначајније су термоминералне воде 

које се јављају у Старом Сланкамену и Инђији. 

У Старом Сланкамену се налази термоминерални извор Сланача. Вода овог извора спада у 

групу хлоридно-натријумских и слано-јодних вода. Температура воде је 18,5oC и спада у 

категорију хипотермалних вода. За потребе коришћења ове воде почетком XX века изграђена је 

бања која данас ради као Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања 

,,Др Боривоје Гњатић``. 

Други значајан извор термоминералне воде је у самом месту Инђија. Температура воде је 

59oC и спада у категорију хипотермалних вода. Издашност извора је 800 л/мин. Што се 

физичких особина воде тиче, она је без мириса, бистра и прозирна са нијансом зеленкасте до 

жућкасте боје. Вода припада хлориднокарбонатно-натријумском типу. Укупна минерализација 

износи 4 г/л. Салинитет воде износи 2,5 г/л. Резерве воде на овој бушотини се процењују на 44 

милиона м3, што омогућује коришћење у дугом временском периоду. Пројекат изградње 

спортске хале у Инђији, који је у реализацији, предвиђа коришћење воде из овог извора за 

климатизацију. 
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12.3 КВАЛИТЕТ ВОДА 

Вода и водотоци као добра од општег интереса за задовољење општих и појединачних 

интереса под посебном су заштитом и користе се под условима и на начин који одређује Закон 

о водама. 

Заштита вода се обезбеђује од загађивања забраном испуштања загађених вода и свих 

штетних материја у воде, одобравањем коришћења вода, утврђивањем заштитних зона, 

планском изградњом уређаја за пречишћавање отпадних вода, контролисањем загађивања и 

предузимањем одговарајућих мера. 

Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом за заштиту вода од 

загађивања. Планом се утврђују нарочито: мере за спречавање или ограничавање уношења 

опасних и штетних материја, мере за спречавање и одлагање отпадних и других материја на 

подручјима на којима то може утицати на погоршање квалитета вода, мере за пречишћавање 

загађених вода, начин спровођења интервентних мера у одређеним случајевима загађивања, 

организације које су дужне да спроводе поједине мере, рокови за смањење загађивања воде, 

као и одговорности и овлашћења у вези са спровођењем заштите. 

 

Укупно 
захваћене 
количине 
воде (хиљ. 

м3) 

Укупно 
испоручене

21
 

количине 
воде (хиљ. 

м3) 

Укупне 
количине 
отпадних 

вода (хиљ. 
м3) 

Пречишћене 
отпадне 

воде (хиљ. 
м3) 

Број 
домаћинстава 
прикључених 
на водоводну 

мрежу 

Број 
домаћинстава 
прикључених 

на 
канализациону 

мрежу 

2007. 3622 2729 2456 - 15039 - 

2008. 3722 2677 - - 15339 - 

2009. 387722 279623 - - 15708 5403 

2010. 3857 2637 - - 15779 - 

         Табела 30. Водоснабдевање и испуштање отпадних вода (РЗЗС) 

12.3.1 КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 

Хигијенска исправност воде за 2010. годину 

Хигијенска исправност воде за пиће подразумева физичко-хемијску и микробиолошку 

исправност воде за пиће. 

Током 2010. године праћена је хигијенска исправност воде за пиће у oпштини Инђија. 

Стручна лица Завода за јавно здравље Сремска Митровица вршила су узорковање и анализу 

воде за пиће, израду извештаја о испитивању и израду специјалистичких мишљења о 

                                                                 
21 Укупно испоручене количине воде су разлика између укупно захваћених количина воде и губитака. 
22 Податак за 2009. и 2010. годину односи се на укупне воде за снабдевање (збир  испоручених вода и 
губитака при дистрибуцији, искључујући  оне воде које се уступају другима). 
23 Испоручене воде за пиће. 
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здравственој исправности узорака воде за пиће из водоводне мреже ЈКП „Водовод и 

канализација“ Инђија у насељима: Инђија, Нови Карловци, Љуково и Јарковци, као и у 

водоводним мрежама насеља: Марадик, Крчедин, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Бешка, а 

на основу законске обавезе утврђивања хигијенске исправности воде за пиће одређене 

Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99). 

Извршено је укупно 706 микробиолошких анализа воде за пиће, основног А обима. 

Утврђена је микробиолошка  исправност  85,27%  прегледаних узорака воде за пиће из 

водоводне мреже ЈКП „Водовод и канализација“ општине Инђија током 2010. године. 

Разлог због кога поједини узорци нису били у складу са Правилником о хигијенској 

исправности воде за пиће, су налаз повећаног броја аеробних мезофилних микроорганизама 

(АМБ). Аеробно-мезофилне бактерије представљају нормалне становнике воде и њихов број је 

посредан показатељ да ли је вода третирана дезинфицијенсом (у нашем случају то је хлор). 

Саме по себи аеробно-мезофилне бактерије не представљају опасност по здравље људи који 

конзумирају воду са повећаним бројем изнад дозвољеног који је прописан Правилником о 

хигијенској исправности воде. На графикону 5. приказана микробиолошка исправност воде за 

пиће у насељима oпштине Инђија.  

 

Графикон 5.  Приказ микробиолошке исправности воде за пиће у насељима oпштине Инђија 

Поред микробиолошких анализа вршене су и физичко-хемијске анализе воде за пиће и 

укупно је анализирано 79 узорака пречишћене хлорисане воде за пиће из водоводне мреже. 

Физичко-хемијска исправност је утврђена у 91,14% узорака воде за пиће. На графикону 6. 

приказана је физичко-хемијска исправност воде за пиће у насељу Инђија. 

 

Графикон 6. Приказ физичко-хемијске исправности воде за пиће у насељу Инђија 

У осмом и деветом месецу 2010. године извршена је и контрола микробиолошке 

исправности воде за пиће у основним школама и дечијим вртићима oпштине Инђија и то у 

Микробиолошки исправна 

вода за пиће

Микробиолошки неисправна 

вoда за пиће

Физичко-хемијски исправна 

вода за пиће

Физичко-хемијски 

неисправна вода за пиће
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насељима: Инђија, Бешка, Крчедин, Марадик, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Нови 

Карловци. Укупно је извршено 16 микробиолошких анализа воде за пиће и у свим 

контролисаним узорцима је утврђена микробиолошка исправност. 

Хигијенска исправност воде за 2009. годину 

У току 2009. године праћена је хигијенска исправност воде месних водовода насеља 

општине Инђија. Редовна контрола квалитета вршена је у Заводу за јавно здравље из Сремске 

Митровице. 

Током 2009. године са аспекта свакодневних контрола воде за пиће извршене су 632 

бактериолошке анализе. У односу на 2008. годину у 2009. години повећан је број узорака који 

задовољава Правилник о хигијенској исправности воде. Разлог због кога поједини узорци воде 

у насељеним местима општине Инђија у микробиолошком смислу не задовољавају Правилник 

је присуство аеробно мезофилних бактерија због старости мреже (око 30 година) и велике 

концентрације талога у мрежи, који потиче од повишене концентрације гвожђа, амонијака, 

нитрита, што се редовним испирањем мреже не може уклонити. Пуштањем фабрике воде у 

пробни рад број узорака који не задовољавају Правилник је знатно смањен. Највећи постотак 

узорака који не задовољавају Правилник је у опсегу од 10 до 30 аеробно мезофилних бактерија 

у 1 мл воде. Дозвољена концентрација аеробно мезофилних бактерија воде за пиће према 

захтевима чл. 2, став 2, чл. 4 и чл. 5, тачка 2 Закона о здравственој исправности животних 

намирница и предмета опште употребе (Сл. лист СРЈ бр. 24/94, 28/96 и 37/02) и чл. 3, став 1, 

тачка 2 Правилника о хигијенској исправности воде за пречишћене и дезинфиковане воде у 

цевоводима је 10 бактерија у 1 мл воде, за природне воде затворених изворишта је дозвољено 

до 100, а за природне воде код отворених изворишта дозвољено до 300 мезофилних бактерија 

у 1 мл воде. 

Узорци који не задовољавају Правилник о хигијенској исправности воде потичу и од оних 

који су узимани унутар секундарне водоводне мреже потрошача која није предмет одржавања 

од стране ЈКП „Водовод и канализација” Инђија, које брине о квалитету и исправности воде до 

водоводног прикључка (водомера). Исправност и чистоћа водоводне мреже иза водоводног 

прикључка је у надлежности потрошача. 

Хигијенска исправност воде за 2008. годину 

У току 2008. године праћена је хигијенска исправност воде месних водовода насеља 

општине Инђија. Редовна контрола квалитета вршена је у Институту за јавно здравље 

Војводине из Новог Сада. 

Током 2008. године са аспекта свакодневних контрола воде за пиће извршено је 593 

бактериолошких анализа од чега је 450 задовољило норме Правилника о хигијенској 

исправности воде. Из укупног броја извршених микробиолошких анализа произилази да 76 % 

узорака задовољава Правилник о хигијенској исправности воде. На основу података о 

квалитету изворишта подземних вода Србије у погледу микробиолошке неисправности по 

коме за Сремски округ проценат неисправности износи 25–50 %, може се рећи да je квалитет 

воде у Инђији у микробиолошком смислу изнад просека. Разлог због кога поједини узорци воде 
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у насељеним местима општине Инђија у микробиолошком смислу не задовољавају Правилник 

је присуство аеробно мезофилних бактерија због старости мреже (29 година) и  велике 

концентрације талога у мрежи, који потиче од повишене концентрације гвожђа, амонијака, 

нитрита, што се редовним испирањем мреже не може  уклонити. 

Највећи постотак узорака који не задовољавају Правилник је у опсегу од 10 до 30 

мезофилних бактерија у 1 мл воде. Узорци  који не задовољавају Правилник потичу и од оних 

који су узимани унутар секундарне водоводне мреже потрошача која није предмет  одржавања  

од  стране  ЈКП „Водовод и канализација”  Инђија  које  брине  о квалитету и исправности воде 

до водоводног прикључка (водомера). Исправност и чистоћа водоводне мреже иза водоводног 

прикључка је у надлежности потрошача. 

12.4 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

Како се Инђија налази на Сремској лесној тераси чија је подлога суво земљиште, основна 

вегетација је степска, која је на већини територије култивисана. Чернозем са својим 

варијантама заузима 87% територије општине. 

Од укупно 33102 хектара обрадивог земљишта оранице и баште заузимају  29043 хектара, 

786 хектара воћњаци,  764 хектара виногради, 386 хектара ливаде и 1966 хектара пашњаци. 

Територија Инђије је веома сиромашна шумским површинама, већа подручја под шумом 

се налазе углавном уз обалу Дунава. Шумски комплекс у Чортановцима припада Националном 

парку Фрушка гора. У пољу Крчевинама, Бешчанском атару, Чортановачком атару близу 

Банстола налазе се веће површине под виноградима. 

Од пољопривредних култура најзаступљеније су: пшеница, кукуруз, сунцокрет, шећерна 

репа, луцерка, соја, дуван, јечам и повртарске културе. 

Животињски свет је поред домаћих представљен мањим бројем дивљих животиња. 

Јављају се срне, зечеви, лисице, хрчкови, мишеви и пацови. Од орнитофауне заступљени су: 

јаребице, препелице, врапци, вране и фазани. 

12.5 КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 

У циљу праћења квалитета ваздуха на територији града сачињен је програм систематског 

испитивања параметара и то за НО2, СО2 и чађ у животној средини. Динамика мерења за 

параметре је свакодневна, резултати представљају просечне 24-часовне вредности 

концентрација испитиваних параметара. Одрђена су три мерна места:  

Мерно место 1: Инструменти су постављени на згради општине Инђија, угао Улица Цара 

Душана, Новосадске и Краља Петра.  

 Мерно место 2: Југоисточна радна зона површине од око 100 хектара која се налази на 1,5 

км од центра Инђије дуж магистралног пута М 22/1 према Београду који радну зону повезује са 

окружењем, док у подручју града исти магистрални пут има функцију главне градске 
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саобраћајнице. У простору радне зоне постоје обостране сервисне саобраћајнице које опслужују 

локације и повезују их са магистралним путем М 22/1 Београд – Нови Сад. Инструменти су 

постављени у предузеће ,,Tehnoexpоrt`` које се налази на страни окренутој према путу М 22/1.  

Мерно место 3: Североисточна радна зона, инструменти су постављени у предузећу  ,,Аhа 

Plastik’’.  

При избору мерних места водило се рачуна да буду постављена на правцима 

доминантних струјања ваздуха и да мерне сонде буду прописно постављене на висини 1,5 до 2 

м и удаљене од локалних препрека, без директног утицаја на евентуални извор загађења 

ваздуха. Мониторинг се спроводи континуално већ две године. Сви резултати мерења и 

извештаји су постављени на званични сајт општине Инђија. Параметри који се прате 

дефиисани су Уредбом о условима за мониторинг  и захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гласник 

РС 11/10 и 75/10) сумпор-диоксид, чађ и азотдиоксид. Резултати  мерења граничне и 

толерантне вредности углавном одговарају захтевима прописаним Уредбом.  

У стамбеном делу насеља угрожавање животне средине у виду аерозагађења потиче од 

мобилних и стационарних извора сагоревања фосилних горива. 

Под стационарним изворима подразумевају се димњаци од стамбених и привредних 

објеката. Већина домаћинстава и малопродајних објеката је прикључена на гасоводну мрежу, 

тако да је емисија продуката потпуног или непотпуног сагоревања природног гаса далеко мања 

него да се користе чврста или течна фосилна горива. 

У центру Инђије се укрштају путни правци М-22/1 Београд- Нови Сад и путни правац за 

Руму и Сремску Митровицу, тако да велики број превозних средстава повећава емисију из 

мобилних извора. 

У оквиру радне зоне насеља Инђија налази се велики број привредних објеката, 

складишних и агро комплекса и објеката. Аерозагађења у индустријском делу насеља потичу 

првенствено од сагоревања фосилног горива из стационарних извора који се користе за 

загревање објеката или за технолошке процесе и из мобилних извора. Поред тога долази и до 

емисије која потиче из самих технолошких процеса, али у тој зони, на основу прегледа 

постојећих производњи, може се закључити да у овом тренутку нема привредних објеката у 

раду који представљају велике загађиваче, а већина објеката користи природан гас као гориво 

за загревање. 

Клима овог простора је умерено континентална и на њу делују двојаки фактори: шире 

узето то су они који делују на климу Панонске низије, а уже узето то су локални фактори 

проузроковани положајем простора: у Срему, уз Фрушку гору, уз Дунав, итд.  

У пределу Инђије најчешћи су ветрови северозападног правца и овај ветар заједно са 

западним доноси кишу. Ови ветрови дувају равномерно и брзина им није велика. Други по 

учесталости су ветрови из источног квадранта и назив им је ,,кошава`` и то су по правилу суви, 

хладни и јаки ветрови, који дувају у налетима. 
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12.6 КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА 

На територији општине Инђија простире се Сремска лесна тераса која је веома погодна за 

настајање најквалитетнијег земљишта- чернозема. Чернозем покрива највећи део територије 

општине Инђија. Активни слој земљишта дубок је око 1-1,5 м. 

Тип земљишта ха % 

Чернозем карбонатни 28214 73,1 

Чернозем заруђени карбонатни 4228 10,9 

Чернозем безкарбонатни и чернозем у деградацији 888 2,3 

Чернозем деградирани 282 0,7 

Гањача 396 1 

Смеђа карбонатна земљишта на лесу понегде еродирана и 

парарендине 
533 1,4 

Алувијум различитог механичког састава 1009 2,6 

Делувијално алувијални нанос карбонатни и бескарбонатни 1321 3,4 

Водене површине 1494 3,9 

Укупно 38616 100 

Табела 31. Педолошки типови  

Активности на заштити земљишта обухватају спровођење адекватних техничких решења 

одвођења атмосферских вода (зацевљена атмосферска канализација), као и пречишћавањем 

отпадних вода. 

Земљиште на територији општине Инђија делимично је угрожено великом 

фреквентношћу саобраћаја кроз само језгро насеља. Спровођењем планских мера и 

измештањем ових деоница из урбаног ткива заштитиће се земљиште као природни ресурс. 

Постојећу депонију, у планском периоду, након успостављања мреже регионалних 

депонија и трансфер станица у складу са основним принципима Националне стратегије 

управљања комуналним отпадом, је потребно рекултивисати, односно земљиште привести 

намени. 

12.7 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

Под појмом сакупљање отпада подразумева се уклањање отпада са места настанка и 

његов транспорт до места одлагања (депоније) или места његове обраде (постројење за 

третман отпада). 

ЈКП ,,Комуналац`` врши редовно сакупљање отпада из града Инђије и још десет 

општинских насеља (Бешка, Стари Сланкамен, Нови Сланкамен, Сланкаменачки Виногради, 

Марадик, Чортановци, Нови Карловци, Крчедин, Јарковци и Љуково). На територији општине 

Инђија отпад се сакупља једном дневно. ЈКП ,,Комуналац`` сакупљени отпад транспортује и 

одлаже на Градској депонији.  
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РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА  

Према Стратегији управљања отпадом у Републици Србији за период 2010-2019. године, 

као најоптималније решење за одлагање отпада предлаже се формирање регионалних 

санитарних депонија. Општине Инђија, Ириг, Рума, Сремски Карловци, Шид и Стара Пазова су 

2007. године потписале Споразум о сарадњи општина, чиме је створен регион за управљање 

чврстим комуналним отпадом. Општина Пећинци се накнадно прикључила региону 

потписивањем Анекса споразума о сарадњи. Укупан број становника формираног региона за 

управљање чврстим комуналним отпадом је око 258 хиљада. Регионалном депонијом управља 

ЈП ,,Ингрин``, чији је оснивач општина Инђија, на чијој територији се налази депонија, а 

релације са осталим општинама успостављају се на основу уговорно-комерцијалних 

аранжмана.  

Локација регионалне санитарне депоније налази се на катастарској парцели бр. 1710/9 

КО Крчедин, на око 7 км североисточно од Инђије, између Бешке (6 км) и Нових Карловаца (4  

км) у близини аутопута Београд-Нови Сад. Површина парцеле је 26,76 хектара, од чега 17,48 

хектара представља тело депоније, док остатак чине објекти, платои, саобраћајнице, 

постројења, зелене површине, итд. Директан приступ локацији обезбеђен је изградњом 

приступног пута дужине 2,7 км. Регионална санитарна депонија ће се градити у 6 фаза. Свака 

фаза ће се састојати од 2 касете за депоновање отпада (4 хектара). Поред тога комплекс ће 

чинити: управна зграда, радионица, платои, саобраћајнице, трафо-станица, постројење за 

сепарацију отпада, постројење за пречишћавање отпадних вода, итд. Намена планираног 

комплекса је санитарно уклањање чврстог комуналног отпада депоновањем, са предходном 

применом рециклаже- издвајања секундарних сировина и балирањем остатка смећа пре 

одлагања на депонију.  

СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

У општини Инђија од 2007. године врши се одвојено сакупљање отпада (сепарација 

отпада на самом изворишту тј. настанку у домаћинствима) ПЕТ амбалаже и папира. За 

примарну селекцију отпада обезбеђени су контејнери за ПЕТ амбалажу и папир као и вреће 

(које ЈКП ,,Комуналац`` дели грађанима). 

Општина Инђија једна је од 16 градова и општина којој су одобрена средства за изградњу 

рециклажног центра.  

Осим ЈКП „Комуналац“, центар је намењен и грађанима који ће у рециклажни центар 

доносити пластику, папир, стакло као и различите врсте метала и алуминијумске амбалаже. 

Када је реч о опасном кућном отпаду, пре свега се мисли на батерије, електронски и електрични 

отпад, акумулаторе, гуме, отпадна уља, средства за чишћење, средства за полирање намештаја, 

за чишћење рерни, средства за чишћење санитарија, боје, лакови, разређивачи боја, скидачи 

боја, лепкови итд, досадашње одлагање на депонијама доводило је до њиховог ширења и 

загађења животне средине. Изградњом рециклажног центра грађани ће бити у могућности да и 

опасни кућни отпад одложе на сигуран начин, а самим тим ће се смањити количине отпада за 

депоновање и загађење животне средине.  
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12.8 ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 

 

12.8.1 ДЕО СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ,,КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ``  

Специјални резерват природе ,,Ковиљско-петроварадински рит`` заштићен је 1998. 

године и представља природно добро прве категорије, од највећег значаја за Републику Србију. 

Специјални резерват налази се на подручју града Новог Сада и општина Сремски Карловци, 

Инђија и Тител, катастарске општине Сремски Карловци, Ковиљ, Чортановци, Гардиновци, 

Бешка, Петроварадин и Каћ, укупне површине 4840,60 хектара, од чега је 4788,20 хектара у 

државној и 52,40 хектара у приватној својини. На територији општине Инђија Специјални 

резерват обухвата површину од 703,05 хектара и припада КО Чортановци. 

На подручју специјалног резервата ,,Ковиљско-петроварадински рит`` установљен је: 

1) режим заштите I степена који обухвата Козјак, површине 508,98,00 хектара; 

2) режим заштите II степена који обухвата подручје Петроварадинског рита, Хрљака и 

Аркања, површине 2082,23,97 хектара; и 

3) режим заштите III степена који обухвата подручје Дунавца, у оквиру Калишта, Курјачке 

греде (Ада Јамина 1 и Ада Јамина 2), површине 2249,38,55 хектара. 

12.8.2 ДЕО НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ,,ФРУШКА ГОРА`` 

Национални парк Фрушка гора заштићен је 1960. године и представља природно добро I 

категорије, од највећег значаја за Републику Србију. На основу Просторног плана подручја 

посебне намене Фрушке горе до 2022. године (,,Сл. лист АПВ`` бр 16/04) прописан је тростепени 

режим заштите са мерама које се односе на дозвољене и забрањене активности. Наведеним 

Просторним планом је око Националног парка одређена заштитна зона у којој је прописана 

намена простора као и правила заштите, уређења и коришћења простора. На простору општине 

Инђија се налазе шуме и шумско земљиште које припадају Националном парку Фрушка гора 

под називом Чортановачка шума и мањи комплекси на територијама КО Крчедин, КО Нови 

Сланкамен и КО Стари Сланкамен, чија укупна површина износи 233,77 хектара. На овим 

локалитетима успостављен је режим заштите II и III степена. У заштитној зони налазе се 

издвојена подручја предвиђена за заштиту природних вредности (потенцијална природна 

добра), од којих су поједина одређена у предлогу за проширење граница Националног парка. 

У међународним оквирима Фрушка гора је због изузетних орнитолошких вредности 

проглашена за значајно станиште птица и од 2000. године, поред простора Националног парка 

обухвата и ширу утицајну зону, укупне површине од 42 000 хектара. Захваљујући богатству и 

разноврсности флоре и вегетације, са великим бројем реликтних и ендемских угрожених врста 

и њихових станишта, Фрушка гора је на преко 130.000 хектара, у границама обухвата ППППН 

Фрушке горе, укључена у ботанички значајна подручја у Србији, у оквиру ИПА24 подручја 

Централне и Источне Европе. 

 

                                                                 
24

 IPA- important plant areas. 
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ЧОРТАНОВАЧКА ШУМА 

Унутар граница обухвата просторног плана општине Инђија, налази се део Националног 

парка Фрушка гора под називом Чортановачка шума. На овом локалитету успостављен је 

режим заштите другог степена. 

Значајне врсте птица: Ciconia nigra, Dendrocopos major, Junx torquilla, Merops apiaster, Milvus 

migrans, Aquila pomarin, Emberiza hortulana. 

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ЛЕСНИ ПРОФИЛ КОД СТАРОГ СЛАНКАМЕНА 

Просторни оквир заштите обухвата вертикални профил који се протеже дуж леве стране 

пута Инђија – Стари Сланкамен, укупне дужине око 210 м. Лесни профил код Старог 

Сланкамена представља у свету редак, а у нашој земљи јединствен профил који се одликује 

изразитим дискордантним положајем старијих лесних творевина и погребне земље. 

Регистровано је шест хоризоната леса и шест хоризоната погребне земље. Припада млађем 

квартару. 

За овај простор установљен је режим заштите првог степена, којим се утврђује забрана 

коришћења природних вредности и усклађују сви други облици коришћења простора, као и све 

друге активности осим научно-истраживачких, контролисане едукације и активности на 

очувању профила. 

На овом простору налазе се и подручја значајна за заштиту: 

- Лесни профил Чот. 

- Палеофлористички локалитет ,,Јанда``. 

- Станишта природних реткости: Кошевац, Патка бара и поток Будовар, Барба до, 

Крчединска ада, Велика ада, акумулација Јарковац, акумулација Марадик, бара код Руповог 

салаша, бивша економија код Нових Карловаца). 

- Еколошки коридори. 

- Зелени коридори. 

 

13. ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ 

Инђија, као центар једне од најразвијенијих општина у Србији, захваљујући свом 

убрзаном развоју, прераста у модерну урбану средину. То је град богатог културног живота, у 

коме се током целе године организују бројна културна дешавања, са акцентом на музичке 

фестивале. Инђија је град спорта, град који негује спортски дух, због чега је изабран за једног од 

домаћина Универзијаде 2009.  
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Једна од највећих туристичких вредности општине Инђија свакако је Дунав, који њеном 

територијом протиче у дужини од 27 км. Дуж његове обале од Чортановаца, преко Бешке и 

Крчедина све до ушћа Тисе у Дунав код Старог Сланкамена, нижу се прелепи пејзажи, бројни 

рукавци, аде и пешчане плаже, али и интересантне културно-историјске вредности, као и 

чувене рибље чарде са својим тамбурашима.  

Бициклистичка рута ,,Euro Velo 6`` пролази кроз неколико насеља Општине, а скретањем 

са ње туристи могу веома лако стићи до обале Дунава или града Инђије и тако употпунити свој 

туристички доживљај.  

У општини Инђија туристи могу упознати и традицију овог подручја, пре свега посетом 

Етно кући у Марадику или Сланкаменачким Виноградима- специфичном словачком селу. 

 
Туристи Ноћења туриста 

Просечан број 
ноћења туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 
2007. 1411 919 492 6564 4986 1578 5,4 3,2 
2008. 3604 2499 1105 15131 11480 3651 4,6 3,3 
2009. 6390 4956 1434 15480 11584 3896 2,3 2,7 
2010. 5796 4218 1578 22432 18230 4202 4,3 2,7 

Табела 32. Туристи и ноћења туриста (РЗЗС) 
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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 4. Статута Општине Инђија – пречишћен текст  

(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13), Скупштина општине Инђија, на седници 

одржаној 29.децембра 2014. године,  доноси 

 

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

2015-2019 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ  

1.1. 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: 45,03о северне 
географске ширине и 20,05о 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 -1оС, а најтоплији су јул и август 
са 22оС. 

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 
Београд- Инђија-Загреб-
Љубљана) и коридор 7 (река 
Дунав). Кроз Инђију пролазе и 

магистрални пут М22.1 и регионални пут Р109. Аеродром ,,Никола Тесла'' 
Београд удаљен је од Инђије 35 км.  

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% 

Слика 1. Позиција општине Инђије у односу на 
најважније саобраћајне правце у Србији 
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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 47.204 становника. Инђија, 
административни центар Општине, је највеће насеље са 25.988 становника, док 
су Сланкаменачки Виногради најмање насеље са 250 становника. 

1.2. 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 пописа 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 

Сремски 
округ 

285.474 306.085 309.981 335.901 311.053 

Инђија 40.530 44.151 42.849 49.609 47.204 

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 47.204 
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. 

Табела 3.2. Становништво по полу и старости 

Пол С М Ж 

Укупно 49,609 24,288 25,321 

0-4 2,072 1,078 994 

5-9 2,629 1,351 1,278 

10-14 3,091 1,557 1,534 

15-19 3,542 1,872 1,670 

20-24 3,443 1,804 1,639 

25-29 3,307 1,700 1,607 

30-34 3,130 1,562 1,568 

35-39 3,431 1,683 1,748 

40-44 3,795 1,951 1,844 

45-49 4,274 2,173 2,101 

50-54 3,558 1,820 1,738 

55-59 2,322 1,119 1,203 
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Извор података: РЗС  

 

1.3. Економска развијеност 

У Општини је запослено према подацима из марта 2014. било је запослено 
9.334 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 
Сремска 
област 

Инђија 

Укупно I+II 58.242 9.334 

I Запослени у правним 
лицима  

(привредна друштва, 
предузећа, задруге, 

установе и друге 
организације) 

Укупно I  43.204 5.735 

од тога: жене 20.213 2.852 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 2.357 248 

Рударство 75 0 

Прерађивачка индустрија 11.791 1.535 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и 
паром 

719 102 

Снабдевање водом и управљање отпадним 
водама 

1.454 252 

Грађевинарство 2.086 278 

Трговина на велико и мало и поправка 
моторних возила 

5.614 780 

Саобраћај и складиштење 3.176 332 

Услуге смештаја и исхране 186 10 

Информисање и комуникације 690 64 

Финансијске делатности и делатност 
осигурања 

472 55 

Пословање некретнинанма 24 0 

Стручне,научне, иновационе и техничке 
делатности 

907 108 

Административне и помоћне услужне 
делатности 

964 71 

Државна управа и обавезно социјално 
осигурање 

2.698 189 

Образовање 4.508 601 

Здравствена и социјална заштита 4.702 798 

Уметност, забава и рекреација 623 296 

Остале услужне делатности 158 16 

II Приватни предузетници 
(лица која самостално 
обављају делатност) и 

запослени код њих) 

Укупно II  15.038 3.599 

од тога: жене 5.601 1.333 

Извор података: РЗС јануар 2014 

60-64 3,016 1,376 1,640 

65-69 3,061 1,414 1,647 

70-74 2,407 1,011 1,396 

75-79 1,422 453 969 

80+   1,109  364  745  
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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 друштвау општини Инђија 

РБ Сектор Број друштава 

Број % 

1 Пољопривреда, шумарство и рибарство 33 5.2% 

2 Прерађивачка индустрија 152 23.8% 

3 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација 

2 0.3% 

4 Снабдевање водом; управљање отпадним водама, 
контролисање процеса уклањања отпада и сличне 
активности 

13 2.0% 

5 Грађевинарство 42 6.6% 

6 Трговина на велико и трговина на мало; поправка 
моторних возила и мотоцикала 

215 33.6% 

7 Саобраћај и складиштење 38 5.9% 

8 Услуге смештаја и исхране 13 2.0% 

9 Информисање и комуникације 16 2.5% 

10 Финансијске делатности и делатност осигурања 3 0.5% 

11 Пословање некретнинама 34 5.3% 

12 Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 44 6.9% 

13 Административне и помоћне услужне делатности 19 3.0% 

14 Образовање 7 1.1% 

15 Здравствена и социјална заштита 1 0.2% 

16 Уметност; забава и рекреација 5 0.8% 

17 Остале услужне делатности 3 0.5% 

  Укупно 640 100.0% 

Извор података: Агенција за привредне регистре 

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. Предузетнициу општини Инђија  

 Сектор Број предузетника 
 
 Број % 

1 Пољопривреда, шумарство и рибарство 29 1.8% 

2 Рударство 1 0.1% 

3 Прерађивачка индустрија 515 32.3% 
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 Сектор Број предузетника 
 
 Број % 

4 Снабдевање водом; управљање отпадним 
водама, контролисање процеса уклањања 
отпада и сличне активности 

15 0.9% 

5 Грађевинарство 134 8.4% 

6 Трговина на велико и трговина на мало; 
поправка моторних возила и мотоцикала 

335 21.0% 

7 Саобраћај и складиштење 78 4.9% 

8 Услуге смештаја и исхране 167 10.5% 

9 Информисање и комуникације 23 1.4% 

10 Финансијске делатности и делатност осигурања 12 0.8% 

11 Пословање некретнинама 6 0.4% 

12 Стручне, научне, иновационе и техничке 
делатности 

83 5.2% 

13 Административне и помоћне услужне 
делатности 

44 2.8% 

14 Образовање 4 0.3% 

15 Здравствена и социјална заштита 17 1.1% 

16 Уметност; забава и рекреација 10 0.6% 

17 Остале услужне делатности 119 7.5% 

  Укупно 1,592 100.0% 

Извор: Агенција за привредне регистре 

Треба нагласити, да је у процесу транзиције у привреди Инђије значајно је 
измењена структура привредних субјеката како по делатностима, тако и по 
броју и величини привредних друштава. Традиционалне делатности, које су 
биле носиоци привредних активности у периоду до 2000. године су у овом 
процесу практично престале да постоје (текстилна индустрија, прерада коже, 
производња намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су опстале 
само у области предузетничког привређивања. 

Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су отворене фабрике, 
углавном страних инвеститора, у потпуно новим делатностима, као што су 
производња цигарета, производња делова за ауто индустрију, 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 
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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 2,294 
индивидуалних газдинстава, од тога је 1,500 активних пољопривредних 
газдинстава и 794 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 % . 

Табела 3.6. Преглед површина пољопривредног земљишта по класама 

Пољопр.  
Културе 

Класа земљишта 
Укупно 

I II III IV V VI VII VIII 

Њиве 5,363 9,705 6,197 2,221 992 210 32 0 24,722 

Вртови 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воћњаци 123 38 148 182 11 0 0 0 501 

виногради  8 167 448 356 69 11 3 0 1,063 

Ливаде 1 31 68 155 11 1 0 0 267 

Пашњаци 48 3 543 678 534 13 1 0 1,820 

Трстици –
мочваре 

1 6 1 2 0 0 0 0 10 

Извор података: РЗС  

 
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 становништва 

Категорије Број % 

Прoсeчнa стaрoст 40,72   

Рaдни (15-64) 33.138 68.9% 

Пунoлeтни (18+) 38.925 81.0% 

Прeдшкoлски (0-6) 3.188 6.6% 

Oснoвнa шкoлa (7-14) 4.179 8.7% 

Фeртилни (15-49) 11.035 23.0% 

Очекивано трајање 
живота  

Mушкo  70,7   

Жeнскo 76,1   

Извор података: РЗС  
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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 II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно 

Укупно 1.017 204 1.391 1.338 35 217 208 1 0 4.411 
Жене 521 111 531 774 2 145 126 0 0 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. 

 
 

Графикон 3.1. Кретање броја незапослених у периоду 2000-2010. 

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 

 Насељеноместо Катастарска 
општина 1. Бешка Бешка 

2. Инђија Инђија 

3. Крчедин Крчедин 

4. Љуково Љуково 

5. Јарковци Љуково 
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6. Марадик Марадик 

7. НовиКарловци НовиКарловци 

8. НовиСланкамен НовиСланкамен 

9. 
Сланкаменачки 

виногради 
НовиСланкамен 

10. СтариСланкамен СтариСланкамен 

11. Чортановци Чортановци 

 

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, Пореске управе Републике Србије 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. 

СИСТЕМ 48 

,,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, 
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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. 

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 2013. године примљен је укупно 2.679 захтев, од чега је у току године 
решено 2.142. Од  укупног  броја  захтева,  највећи број  упућен је  ЈП  
,,Дирекција  за  изградњу  општине Инђија“ (1.162),  затим  Општинској управи  
(713),  ЈКП  ,,Комуналац’’  (604),  ЈП  ,,Ингас’’  (62),  ЈКП ,,Водовод и 
канализација’’ (63), Дому здравља ,,Милорад Мика Павловић’’ (19), осталим 
предузећима (51), установа Спортски центар (1). 

1.4. 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, ауто-
пут Е-70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-
Стари Сланкамен, железничких пруга Београд-Инђија-Нови Сад-Суботица-
Будимпешта и Београд-Инђија-Загреб-Љубљана, близина реке Дунав) поставља 
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за 
инвестирање. 

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. 

Североисточна радна зона обухвата површину од 636 хектара. Радна зона је 
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потпуно инфраструктурно опремљена (водоводна мрежа, канализација, 
гасовод, трафостанице, и др.). Простире се дуж регионалног пута Р109 (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. 

Југоисточна радна зона обухвата површину од 89 хектара. Налази се на 1,5 км 
од центра Инђије дуж магистралног пута М22/1 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 
магистралним путем М22/1. 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 70% 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). 

 

1.5. 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 
Београд-Инђија-Загреб-Љубљана) и коридор 7 (река Дунав). Кроз Инђију 
пролазе и магистрални пут М22/1 и регионални пут Р109. Аеродром ''Никола 
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Тесла'' Београд удаљен је од Инђије 35 км. 

У целокупној уличној мрежи Инђије свакако се по значају издваја магистрални 
путни правац М 22.1 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 регионални 
пут Р 109, који кроз подручје града представљају улице Цара Душана, 
Занатлијска улица у делу између улица Новосадске и Дунавске, Дунавска 
улица, део Железничке улице и улица Војводе Путника. Регионални пут Р 109 
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) 
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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 три зоне: 

1. зону чни насеље Инђија (са индустријским зонама); 

2. зону чини кружна линија која пролази кроз сва насељена места 
осим Старог Сланкамена, Сланкаменачких Винограда и 
Чортановаца; 

3. зону чини кружна линија која саобраћа у свим насељеним 
местима. 

Водовод  

Водоводна мрежа је укупне дужине 228 км. Укупан број прикључака на 
водоводну мрежу је 16.188, од чега су физичка лица власници 15.779, а правна 
409. 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 7.930, од чега су физичка лица власници 7.735, а правна 
195. Предвиђено је да се у наредном периоду заврши изградња канализационе 
мреже на читавој територији општине Инђија. 
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 
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два правца: 

1. Комуникација према интернет провајдеру и даље; комуникација 
према интернет провајдеру је 20 Мб/с (бежична интернет веза2 + 
оптика) 

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, изузев комуникације са МК Стари 
Сланкамен која је АДСЛ; 

 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 преко три базне станице према Општинској управи, где 
корисници приступају преко тих 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 који је комбиновани (бежична 
интернет веза +оптички кабл). 

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 сумпор-
диоксида 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 угљен- 
диоксида која се ослобађа спаљивањем угља. Угљен-диоксид проузрокује 
појачање ефекта стаклене баште и глобалног пораста температуре. Сумпор-
диоксид 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 
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динара како би сва насеља добила гас. Тренутна укупна дужина мреже је 
347.466 м, од чега 53.853 м челичног гасовода притиска 6-12 бара, а 293.613 м 
полиетиленског гасовода притиска 1-3 бара. Када су у питању потрошачи, 
индивидуалних има 8.600, стамбених 607, а индустријских 301. 
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4. ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ПКИ  

Током рада на припреми плана капиталних инвестиција у Општини усвојен је 
Правилник са пратећим документима којима је заокружен целовити правно-
институционални 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, 
Календар одвијања процеса припреме ПКИ у Општини, 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 плана капиталних инвестиција у општини Инђија 
дефинисана је Правилником за припрему плана капиталних инвестиција у 
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 капиталне инвестиције Општине ће се 
финансирати средтвима:  

 Локалног буџета  

 Средстава општинских јавних предузећа  

 Средстава централне власти  

 Комерцијалних кредита  

 Наменских повољних кредита  

 Донација 

 Јавно – приватног партнерство (ЈПП)  

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 
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пројеката који се могу финасирати из буџетских прихода, грантова од 
централне власти и „меким“ кредитима. 

О детаљима процедуре погледати Правилник у анексу овог документа. 

4.2. Календар активности и основни кораци у припреми ПКИ  

Важан део институционалног окира за припрему општинског Плана капиталних 
инвестиција је Календар којим су дефинисани појединачни кораци, тј. 
активности у приореми ПКИ, и рокови за њихову реализацију. 

У наставку је приказан Календар најважнијих активности припреме Плана 
капиталних инвестиција (ПКИ) у општини Инђија: 

 

Календар активности припреме ПКИ у општини Инђија 

РОКОВИ КОРАК АКТИВНОСТ 

Јануар 1 – 
Фебруар 1 

1  Усвајање одлуке о постављању Радне групе за припрему 
ПКИ 

 Годишњи састанак Радне групе 

Фебруар 1 – 
Фебруар 28 

2 Формирање/ажурирање правне основе припреме ПКИ 
Општине  

 Правилник о припреми ПКИ Општине 

 Годишњи календар припреме ПКИ 

 Смернице о задуживању 

 Критеријуми за вредновање пројеката 

 Пројектни образац 

 Збирна листа пројеката 

Март 1 – 
Март 31 

3 Радна група за ПКИ припрема преглед/инвентар основних 
средстава Општине 

4 Радна група припрема преглед већ одобрених пројеката чија је 
имплементација у току 

Март 1 – 
Март31 

5 Радна група припрема анализу стања финансија у Општини 

6 Буџетски корисници и остали учесници у процесу припремају и 
подносе захтеве за капиталне пројекте 

Април 1 – 
Април 15 

7 Радна група прегледа и рангира поднете захтеве/пројекте  

Април 15 – 
Мај 1 

8 Радна група припрема 5-годишњи план имплементације 
пројеката и план финансирања на основу претходне 
финансијске анализе 

Мај 1 –  
Мај 20 

9 Радна група презентује КПИ руководству Општине у складу са 
дефинисаном процедуром  

Надлежни (Председник, Општинско веће, Општински органи) 
разматрају ПКИ 

Радна група организује јавне расправе и друге облике учешћа 
грађана 

Општинска скупштина усваја ПКИ 

Септембар 
20 - 
Октобар 15 

10 Одељење за буџет и финансије  за финансије разматра 
предложени ПКИ и на основу тога даје предлог за годишњи 
буџет  

Пројекти који су планом предвиђени да се реализују у наредној 
години, улазе у буџет  
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РОКОВИ КОРАК АКТИВНОСТ 

Октобар 1 – 
Октобар 15 

Информисање грађана капиталном буџету за наредних 5 
година 

Новембар 
15 

Састанак буџетских корисника и припрема за имплементацију 
годишњих активности у реализију ПКИ за текућу годину 

Следећа 
фискална 
година 

 Почетак фискалне године; праћење нових и текућих пројеката; 
Ажурирање ПКИ 

 

4.3. Субјекти задужени за израду ПКИ 

Горе споменутим Правилником за припрему плана 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 плана капиталних инвестиција презентованог у овом 
документу, у општини Инђија одлуком Председника општине формирана је 
посебна Радна група од осам чланова. Кључну улогу у функционисању ове 
Радне групе има њен координатор чији је задатак био не само да координира 
рад саме групе, него и свих учесника у вишемесечном процесу припреме плана 
капиталних инвистиција у коме су учествовали бројни субјекти у оквиру 
локалне самоуправе. У овом раду учествовали су представници свих делова 
Управе: Одељење за привреду и финансије,Дирекција за изградњу општине 
Инђија, Агенција за економски развој, ЈКП „Комуналац“, ЈКП „Водовод и 
канализација“, Агенција за рурални развој и ЈП Ингрин. 

4.4. 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 
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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. 

Описани Пројектни образац се налази у Анексу овог документа. 

4.5. Критеријуми и модел за рангирање и селекцију капиталних 
пројеката 

Радна група за припрему плана капиталних инвестиција је, користећи домаћа и 
међународна искуства и уз подршку консултаната РРА Срем 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. Статус пројекта 

1.1. Усклађеност са стратегијом Општине 

1.2. Општост (да ли служи делу или целини заједнице) 

1.3. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ 
реализују 

2. Финансијски утицај 

2.1. Учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног 
капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских 
корисника 

2.2. Утицај на повећање приходне / смањење расходне стране буџета 

2.3. Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини 

3. Утицај на економски развој 

3.1. Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe 

3.2. Утицaj нa рaзвoj  и унaпрeђeњe сeлa 

3.3.  Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини 
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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 

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 наставку су приказане листе капиталних пројеката Општине. Прва наведена 
листа је основна и она садржи преглед свих капиталних пројеката који су у 
актуелном циклусу припреме ПКИ у текућој буџетској години узети у 
разматрање. Након ове листе приложене су и посебне листе: листа капиталних 
пројеката по областима, по изворима финансирања и по степену 
припремљености. 

 

5.1. Збирна листа рангираних капиталних пројеката 

У Табели 5.1. дат је целовити приказ предлога капиталних пројеката по 
областима и вредностима. Прикупљено је 43 предлога укупне вредности од око 
7.5 милијарди динара, тј. 64.6 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. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

Табела 5.1: Збирна листа капиталних пројеката општине Инђија 

РБ 
Шифра 

пројекта 
Назив пројекта Сектор 

Веза са 
Стратешким 
документом 

Статус/ 
“степен 

зрелости“ 
пројекта* 

Учешће 
локалног 
буџета у 

финансирањ
у пројекта, у 

% 

Врста пројекта 
Вредност 

(000 €) 
Вредност 
(000 РСД) 

Број 
поена 

1 

Прojeктни 
oбрaзaц      

26 

Изградња фекалне 
канализације у насељу Бешка 
- 1. Фаза 

Комунална 
делатност 

Привреда      
1.1.3.11 

5 27% Инфраструктура 450.0 53,996 120.9 

2 

Прojeктни 
oбрaзaц      

16 

Другa фaзa Изгрaдњe 
рeгиoнaлнe сaнитaрнe 
дeпoниje у инђиjи 

Заштита 
животне 
средине 

Привреда       
1.1.3.1. 

4 10% Инфраструктура 10,800.0 1,242,000 118.3 

3 

Прojeктни 
oбрaзaц      

27 

Изградња фекалне 
канализације у насељу Бешка 
- 2. Фаза повезни цевовод 
„Инђија-Бешка 1“ и црпна 
станица „Бешка“) 

Комунална 
делатност 

Привреда     
1.1.3.11 

5 5% Инфраструктура 652.0 78,240 118.3 

4 

Прojeктни 
oбрaзaц      

14 

Прojeкaт интeгрaлнoг 
упрaвљaњa oтпaдoм нa 
тeритoриjи oпштинe Инђиja 
(РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР) 

Заштита 
животне 
средине 

Привреда     
1.1.3.1. 

4.   0% Инфраструктура 475.0 57,000 109.4 

5 

Прojeктни 
oбрaзaц      

1 

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

Пољопривре
да 

Привреда       
1.2.1.1. 

3 20% Инфраструктура 7,051.0 810,865 108.8 

6 

Прojeктни 
oбрaзaц      

28 

Изградња југоисточног крака 
обилазнице око Инђије 

Саобраћај 
Привреда     

1.1.3.12 
4 5% Инфраструктура 942.1 113,052 101.4 
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7 

Прojeктни 
oбрaзaц      

34 

Изградња спортске хале у 
Инђији 

Спорт-
туризам 

Друштвене 
делатности 

2.7.3.6. 
5 29% Инфраструктура 12,116.0 1,393,340 99.1 

8 

Прojeктни 
oбрaзaц      

42 

Изградња резервоара на 
водозахвату у Инђији 
запремине В=3150 м3 

Комунална 
делатност 

Привреда      
1.1.3.1. 

1 30% Инфраструктура 1,229.0 141,335 93.6 

9 

Прojeктни 
oбрaзaц      

31 

Појачано одржавање деонице 
државног пута а 126 кроз 
насеље Инђија, у улицама 
Занатлијска и Дунавска 

Саобраћај 
Привреда    

1.1.3.12 
5 5% 

Инфраструктура; 
одржавање 

1,283.7 154,048 92.5 

10 

Прojeктни 
oбрaзaц      

29 

Појачано одржавање 
раскрснице државног пута а 
100 (улица Новосадска) на км 
160+943.01 са улицама 
Милана Ракића, Филипа 
Вишњића И Ђорђа Војновића 
у насељу Инђија 

Саобраћај 
Привреда      

1.1.3.12 
5 25% Инфраструктура 815.3 97,832 92.3 

11 

Прojeктни 
oбрaзaц      

3 

Прojeкaт урeђeњa 
пoљoприврeднe путнe 
инфрaструктурe  

Пољопривре
да 

Привреда       
1.2.1.5. 

5 50% Инфраструктура 250.0 28,750 91.0 

12 

Прojeктни 
oбрaзaц      

32 

Реконструкција дела улица Југ 
Богданове и Максима Горког 
у Инђији 

Саобраћај 
Привреда     

1.1.3.12 
4 20% Инфраструктура 1,353.0 162,361 89.9 

13 

Прojeктни 
oбрaзaц      

30 

Појачано одржавање деонице 
државног пута а 126 кроз 
насеље Инђија, са кружном 
раскрсницом на км 10+831,31 

Саобраћај 
Привреда     

1.1.3.12 
5 13% 

Инфраструктура; 
одржавање 

276.8 33,221 89.6 

14 

Прojeктни 
oбрaзaц      

24 

Сaнирaњe и урeђeњe дивљих 
смeтлиштa - дeпoниja 

Комунална 
делатност 

Екологија     
3.3.1.6 

4 60% Инфраструктура 100.0 11,500 88.1 
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15 

Прojeктни 
oбрaзaц      

10 

Изградња новог Дома 
здравља у Бешки 

Здравство 
Друштвени 

развој 2.1.1.6.  
1 90% 

Изградња 
објекта 

1,000.0 115,000 86.4 

16 

Прojeктни 
oбрaзaц      

2 

Прojeкaт урeђeњa кaнaлскe 
мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa  

Пољопривре
да 

Привреда       
1.2.1.1. 

5 33% Инфраструктура 250.0 28,750 86.0 

17 

Прojeктни 
oбрaзaц      

35 

Формирање туристичко-
рекреативне зоне „Инђија - 
Јарковачко језеро“ 

Туризам 
Привреда    

1.2.3.2. 
1 10% Инфраструктура - - 85.8 

18 

Прojeктни 
oбрaзaц      

25 
Пoкривaњe грaдскe пиjaцe 

Комунална 
делатност 

Привреда     
1.1.3.10 

1 60% Инфраструктура 250.0 28,750 84.1 

19 

Прojeктни 
oбрaзaц      

33 

Уређење Трга Младенаца у 
Инђији 

Саобраћај 
Привреда    

1.1.3.12 
4 10% Инфраструктура 750.0 90,000 84.1 

20 

Прojeктни 
oбрaзaц      

39 

Повезни цевовод Инђија – 
Бешка пречника ДН 400   
дужине  л =8225 м 

Комунална 
делатност 

Привреда      
1.1.3.1. 

1 5% Инфраструктура 1,650.0 189,750 83.6 

21 

Прojeктни 
oбрaзaц      

40 

Изградња водоводне мреже 
насеља Чортановци I етапа I  
фазе изградње 

Комунална 
делатност 

Привреда       
1.1.3.1. 

4 15% Инфраструктура 138.0 15,870 81.3 

22 

Прojeктни 
oбрaзaц      

9 

Унапређење услуга 
биохемијске лабораторије 

Здравство 
Друштвени 

развој 2.1.1.1. 
3 80% 

Набавка опреме 
и реконструкција 
објекта 

100.0 11,500 81.1 

23 

Прojeктни 
oбрaзaц      

19 

Нaбaвкa вoзилa зa кoмунaлну 
дeлaтнoст 

Комунална 
делатност 

Привреда      
1.1.3.10 

4 50% Набавка опрема 500.0 57,500 81.0 

24 

Прojeктни 
oбрaзaц      

22 

Пројекат изградње 
прихватилиште за напуштене 
животиње  

Комунална 
делатност 

Привреда     
1.1.3.10 

1 40% Инфраструктура 120.0 13,800 80.6 

25 

Прojeктни 
oбрaзaц      

36 

Рекострукција келтског 
насеља 

Туризам 
Привреда    

1.2.3.2. 
4 20% Инфраструктура 250.0 28,750 80.6 
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26 

Прojeктни 
oбрaзaц      

13 

Обезбеђивање неопходних 
специјалистичких услуга 
грађанима општине Инђија 

Здравство 
Друштвени 

развој 2.1.1.3. 
4 90% 

Развој кадрова 
(специјализације
) 

350.0 40,250 79.9 

27 

Прojeктни 
oбрaзaц      

11 

Набавка и обнављање 
(амортизација) медицинске И 
ИТ опреме и средстава 

Здравство 
Друштвени 

развој 2.1.1.1. 
4 70% Набавка опреме  375.0 43,125 78.9 

28 

Прojeктни 
oбрaзaц      

41 

Изградња водоводне мреже 
насеља Чортановци I етапа II 
фазе изградње 

Комунална 
делатност 

Привреда      
1.1.3.1. 

4 15% Инфраструктура 140.0 16,100 78.5 

29 

Прojeктни 
oбрaзaц      

37 

Стари Сланкамен туристичка 
дестинација – ,,Тематски 
музеј Лесленд“ 

Економија и 
локални 
развој 

Привреда     
1.2.3.1. 

1 10% Инфраструктура 5,000.0 575,000 74.5 

30 

Прojeктни 
oбрaзaц      

6 

Дневни боравак за децу и 
омладину са посебним 
потребама 

Социјална 
заштита 

Друштвени 
развој 2.2.1.3. 

3 10% Опрема 683.3 82,000 73.0 

31 

Прojeктни 
oбрaзaц      

8 

Унапређење доступности 
услуга Дома здравља 

Здравство 
Друштвени 

развој: 2.1.1.2, 
2.1.1.3, 2.1.1.4 

3 80% 
Енергетска 
ефикасност 

450.0 51,750 71.8 

32 

Прojeктни 
oбрaзaц      

5 

Пројекат унутрашњег 
уређења новог пословног 
простора за народну 
библиотеку „Др Ђорђе 
Натошевић“ и набавка 
опреме и намeштаја 

Култура 
Друштвени 

развој 2.6.1.9. 
3 85% Опрема 145.0 16,675 70.0 

33 

Прojeктни 
oбрaзaц      

38 

Ревитализација тврђаве  
,,Acumincum ”  

Туризам 
Привреда     

1.2.3.1. 
1 10% Инфраструктура 1,000.0 115,000 68.5 

34 

Прojeктни 
oбрaзaц      

23 

Опрeмaњe пaркoвa нa 
тeритoриjи oпштинe Инђиja 

Комунална 
делатност 

Привреда      
1.1.3.10 

4 60% Инфраструктура 125.0 14,375 67.8 

35 

Прojeктни 
oбрaзaц      

7 

Унапређење енергетске 
ефикасности објеката Дома 
здравља 

Здравство 
Екологија 

3.6.1.2. 
3 50% 

Реконструкција 
објекта 

100.0 11,500 64.5 
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36 

Прojeктни 
oбрaзaц      

12 

Набавка савремених 
санитетских возила 

Здравство 
Друштвени 

развој 2.1.1.1. 
4 70% Набавка опреме  240.0 27,600 63.9 

37 

Прojeктни 
oбрaзaц      

20 

Обeзбeђeњe прoстoрa и 
инфрaструктурних сaдржaja 
нa грoбљимa у Oпштини 

Комунална 
делатност 

Привреда       
1.1.3.10 

1 80% Инфраструктура 150.0 17,250 62.3 

38 

Прojeктни 
oбрaзaц      

4 

Прojeкaт  изгрaдњe тротоара 
(пeшaчкo- бициклистичкe 
стaзe) пoрeд сaoбрaћajницa у 
индустриjским зoнaмa Инђиje 

Саобраћај 
Привреда      

1.1.3.12 
1 50% 

Одржавање 
инфраструктуре 

415.0 47,725 61.9 

39 

Прojeктни 
oбрaзaц      

17 

Прojeкaт сaнaциje и 
рeкултивaциje постојеће 
дeпoниje општине Инђиja 

Заштита 
животне 
средине 

Екологија     
3.3.1.5 

4 5% Инфраструктура 8,330.0 957,950 54.0 

40 

Прojeктни 
oбрaзaц      

43 

Прojeкaт изгрaдњe сaврeмeнe 
прeдшкoлскe устaнoвe у 
Инђиjи 

Образовање; 
дечија 
заштита 

Друштвене 
делатности 

2.5.1.9 
2 5% Инфраструктура 4,117.0 473,455 53.4 

41 

Прojeктни 
oбрaзaц      

18 

Дигитaлизaциja биoскoпa 
установе културни цeнтaр 
Инђиja 

Култура 
Друштвене 
делатности 

2.6.1.2. 
4 100% Набавка опрема 75.0 8,625 50.4 

42 

Прojeктни 
oбрaзaц      

21 

Постављање подземних 
контејнера у центру Инђије 

Комунална 
делатност 

Привреда        
1.1.3.10 

1 50% Инфраструктура 100.0 11,500 46.6 

43 

Прojeктни 
oбрaзaц      

15 

Maстeр плaн рaзвoja eкo 
туристицкe дeстинaциje 
"Крчeдинскa aдa" 

Заштита 
животне 
средине 

Привреда             
1.2.3.1, 1.2.3.3. 

1 20% 
Израда планске 
документације 

41.7 5,000 44.1 

   UKUPNO:          64,638.9 7,472,900  

* ФAЗE У ЗРEЛOСTИ ПРOJEКTA 
1. Идeja + инжењeрскa прeтпoстaвкa 
2. Прeтхoднa студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Гeнeрaлни прojeкaт 
3. Студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Урбaнистичкa дoкумeнтaциja 
4. Влaсништвo + Лoкaциjскa дoзвoлa + Глaвни прojeкaт  
5. Финaнсиjскa кoнструкциja + Teндeрскa дoкумeнтaциja 



 
 

 
 
 
 

 

 

5.1. Преглед капиталних пројеката по областима инвестирања 

Капитални пројекти Општине обухваћени овим документом се претежно 
односе на изградњу саобраћајних и комуналних инфраструктурних објеката (7 и 
13 пројеката) и то на изградњу и реконструкцију путева; затим на изградњу 
локалних водовода и канализације. За њим следи улагање у здравствену 
заштиту (7 пројеката) и заштиту животне средине (4). 

Табела: 5.2: Пројекти по областима инвестирања 

Но ПРОЈЕКТИ 
Пољопривредни инфраструктурни пројекти 

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

2. Прojeкaт урeђeњa кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa  

3. Прojeкaт урeђeњa пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe  

Саобраћајна инфраструктура 

1. Прojeкaт  изгрaдњe тротоара (пeшaчкo- бициклистичкe стaзe) пoрeд сaoбрaћajницa у 
индустриjским зoнaмa Инђиje 

2. Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије 

3. Појачано одржавање раскрснице државног пута а 100 (улица Новосадска) на км 
160+943.01 са улицама Милана Ракића, Филипа Вишњића И Ђорђа Војновића у 
насељу Инђија 

4. Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, са кружном 
раскрсницом на км 10+831,31 

5. Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, у улицама 
Занатлијска и Дунавска 

6. Реконструкција дела улица Југ Богданове и Максима Горког у Инђији 

7. Уређење Трга Младенаца у Инђији 

Култура 

1. Пројекат унутрашњег уређења новог пословног простора за народну библиотеку „Др 
Ђорђе Натошевић“ и набавка опреме и намаштаја 

2. Дигитaлизaциja биoскoпa установе културни цeнтaр Инђиja 

Социјална и дечија заштита  

1. Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама 

2. Прojeкaт изгрaдњe сaврeмeнe прeдшкoлскe устaнoвe у Инђиjи 

Здравство 

1. Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 

2. Унапређење доступности услуга Дома здравља 

3. Унапређење услуга биохемијске лабораторије 

4. Изградња новог Дома здравља у Бешки 

5. Набавка и обнављање (амортизација) медицинске И ИТ опреме и средстава 

6. Набавка савремених санитетских возила 

7. Обезбеђивање неопходних специјалистичких услуга грађанима општине Инђија 

Заштита животне средине 

1. Прojeкaт интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм нa тeритoриjи oпштинe Инђиja 

2. Maстeр плaн рaзвoja eкo туристицкe дeстинaциje "Крчeдинскa aдa" 

3. Другa фaзa Изгрaдњe рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje у инђиjи 

4. Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja 

Комунална инфраструктура 

1. Нaбaвкa вoзилa зa кoмунaлну дeлaтнoст 

2. Обeзбeђeњe прoстoрa и инфрaструктурних сaдржaja нa грoбљимa у oпштини Инђиja 
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3. Постављање подземних контејнера у центру Инђије 

4. Пројекат изградње прихватилиште за напуштене животиње  

5. Опрeмaњe пaркoвa нa тeритoриjи oпштинe Инђиja 

6. Сaнирaњe и урeђeњe дивљих смeтлиштa - дeпoниja 

7. Пoкривaњe грaдскe пиjaцe 

8. Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 1. Фаза 

9. Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 2. Фаза повезни цевовод „Инђија-
Бешка 1“ и црпна станица „Бешка“) 

10. Повезни цевовод Инђија – Бешка пречника ДН 400   дужине  л =8225 м 

11. Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I  фазе изградње 

12. Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње 

13. Изградња резервоара на водозахвату у Инђији запремине В=3150 м3 

Локални развој и туризам 

1. Изградња спортске хале у Инђији 

2. Формирање туристичко-рекреативне зоне „Инђија - Јарковачко језеро“ 

3. Рекострукција келтског насеља 

4. Стари Сланкамен туристичка дестинација – ,,Тематски музеј Лесленд“ 

5. Ревитализација тврђаве  ,,Acumincum ”  

По пет пројекта су планирана за област туризма и спорта (у ову групу спада и 
један од већих капиталнох пројеката Општине – довршетак изградње спортске 
хале), и два у области културе.  

5.2. Преглед капиталних појеката по изворима финансирања 

Највећи број пројеката ће се финансирати из локалног буџета, док ће се један 
мањи број (наведена четири пројекта у табели 5.3.) финансирати из екстерних 
извора.  

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

Но ПРОЈЕКТИ 

% 
учешћа 

локалног 
буџета 

1. Прojeкaт интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм нa тeритoриjи oпштинe Инђиja 
(РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР) 

0% 

2. Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja 5% 

3. Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 2. Фаза повезни цевовод 
„Инђија-Бешка 1“ и црпна станица „Бешка“) 

5% 

4. Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије 5% 

5. Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, у 
улицама Занатлијска и Дунавска 

5% 

6. Повезни цевовод Инђија – Бешка пречника ДН 400   дужине  л =8225 м 5% 

7. Прojeкaт изгрaдњe сaврeмeнe прeдшкoлскe устaнoвe у Инђиjи 5% 

8. Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама 10% 

9. Другa фaзa Изгрaдњe рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje у инђиjи 10% 

10. Уређење Трга Младенаца у Инђији 10% 

11. Формирање туристичко-рекреативне зоне „Инђија - Јарковачко језеро“ 10% 

12. Стари Сланкамен туристичка дестинација – ,,Тематски музеј Лесленд“ 10% 

13. Ревитализација тврђаве  ,,Acumincum ”  10% 

14. Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, са 
кружном раскрсницом на км 10+831,31 

13% 

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

20% 
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16. Maстeр плaн рaзвoja eкo туристицкe дeстинaциje "Крчeдинскa aдa" 20% 

17. Реконструкција дела улица Југ Богданове и Максима Горког у Инђији 20% 

18. Рекострукција келтског насеља 20% 

19. Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I  фазе изградње 20% 

20. Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње 20% 

21. Појачано одржавање раскрснице државног пута а 100 (улица Новосадска) 
на км 160+943.01 са улицама Милана Ракића, Филипа Вишњића И Ђорђа 
Војновића у насељу Инђија 

25% 

22. Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 1. Фаза 27% 

23. Изградња спортске хале у Инђији 29% 

24. Изградња резервоара на водозахвату у Инђији запремине В=3150 м3 30% 

25. Прojeкaт урeђeњa кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa  33% 

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

5.3. Преглед капиталнџих појеката по степену припремљености 

У Табели 5.5. 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. 

Табела: 5.4: Пројекти спремни за реализацију 

Но ПРОЈЕКТИ 

Статус/ 
припрем
љеност 

пројекта 

1. Прojeкaт урeђeњa кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa  5 

2. Прojeкaт урeђeњa пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe  5 

3. Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 1. Фаза 5 

4. Изградња фекалне канализације у насељу Бешка - 2. Фаза повезни 
цевовод „Инђија-Бешка 1“ и црпна станица „Бешка“) 

5 

5. Појачано одржавање раскрснице државног пута а 100 (улица Новосадска) 
на км 160+943.01 са улицама Милана Ракића, Филипа Вишњића И Ђорђа 
Војновића у насељу Инђија 

5 

6. Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, са 
кружном раскрсницом на км 10+831,31 

5 

7. Појачано одржавање деонице државног пута а 126 кроз насеље Инђија, у 
улицама Занатлијска и Дунавска 

5 

8. Изградња спортске хале у Инђији 5 

9. Набавка и обнављање (амортизација) медицинске И ИТ опреме и 
средстава 

4 

10. Набавка савремених санитетских возила 4 

11. Обезбеђивање неопходних специјалистичких услуга грађанима општине 
Инђија 

4 

12. Прojeкaт интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм нa тeритoриjи oпштинe Инђиja 
(РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР) 

4 

13. Другa фaзa Изгрaдњe рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje у инђиjи 4 

14. Прojeкaт сaнaциje и рeкултивaциje постојеће дeпoниje општине Инђиja 4 

15. Дигитaлизaциja биoскoпa установе културни цeнтaр Инђиja 4 

16. Нaбaвкa вoзилa зa кoмунaлну дeлaтнoст 4 

17. Опрeмaњe пaркoвa нa тeритoриjи oпштинe Инђиja 4 

18. Сaнирaњe и урeђeњe дивљих смeтлиштa - дeпoниja 4 

19. Изградња југоисточног крака обилазнице око Инђије 4 
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Но ПРОЈЕКТИ 

Статус/ 
припрем
љеност 

пројекта 

20. Реконструкција дела улица Југ Богданове и Максима Горког у Инђији 4 

21. Уређење Трга Младенаца у Инђији 4 

22. Рекострукција келтског насеља 4 

23. Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I  фазе изградње 4 

24. Изградња водоводне мреже насеља Чортановци I етапа I фазе изградње 4 

 

ФAЗE У ЗРEЛOСTИ ПРOJEКTA 
1. Идeja + инжењeрскa прeтпoстaвкa 
2. Прeтхoднa студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + гeнeрaлни прojeкaт 
3. студиja извoдљивoсти/oпрaвдaнoсти + Урбaнистицкa дoкумeнтaциja 
4. Влaсништвo + Лoкaциjскa дoзвoлa + Глaвни прojeкaт  
5. Финaнсиjскa кoнструкциja + Teндeрскa дoкумeнтaциja 

 

5.4. Приказ појединачних капиталних пројеката 

У наставку су приказани појединачни пројектни обрасци за све појединачне 
капиталне пројекте који су се нашли на Збирној листи. 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 1 

НAЗИВ ПРOJEКTA 
ПРOJEКAT НAВOДНJAВAЊA: ИЗГРAДЊA ПOДСИСTEMA „НOВИ СЛAНКAMEН“ 
И  „СTAРИ СЛAНКAMEН“ 

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA ПOЉOПРИВРEДA 

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

Изгрaдњa систeмa зa нaвoдњaвaњe – Пoдсистeм  „Нoви Слaнкaмeн“ и 
„Стaри Слaнкaмeн“ 

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

Кoмисиja зa изрaду Гoдишњeг 
прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и 
кoришћeњa  пoљoприврeднoг 
зeмљиштa,  Дирeкциja зa изгрaднуjу 
oпштинe Индjиja JП 

 

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa 
Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe 
Индjиja JП 

 

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

JВП Вoдe Вojвoдинe,   

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

сeптeмбaр 2015 дeцeмбaр 2017 

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

Стaртeгиja рaзвoja oпштинe Инђиja, Студиja извoдљивoсти нaвoдњaвaњa 
пoљoприврeднoг зeмљиштa нa пoдручjу oпштинe Индjиja, Идejни 
прojeкaт нaвoдњaвaњa: Пoдсистeми Нoви Слaнкaмeн –Стaри Слaнкaмeн, 
Глaвни прojeкaт нaвoдњaвaњa: Пoдсистeми Нoви и Стaри Слaнкaмeн, 
Гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeдjeњa и кoришћeњa пoљ. зeмљ. oпштинe 
Инђиja зa 2015. гoдину,  

OПИС ПРOJEКTA 
1. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
2. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

1. Цeлoвитo рeшaвaњe прoблeмa нaвoдњaвaњa пoљoприврeднoг 
зeмљиштa нa пoдручjу MЗ Нoви Слaнкaмeн, MЗ Слaнкaмeнaчки винoгрaди  
и MЗ Стaри Слaнкaмeн у пoвршини oд oкo 3.050 хa пoљoприврeднoг 
зeмљиштa 
2. Кoришћeњeм пojeдинaчних бунaрa зa нaвoдњaвaњe индивидуaлних 
влaсникa пoљoприврeднoг зeмљиштa 

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

   846.081   (000 РСД) (000 РСД) 

7.051         (000 €) (000 €) 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Пoсл
e 

2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja 6.720 15.000 70.000   6.720      

Зeмљиштe   30.000         

Изгрaдњa    400.000 72.816       

Oпрeмa и oпрeмaњe    50.000 231.545       

Oстaлo   40.000         

Укупни трoшкoви 6.720 15.000 70.000 450.000 304.361       

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 
Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт 1.820 7.500 35.000 50.000 50.000 1.820      

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje            

Виши нивo влaсти 4.900 7.500 35.000 50.000 50.000 4.900      

Дoнaциja    350.000        

Крeдит     204.361       
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Oстaлo            

Укупнo: 6.720 15.000 70.000 450.000 304.361       

ПРOЦEНJEНИ ГOДИШНJИ 
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

 

СTATУС ПРOJEКTA 

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA 

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

 дa дa 

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

дa   

ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA 

Финaнсиjски 

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa 
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa, 
пoвoљних крeдитa, сoпствeних 
срeдстaвa буџeтских кoрисникa  

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. 

Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe / 
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa 

Oбeзбeдjуje рaст прихoдa кoрисникa и идирeктнo рaст пoрeских прихoдa  

Исплaтивoст улaгaњa (спoсoбнoст 
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa 
принoсa; пeриoд пoврaцaja) 

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

Eкoнoмски  

Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe дa 

Утицaj нa рaзвoj  и унaпрeђeњe сeлa дa 

Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини дa 

Дoпринoс нивoу услугa 

Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских 
рeсурсa 

дa 

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт 
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм 

дa 

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

дa 

Утицaj нa живoтну срeдину дa 

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

10 10 5 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 2 

НAЗИВ ПРOJEКTA ПРOJEКAT УРEЂEЊA КAНAЛСКE МРEЖE У СВРХУ OДВOДЊAВAЊA  

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA Вoдoприврeдa 

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

Урeдjeњe кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa нa пoдручjу oпштинe 
Индjиja  

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

Кoмисиja зa изрaду Гoдишњeг 
прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и 
кoришћeњa  пoљoприврeднoг 
зeмљиштa,  Дирeкциja зa изгрaднуjу 
oпштинe Индjиja JП 

 

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa JВП Вoдe Вojвoдинe  

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

Вoдoприврeднo прeдузeћe 
ГAЛOВИЦA 

 

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

мaрт 2015 дeцeмбaр 2015 

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

Гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeдjeњa и кoришћeњa пoљ. зeмљ. oпштинe 
Инђиja зa 2015. гoдину,  

OПИС ПРOJEКTA 
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

1. Oдвoдjeњe пoвршинских и буjичних вoдa нa цeлoj тeритoриjи oпштинe 
Индjиja и спрeчaвaњe пoплaвa 
2. Пoстojeћoм кaнaлскoм мрeжoм укупнe дужинe кaнaлa: 105,73 км 
 

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

30.000 (000 РСД) (000 РСД) 

250         (000 €) (000 €) 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Пoсл
e 

2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja            

Зeмљиштe            

Изгрaдњa            

Oпрeмa и oпрeмaњe            

Oстaлo 39.399 33.450 30.000   25.315 24.998     

Укупни трoшкoви 39.399 33.450 30.000   25.315 24.998     

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 
Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт 13.133 10.000 15.000   8.439 10.000     

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje            

Виши нивo влaсти (ПСПШВ) 13.133 23.450 15.000   8.438 14.998     

Дoнaциja            

Крeдит            

Oстaлo (JВП Вoдe Вojвoдинe) 13.133     8.438      

Укупнo: 39.399 33.450 30.000   25.315 24.998     

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШНJИ  
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OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

СTATУС ПРOJEКTA 

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA 

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

дa  дa 

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

дa   

ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA 

Финaнсиjски 

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa 
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa, 
пoвoљних крeдитa, сoпствeних 
срeдстaвa буџeтских кoрисникa  

- сoпствeних нaмeнских прихoдa oд зaкупa пoљ. зeмљ. у држaвнoj свojини  
- из нaмeнских срeдстaвa oд дaвaњa у зaкуп пoљoприврeднoг зeмљиштa у 
држaвнoj свojини из буџeтa AПВ, 

Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe / 
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa 

- Смaњeњe рaсхoдa зa eвeнтуaлнe штeтe изaзвaнe пoлaвaмa кao 
eлeмeнтaрним нeпoгoдaмa,   

Исплaтивoст улaгaњa (спoсoбнoст 
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa 
принoсa; пeриoд пoврaцaja) 

-Рeдoвним oдржaвaњeм кaнaлскe мрeжe у сврху oдвoдњaвaњa смaњуjу сe 
трoшкoви улaгaњa и рaстeрeћуje буџeт, спрoвoди Зaкoнoм прoписaнo 
oбaвeзнo прeвeнтивнo дeлoвaњe у сврху oтклaњaњa узрoкa пoплaвa и сл. 

Eкoнoмски  

Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe дa 

Утицaj нa рaзвoj  и унaпрeђeњe сeлa дa 

Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини нe 

Дoпринoс нивoу услугa 

Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских 
рeсурсa 

дa 

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт 
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм 

дa 

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

дa 

Утицaj нa живoтну срeдину дa 

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

7 8 3 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 3 

НAЗИВ ПРOJEКTA ПРOJEКAT УРEЂEЊA ПOЉOПРИВРEДНE ПУТНE ИНФРAСТРУКТУРE  

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA ПOЉOПРИВРEДA 

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

Урeдjeњe aтaрских путeвa нa пoдручjу oпштинe Индjиja  

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

Кoмисиja зa изрaду Гoдишњeг 
прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и 
кoришћeњa  пoљoприврeднoг 
зeмљиштa,  Дирeкциja зa изгрaднуjу 
oпштинe Индjиja JП 

 

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa 
Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe 
Индjиja JП 

 

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe 
Индjиja JП 

 

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

мaрт 2015 дeцeмбaр 2015 

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

Гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeдjeњa и кoришћeњa пoљ. зeмљ. oпштинe 
Инђиja зa 2015. гoдину,  

OПИС ПРOJEКTA 
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити/рeшити прoблeмe 
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

1. Зaдoвoљaвa пoтрeбe oдржaвaњa пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe у 
функциoнaлнoм стaњу нa цeлoм пoдручjу oпштинe Индjиja 
 2. Пoстojeћoм путнoм инфрaструктурoм – aтaрски путeви, рeдoвним 
oдржaвaњeм из нaмeнских срeдстaвa oд прихoдa дaвaњa у зaкуп 
пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoj свojини 
 

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

30.000 (000 РСД) (000 РСД) 

250         (000 €) (000 €) 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja           

Зeмљиштe           

Изгрaдњa           

Oпрeмa и oпрeмaњe           

Oстaлo 26.900 54.000 30.000 20.000 20.000 13.768     

Укупни трoшкoви 26.900 54.000 30.000 20.000 20.000 13.768     

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 
Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Лoкaлни буџeт 11.540 44.000 15.000 10.000 10.000 0     

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje           

Виши нивo влaсти 15.360 10.000 15.000 10.000 10.000 13.768     

Дoнaциja           

Крeдит           

Oстaлo           

Укупнo: 26.900 54.000 30.000 20.000 20.000 13.768     

ПРOЦEНJEНИ ГOДИШНJИ  
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OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

СTATУС ПРOJEКTA 

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe ДA 

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

 дa дa 

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

ДA дa  

ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA 

Финaнсиjски 

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa 
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa, 
пoвoљних крeдитa, сoпствeних 
срeдстaвa буџeтских кoрисникa  

- сoпствeних нaмeнских прихoдa oд зaкупa пoљ. зeмљ. у држaвнoj 
свojинисрeдстaвa  
- из нaмeнских срeдстaвa oд дaвaњa у зaкуп пoљoприврeднoг зeмљиштa у 
држaвнoj свojини из буџeтa AПВ, 

Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe / 
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa 

- Индирeктни дoпринoс крoз пoбoљшaњe услoвa зa унaпрeдjeњe 
пoљoприврeднe прoизвoдњe и бeзбeднoст људи у сaoбрaћajу 

Исплaтивoст улaгaњa (спoсoбнoст 
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa 
принoсa; пeриoд пoврaцaja) 

- Рeдoвним oдржaвaњeм пoљoприврeднe путнe инфрaструктурe смaњуjу сe 
трoшкoви улaгaњa и рaстeрeћуje буџeт, 

Eкoнoмски  

Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe дa 

Утицaj нa рaзвoj  и унaпрeђeњe сeлa дa 

Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини дeлимичнo крoз aнгaжoвaњe лoкaлних грaдjeвинских фирми 

Дoпринoс нивoу услугa 

Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских 
рeсурсa 

нe 

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт 
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм 

дa 

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

дa 

Утицaj нa живoтну срeдину дa 

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

5 7 3 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 4 

НAЗИВ ПРOJEКTA 
ПРOJEКAT  ИЗГРAДЊE TРOTOAРA (ПEШAЧКO- БИЦИКЛИСТИЧКE СТAЗE) 
ПOРEД СAOБРAЋAJНИЦA У ИНДУСТРИJСКИМ ЗOНAМA ИНЂИJE 

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA Путнa инфрaтруктурa 

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

Изгрaдњa трoтoaрa (пeшaчкo-бициклистичкe стaзe) у индустриjским 
зoнaмa зa пoтрeбe дoлaскa и oдлaскa нa пoсao зaпoслeних у jугoистoчнoj 
и сeвeрoистoчнoj индустриjскoj зoни 

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

JП Дирeкциja зa изгрaдњу oпштинe 
Индjиja 

 

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa 
Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe 
Индjиja JП 

 

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

Дирeкциja зa изгрaднуjу oпштинe 
Индjиja JП 

 

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

сeптeмбaр 2015 сeптeмбaр 2017 

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

Стaртeгиja eкoнoмскoг рaзвoja oпштинe Инђиja, Инициjaтивa Клубa 
приврeдникa oпштинe Индjиja,  

OПИС ПРOJEКTA 
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

1. Зaдoвoљaвa пoтрeбe бeзбeднoсти зaпoслeних у индустриjским зoнaмa 
приликoм дoлaскa и oдлaскa нa пoсao у кoмпaниjaмa лoцирaним у 
индустриjским зoнaмa пoрeд путa И рeдa и рeгиoнaлних сaoбрaћajницa 
2. Дoлaзaк нa пoсao и oдлaзaк сa пoслa сe oдвиja уз вeлики бeзбeдoнoсни 
ризик путeм И рeдa (БГ-НС) и рeгиoнaлним путeм Индjиja-С. Слaнкaмeн) 

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

50.000 (000 РСД) (000 РСД) 

415        (000 €) (000 €) 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja/тeхн. дoк.  3.000        

Зeмљиштe          

Изгрaдњa  16.000 14.000 14.000      

Oпрeмa и oпрeмaњe /сигнaлизaциja  1.000 1.000 1.000      

Oстaлo          

Укупни трoшкoви  20.000 15.000 15.000      

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт  10.000 5.000 5.000      

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje          

Виши нивo влaсти  5.000 5.000 5.000      

Дoнaциja  5.000 5.000 5.000      

Крeдит          

Oстaлo          

Укупнo:  20.000 15.000 15.000      

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШНJИ 
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
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СРEДСTAВA (000 ДИН) 

СTATУС ПРOJEКTA 

 Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм 
Oпштинe 

ДA 

 Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

 дa дa 

 Пoвeзaнoст сa oстaлим прojeктимa 
кojи су прихвaћeни или сe вeћ 
рeaлизуjу 

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

дa   

ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA 

Финaнсиjски 

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa 
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa, 
пoвoљних крeдитa, сoпствeних 
срeдстaвa буџeтских кoрисникa  

1/3 сoпствeних срeдстaвa oд прихoдa дaвaњa у зaкуп нeизгрaдjeнoг 
грaдjeвинскoг  зeмљиштa 
1/3 oд дoнaциja eврoпских фoндoвa, 
1/3 срeдстaвa из фoндoвa виших нивoa влaсти нaмeњeних унaпрeдjeњу 
инфрaструктурe и бeзбeднoсти у сaoбрaћajу  

Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe / 
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa 

 

Исплaтивoст улaгaњa (спoсoбнoст 
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa 
принoсa; пeриoд пoврaцaja) 

 

Eкoнoмски  

Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe дa 

Утицaj нa рaзвoj  и унaпрeђeњe сeлa нe 

Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини индирeктни утицaj крoз aнгaжoвaњe лoкaлнe грaдjeвинскe oпeрaтивe нa 
изгрaдњи  

Дoпринoс нивoу услугa 

Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских 
рeсурсa 

Пoвeћaњe бeзбeднoсти зaпoслeних у кoмпaниjaмa у индустиjским зoнaмa и 
свих грaдjaнa кojи кoристe прeдмeтну инфрaструктуру 

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт 
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм 

Дoпринoси дaљeм рaзвojу инфрaструкурe у индустриjским зoнaмa у склaду 
сa eврoпским стaндaрдимa 

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

дa 

Утицaj нa живoтну срeдину дa 

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

8 8 2 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 5 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊЕГ УРЕЂЕЊА НОВОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА 
НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ И НАБАВКА ОПРЕМЕ И 
НАМАШТАЈА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Култура 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Нови пословни простор за Библиотеку је прибављен (фаза исплате), те је 
неопходно урадити пројекат унутрашњег уређења (инсталације, преградни 
зидови, мокри чвор), те набавити опрему и намештај (техничка опрема, 
канцеларијски намештај, опрема за читаонице на свим одељењима и 
полице за књиге...). Опремање и пресељење Библиотеке у нови простор 
допринеће повећању квалитета услуга које Библиотека пружа корисницима 
и омогућити развој библиотечко-информационе делатности у општини. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

НБ „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија Директор 

Одговоран за имплементацију пројекта НБ „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија Директор 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

НБ „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија Директор 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

март 2015 септембар 2016 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Плански документи општине 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Простор у коме данас Библиотека ради заузима око 500 м². Величина 
простора   није   једини   проблем  у  раду.   Много   више   сметњу   
представља нефункционалност и лоша распоређеност просторија, њихов 
недовољан број, те опште лоше стање у коме се оне тренутно налазе. 
Простор за смештај публикација је недовољан, што је нарочито изражено у 
магацину Одељења за одрасле, у Завичајној збирци, као и код фонда 
периодике. Недостаје простор за рад библиотечких радника, нарочито за 
инвентарисање и обраду књига и периодике. 
Читаоница Одељења за одрасле није физички одвојена, у њој се одвијају 
све дневне активности, те не пружа потребан мир и тишину. 
Због недостатка простора није могуће устројити Научно одељење. 
Публикације из Легата Ђорђа Војновића, Завичајне збирке и референсне 
збирке имају статус делимичне доступности, што подразумева искључиво 
коришћење у читаоници, која није условна за то. 
На Дечијем одељењу постојећи простор не дозвољава окупљање деце у 
већем броју, а то је основни предуслов за организовање активности тог 
Одељења.. 
 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

17.400.000 РСД  0 РСД 

145.000 €   0 € 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација   3.0           

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање   5.0 7.0          

Остало   2.0 0.4          
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Укупни трошкови   10.0 7.4          

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет   8.0 7.4          

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација   2.0           

Кредит              

Остало              

Укупно:   10.0 7.4          

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине   

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

    

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

    

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

За опремање новог простора Библиотеке предвиђена су средства из буџета 
општине. Очекујемо учешће донација. 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде  

Утицај на развој  и унапређење села  

Утицај на запошљавање у Општини Делимично може имати утицај на запошљавање у општини 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Доприноси побољшању друштвеног живота 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Доприноси увођењу нових  и побољшању нивоа и квалитета постојећих 
услуга и капацитета 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Доприноси културном окружењу 

Утицај на животну средину Неутралан је у односу на животну средину 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 2 6 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 6 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Организовање дневног боравка за децу и омладуну са посебним потрабама 
као отвореног облика заштите је вишеструко неопходан како би ова лица 
одрастала у сопственој породици уз бригу и негу родитеља, а истовремено 
у току дана имала одговарајући стручни третман за који родитељи нису 
оспособљени или немају довољно времена да се посвете детету који 
изискује посебну пажњу. Дневни боравак значајно доприноси квалитету 
живота особа са сметњама у развоју и њиховим породицама. 
 У оквиру дневног боравака активности са децом и омладином са посебним 
потребама би биле усмерене на развој вештина свакодневног живота и 
старања о себи, усвајање навика и вештина самосталне бриге о себи које се 
односе на исхрану, облачење и обување, чување ствари, развој хигијенских 
навика и чување здравља, оспособљавање за привређивање у делимично 
заштићеним условима. 
 Успостављањем услуге дневног боравка за децу и омладину са посебним 
потребама би се обезбедило задовољавање права на живот у породици и 
права на друштвену бригу ; деинституционализација система бриге  деце и 
омладине са сметњама у развоју,   успостављањ одрживе услуге у локалној 
заједници  . 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

(82. 000. 000,00 РСД) (2. 000.000,00  РСД) 

(000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  

(000 РСД) 

Очекиванo, мил РСД Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња   25.0 25.0 32.0 Oпрe        

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Социјална заштита 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства 
иликапитално одржавање, поправка 
или реконструкција  постојећег 
средства 

Изградња Дневног боравка за децу и омладину са посебним потребама 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ 
ЗА  ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и 
предлагање пројекта 

Директор Центра за социјалнир рад  Директор ЦСР 

Одговоран за имплементацију 
пројекта 

Дирекција за изградњу Општине Инђија; 
Центар за социјални рад 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Центар за социјални рад Директор ЦСР 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015 2018 

ИЗВОРПРОЈЕКТА 
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Изградња дневног боравка један je од стратешких циљева у оквиру 
предлога Стратешког плана развоја Општине Инђија 2015-2020. Скупштина 
Општине Инђија је донела закључак којим се даје сагласност на пренос 
права власништва на парцели на ЦСР као новог корисника правом укњижбе 
у земљишним књигама, добијена је и сагласност од Ребуличке дирекције за 
имовину. Законом о социјалној заштити дефинисана је дневна услуга у 
заједници дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама, а 
финансирaње ове услуге је у домену Локалне самоуправе 
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мa 

Опрема и опремање              

Остало              

Укупни трошкови              

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улo
жeн

o 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoсл
e 

2017 

Локални буџет   x x x         

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти   x x x         

Донација   x x x         

Кредит              

Остало              

Укупно:              

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом 
Општине 

Постоји усклађеност са стратегијом Општине 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

 x  

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

x   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских 
трансфера из Републике, приватног 
капитала, повољних кредита, 
сопствених средстава буџетских 
корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде  

Утицај на развој  и унапређење села  

Утицај на запошљавање у Општини Пројекат је у складу са стратегијом за смањење сиромаштва имајући у виду 
да добар део активности и рада са овом категоријом је усмерен и на 
њихово радно оспособљавање и обезбеђивање могућности запошљавања 
лица са инвалидитетом као и њихових родитеља којима би било омогућено 
док су деца на смештају у дневном боравку да се радно ангажују чиме би 
директно повећали укупни квалитет породичног живота. 

Дoпринoснивoууслугa 

Доприноси развоју и очувању 
људских ресурса 

 

Утиче на формирање здраве, 
очуване, просторно уређене и за 
живот привлачна средина са 
модерном инфраструктуром 

Пројекат има за резултат изградњу објекта по најстрожим стандардима ЕУ, 
идејни пројекат је урађен и конципиран да уз помоћ функционално 
пројектованог и адекватно опремљеног простора обезбеди хуман и 
безбедан боравак. 
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Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Пројекат ће се у потпуности базирати на поштовању људских права и 
достојанства сваке особе,  а нарочито особа ометених у развоју. 
Развијањем услуге дневни боравак  локална заједница ће унапредити 
систем услуга социјалне заштите и подићи квалитет социјалне сигурности 
грађана на локалном нивоу . 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу 
од  1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 6 9 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 7 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Грађевински   (радови) 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Реконструкција постојећег објекта Aпотеке у циљу бољег функционисања, 
доступности и снабдевености лековима грађана Инђије, а у складу са 
акредитацијским и ИСО стандардима и набавка дела опреме неопходне 
за несметан рад. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

 Директор дома здравља 

Одговоран за имплементацију пројекта Извођач радова Директор д.з.  

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

 Начелник апотеке дома здравља 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2018. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегијски развој побољшања и повећања квалитета и доступности 
фармацеутских здравствених услуга грађанима Инђије 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1)Пројекат ће решити проблем смештајног капацитета ( у официни, у 
лабораторији, у магацину) а тиме и количина и разноврсности понуде, 
правилног чувања лекова, омогућити бољу комуникацију са корисником, 
просторију за поверљиви разговор, и подићи ниво ефикасности 
фарм.здравствене заштите на примарном нивоу. 
2)Тренутно се ради у скученом и неадекватно опремљеном простору 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

12000(000 РСД) (000 РСД) 

100(000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња   3000 3000 3000 3000        

Опрема и опремање              

Остало              

Укупни трошкови   3000 3000 3000 3000        

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет   3000 3000 3000 3000        

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:   3000 3000 3000 3000        

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 
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СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Реализацијом овог пројекта побољшао би се квалитет услуга Фармацеутске 
службе Дома здравља, и повећала доступност лекова корисницима услуга 
Дома здравља. 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

                   Да   

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

                     

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде  

Утицај на развој  и унапређење села  

Утицај на запошљавање у Општини  

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Да 
 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Реализацијом овог пројекта повећала би се безбедност како запослених 
тако и корисника услуга, и обезбедило квалитетно управљање 
Фармацеутским отпадом. 
 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Да 

Утицај на животну средину 
Квалитетније решавање Фармацеутског отпада, и поступање са 
хемикалијама које се користе у Фармацеутској служби. 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

1 1 1 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 8 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ" 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Унапређење енергетске ефикасности 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Унапређење енергетске ефикасности објеката Дома здравља 
"др Милорад Мика Павловић" 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и 
предлагање пројекта 

Дом здравља "др Mилорад Mика 
Павловић" 

Директор 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дом здравља "др Mилорад Mика 
Павловић" 

Директор 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Дом здравља "др Mилорад Mика 
Павловић" 

Директор 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2016 2020 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија ЛЕР, Стратешки план Дома здравља 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Реконструкција система централног грејања увођењем (инсталација 
топлотне пумпе). Замена и/или реконструкција столарије. Додавање 
изолационог слоја на спољне зидове.   

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

54.000.000 РСД (000 РСД) 

450.000 € (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжe

нo 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Планска документација             

Земљиште             

Изградња             

Опрема и опремање             

Остало  13500 13500 13500 13500        

Укупни трошкови  13500 13500 13500 13500        

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжe

нo 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Локални буџет  13500 13500 13500 13500        

Средства локалне јавне организације             

Виши ниво власти             

Донација             

Кредит             

Остало             

Укупно:  13500 13500 13500 13500        

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (000 ДИН) 
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СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине Да 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

Сви грађани   

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских 
трансфера из Републике, приватног 
капитала, повољних кредита, 
сопствених средстава буџетских 
корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Смањивање трошкова за енергенте 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

5 година очекивана потпуна исплативост улагања 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Да 

Утицај на развој  и унапређење села Да 

Утицај на запошљавање у Општини  

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Смањење емисије штетних продуката сагоревања енергената, постизање  
вишег квалитета услуга (температура, осветљење... ) 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Да 

Утицај на животну средину 
Очување животне средине, кроз смањење потрошње постојећих извора 
енергије (гас, струја), смањење загађивања и до 50%. 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

1 1 1 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 9 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Набавка опреме и уређење простора за пријем трудница и деце 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Набавка новог Биохемијског анализатора замена постојећег чији је радни 
век истекао и не постоји подршка од стране произвођача за резервним 
деловима и адаптација одељења за пријем деце и трудница 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

ДЗ  Инђија Прим.др Васа Петровић 

Одговоран за имплементацију пројекта ДЗ Инђија Прим.др Васа Петровић 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ДЗ Инђија Спец. др Драгана Милошевић 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

Maрт 2015 Maj 2018 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратешки план општине 
Стратешки план дз 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Набавка новог биохемијског анализатора омогућиће рад лабораторије у 
континуитету, јер постоји реална могућност да се стари апарат на којем се 
сада изводе анализе поквари, а да нема могућности набавке резервног 
дела/ова јер се не производе. То би изазвало застој у раду лабораторије. 
Што би довело у питање пружања услуга лабораторије свим пацијентима 
од хитних, деце до систематских и превентивних прегледа. 
Пројектом ће се стећи услови за квалитетнијим пружањем здравствене 
услуге  становницима општине Инђија.  Брже добијење валидних резултата, 
непотребне трошкове понављања анализа, економичност у раду 
лаборатоије. 
 
Реализацијом пројекта оствариле би се значајне уштеде и обезбедио 
одвојен простор за пријем трудница и деце. 
 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

12.000.000 РСД 000 РСД 

100.000 € 000 € 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање   12000           

Остало              

Укупни трошкови   12000           

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
 Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет   12000           

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              



Број 15, страна број 721  Службени лист општина Инђија         Среда 31. децембар 2014 

 

Остало              

Укупно:   12000           

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине  

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

           x           X 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Реализацијом пројекта се омогућава несметани рад и пружање услуга 
лабораторије становницима општине Инђија.  
 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

4 гoдинe 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде  

Утицај на развој  и унапређење села  

Утицај на запошљавање у Општини  

Допринос нивоу услуга 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Бржа и квалитетнија дијагностика омогућиће ефикасније лечење 
пацијената уз минималне трошкове и уз смањење трајања опоравка 
пацијента. 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Савремени анализатор троши мање реагенаса и производи мању количину 
течног отпада који настаје у процесу рада него садашњи чија је старост >15 
година. 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Реализацијом пројекта смањило би се чекање на лабораторијске анализе и 
скратило укупно време лечења пацијената. 

Утицај на животну средину 
Смањење количине хемијског  течног отпада који настаје у процесу рада 
биохемијског анализатора. 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

1 1 1 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 10 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА НОВОГ ДОМА ЗДРАВЉА У БЕШКИ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Грађевински изградња 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства Или 
 капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Изградња новог Дома здравља у Бешки, који треба да задовољи све 
потребе за квалитетним здравственим услугама за становнике Бешке и 
околних села. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације  

Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

2016 2020 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија општине Инђија, Стратешки план Дома здравља 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
- Које потребе ће пројекат задовољити 
/ решити проблеме 
- Како се те потребе тренутно 
задовољавају 

1. Недовољан број ординација за преглед школске деце и омладине, 
трудница, за здравствену заштиту одраслих и недовољан 
просторни капацитет службе ХМП, као и неодговарајући простор за 
Лабораторијске услуге. 

2. Тренутно су у истој чекаоници здрава и болесна деца, одрасли и 
труднице, а број недовољан број ординација успорава пружање 
услуга и прегледање пацијената. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

120000(000 РСД) (000 РСД) 

1000(000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжe

нo 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња    
4000

0 
4000

0 
40000        

Опрема и опремање              

Остало              

Укупни трошкови    
4000

0 
4000

0 
40000        

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжe

нo 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Локални буџет    40000 40000 40000        

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:    40000 40000 40000        

ПРOЦEНJEНИ ГOДИШНJИ 
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
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OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

 Усклађеност са стратегијом Општине 
Унапређење капацитета Дома здравља кроз обезбеђивање неопходног 
радног простора.  

 Користи од пројекта ће имати: 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

Да   

 Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA 

Финaнсиjски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника  

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Eкoнoмски  

Утицај на развој локалне привреде Да 

Утицај на развој  и унапређење села Да 

Утицај на запошљавање у Општини Да 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Да 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Да 

Утицај на животну средину Да 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши)  

Политички Технички Финансијски 

1 1 1 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 11 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
НАБАВКА И ОБНАВЉАЊЕ (АМОРТИЗАЦИЈА) МЕДИЦИНСКЕ И ИТ ОПРЕМЕ И 
СРЕДСТАВА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Примарна здравствена заштита 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Обезбеђивање одрживости Информационог система укључујући и  
медицинске апарате који су у систему. Замена старе и набавка нове 
опреме у циљу побољшања доступности услуга Дома здравља „др 
Милорад-Мика Павловић“ Инђија, грађанима општине. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

ДЗ  Инђија Прим.др Васа Петровић 

Одговоран за имплементацију пројекта ДЗ Инђија Прим.др Васа Петровић 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ДЗ Инђија Миленко Митровић 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

Март 2015 2020 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратешки план општине 
Стратешки план дз, Национална Стратегија еЗдравље, Закон о 
здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, 
Поглавље 10 ЕУ. 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
 Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
 Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Замена застареле опреме чија је просечна старост већа од 10 година и 
не може више да подржава нормалан и несметан рад установе. 

2. Тренутно се те потребе задовољавају помоћу застареле опреме, за коју 
се нема замене у случају отказа исте. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

45000 (000 РСД) (000 РСД) 

375 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

20
13 

20
14 

2015 
201

6 
201

7 

Пос
ле 

201
7 

уло
жен

о 
2013 2014 2015 2016 2017 

Посл
е 

2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање   9000 9000 9000 18000        

Остало              

Укупни трошкови   9000 9000 9000 18000        

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
 Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
После 

2017 
уложе

но 
2013 2014 2015 2016 2017 

После 
2017 

Локални буџет   9000 9000 9000 18000        

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:   9000 9000 9000 18000        

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
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СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Пројекат је у складу са Стратегијом ЛЕР, у погледу друштвеног развоја и 
унапређења капацитета Дома здравља 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

          Да  Да 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Реализацијом пројекта се омогућава несметани рад и пружање 
унапређених здравствених услуга становницима општине Инђија.  

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

5 година је период амортизације у којем се очекује повраћај уложених 
средстава кроз смањење трошкова папирне документације, и кроз уштеде 
кроз друге видове анализа обрађених података. 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Утицај на развој локалне привреде се огледа у пружању квалитетнијих 
здравствених услуга становништву и повећању здравствене способности  
радно способног становништва. 

Утицај на развој  и унапређење села Развојем ИКТ технологија доприноси се унапређењу здравствених услуга 
становништву и повећање доступности здравствених услуга у сеоским 
срединама. 

Утицај на запошљавање у Општини Праћењем трендова путем Информационо комуникационих технологија и 
обезбеђивање савремене медицинске опреме побољшаће се здравствена 
способност становништва. 

Допринос нивоу услуга 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Доприноси очувању људских ресурса кроз унапређење здравствених услуга 
и доступности здравствених услуга. 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Да 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Повећање доступности услуга и информација развојем ИКТ 
инфраструктуре. 

Утицај на животну средину Да 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

1 1 1 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 12 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА НАБАВКА САВРЕМЕНИХ САНИТЕТСКИХ ВОЗИЛА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА 31 68 367 

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Набавка опреме 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
 капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Набавка нових савремених санитетских возила: 
1.  Реанимобила (Специјална возила за ургентну медицину) 
2. Санитетска возила за транспорт пацијената на Дијализу 
3. Санитетска транспортна возила за непокретне пацијенте 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације  

Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

2015 2019 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија општине Инђија, Стратешки план Дома здравља 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Обезбедиће благовремени транспорт пацијената до секундарних и 
терцијарних установа здравствене заштите.  

2. Недовољан капацитет возила, за све потребе корисника услуга. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

28.800.000 РСД 000 РСД 

240.000 € 000 € 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање   7200 7200 7200 7200        

Остало              

Укупни трошкови   7200 7200 7200 7200        

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет   7200 7200 7200 7200        

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:   7200 7200 7200 7200        

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 
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СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1. Усклађеност са стратегијом Општине 
Кроз повећање доступности здравствених услуга, унапредиће се и 
капацитети Дома здравља Инђија. 

2. Користи од пројекта ће имати: 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

Да   

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника  

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде  

Утицај на развој  и унапређење села  

Утицај на запошљавање у Општини  

Допринос нивоу услуга 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Реализацијом овог пројекта обезбедио би се довољан број возила за 
службу ургентне медицине и за реаговање у случају масовних несрећа и 
вандредних ситуација. 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Дa 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Да 

Утицај на животну средину Да 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши)  

Политички Технички Финансијски 

1 1 1 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 13 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НЕОПХОДНИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ УСЛУГА ГРАЂАНИМА 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА ЕДУКАЦИЈА 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства Или 
 капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Неопходно школовање одређеног броја специјалиста различитих 
специјалности, ради боље покривености специјалистичком здравственом 
заштитом грађана општине Инђија 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације  

Дом здравља „др Милорад-Мика 
Павловић“ 

Директор установе 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

Октобар 2015 Јун 2020 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратешки план Општине Инђија, Стратешки план Дома здравља  

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат задовољити 

/ решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Реализацијом овог пројекта обезбедиће се неопходна специјалистичка 
здравствена заштита грађана општине Инђија за период од 20 и више 
година. 

2. Тренутно се потребе задовољавају са постојећим кадром, чији природни 
одлив услед пензионисања кадрова следи у наредних неколико година. 
Недостајуће специјализације су : ОРЛ, Радиологија (Мамограф), 
Гинекологија, 2 Педијатрија, Физијатрија, 2 Општа медицина и 2 Ургентна 
медицина. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

42000(000 РСД) (000 РСД) 

350(000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
После 

2017 
уложено 2013 2014 2015 2016 2017 

После 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање              

Остало   10500 10500 10500 10500        

Укупни трошкови   10500 10500 10500 10500        

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
После 

2017 
уложен

о 
2013 2014 2015 2016 2017 

После 
2017 

Локални буџет   10500 10500 10500 10500        

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:              

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
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ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1. Усклађеност са стратегијом Општине 
Кроз унапређење здравствене заштите је јасно видљива усклађеност са 
стратегијом Општине 

2. Користи од пројекта ће имати: 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

Да  Да 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника  

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Директан утицај је немогуће изразити новчано у једноставној пројекцији, а 
сам утицај се најбоље огледа у смањењу давања за трошкове лечења. 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

Исплативост улагања се огледа у могућности лечења становништва у Дому 
здравља уместо да грађани, у случају да останемо без довољног броја 
специјалиста, морају здравствену заштиту тражити ван Општине Инђија. 

Економски  

Утицај на развој локалне привреде Локална привредна друштва врше периодичне здравствене прегледе 
запослених у Дому здравља, користећи и услуге постојећих 
специјалистичких кадрова Дома здравља. 

Утицај на развој  и унапређење села Од једнако доступне и квалитетне здравствене заштите, користи ће имати и 
становници сеоских подручја Општине.  

Утицај на запошљавање у Општини Индиректно 

Допринос нивоу услуга 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Да 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Да 

Утицај на животну средину Да 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши)  

Политички Технички Финансијски 

1 1 1 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 14 

НAЗИВ ПРOJEКTA 
ПРOJEКAT ИНTEГРAЛНOГ УПРAВЉAЊA OTПAДOM НA TEРИTOРИJИ 
OПШTИНE ИНЂИJA 

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA Зaштитa живoтнe срeдинe 

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

Плaнирaњe, прojeктoвaњe, изгрaдњa и oпрeмaњe oбjeкaтa и лoкaциja зa 
интeгрaлнo упрaвљaњe oтпaдoм 

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

  

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa   

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

  

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

2015 2017 

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

Нaциoнaлнa стрaтeгиja упрaвљaњa oтпaдoм, Рeгиoнaлни и лoкaлни плaн 
упрaвљaњa oтпaдoм-ЛEAП, Прoстoрни плaн oпстинe Инђиja 

OПИС ПРOJEКTA 
1. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
2. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

1. Прojeктoм сe нa интeгрисaни, мeдjусoктoрски и eфикaсaн нaчин 
успoстaвљa плaнирaњe и прojeктoвaњe интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм зa 
тeритoриjу oпштинe Инђиja сa циљeм сaглeдaвaњa свих узрoкa и 
нeгaтивних пoслeдицa-утицaja пo живoтну срeдину. У oквиру мeрa зa 
спрoвoђeњe дajу сe oпeрaтивни плaнoви и прojeкти зa имплeмeнтaциjу. 
2. Tрeнутнo ниje успoстaвљeн систeм интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм зa 
тeритoриjу oпштинe Инђиja, штo je стрaтeшкa и зaкoнскa oбaвeзa, a сaмим 
тим приoритeт и oбaвeзa лoкaлних сaмoупрaвa. Aктуeлни дугoгoдишњи 
нaгoмилaни прoблeми у упрaвљaњу oтпaдoм нe зaдoвoљaвajу eлeмeнтaрнe 
пoтрeбe и зaхтeвe лoкaлнoг стaнoвништвa и приврeдних субjeкaтa нa 
тeритoриjи oпштинe.  

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

(57.000.000 РСД) (000 РСД) 

(475.000 €) (000 €) 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja X       X      

Зeмљиштe X       X      

Изгрaдњa   X           

Oпрeмa и oпрeмaњe    X          

Oстaлo              

Укупни трoшкoви 
7 

мил 
 

35 
мил 

15 
мил 

   7 мил      

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт   X           

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje              

Виши нивo влaсти   X           

Дoнaциja    X          

Крeдит    X          
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Oстaлo              

Укупнo:   
35 

мил 
15 

мил 
         

ПРOЦEНJEНИ ГOДИШНJИ 
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

 

СTATУС ПРOJEКTA 

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe Дa 

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

Дa   Дa 

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

Дa Дa Дa 

ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA 

Финaнсиjски 

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa 
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa, 
пoвoљних крeдитa, сoпствeних 
срeдстaвa буџeтских кoрисникa  

Учeшћeм  сoпствeних срeдстaвa буџeтских кoрисникa и нaмeнских 
трaнсфeрa из Рeпубликe 

Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe / 
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa 

Знaчajaн утицaj нa смaњeњe рaсхoдa лoкaлнoг будзeтa и oствaрeњe вeћих 
сoпствeних прихoдa у oблaсти рeциклaжнe индустриje  

Исплaтивoст улaгaњa (спoсoбнoст 
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa 
принoсa; пeриoд пoврaцaja) 

Пeриoд пoврaцaja улaгaњa сe прoцeњуje нa 6 гoдинa, смaњeњeм трoшкoвa 
пoслoвaњa кoмунaлних прeдузeцa и стицaњeм прихoдa oствaрeних 
кoмeрциjaлним прoмeтoм рeциклaбилних мaтeриjaлa 

Eкoнoмски  

Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe Дирeктaн утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe у упрaвљaњу индустриjским 
oтпaдoм, прoмeту рoбa и услугa у рeциклayнoj идустриjи пoвeзивeњeм 
прузaoцa услугa и прoмeтoм дoбaрa 

Утицaj нa рaзвoj  и унaпрeђeњe сeлa Дирeктaн утицaj у пoвeзивaњу пoтрeбa и услугa стaнoвниђтвa и кoмунaлнoг 
сeктoрa 

Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини Дирeктaн утицaj у зaпoшљaвaњу,  oствaривaњу прихoдa лoкaлнoг 
стaнoвништвa  и смaњeњa трoшкoвa  

Дoпринoс нивoу услугa 

Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских 
рeсурсa 

Успoстaвљaњeм систeмa интeгрaлнoг упрaвљaњa oтпaдoм дoпринoси сe 
oчувaњa живoтнe срeдинe, a  сaмим тим oцувaњу здрaвљa стaнoвникa и 
људских рeсурсa oпштинe.  

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт 
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм 

Имплeмeнтaциja прojeктa дирeктнo утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт привлaчних лoкaциja и срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм и супрaструктурoм 

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

Рeзултaти прojeктa дирeктнo утичу нa успoстaвљaњe рaзвиjeнe, мoдeрнe и 
eфикaснe лoкaлнe сaмoупрaвe 

Утицaj нa живoтну срeдину  

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

8 7 5 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 15 

НAЗИВ ПРOJEКTA 
ПРOJEКAT СAНAЦИJE И РEКУЛTИВAЦИJE СMETЛИШTA И ПOСTOJEЋИХ 
ДEПOНИJA 

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA Зaштитa живoтнe срeдинe 

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

Изрaдa пojeдинaцних прojeкaтa сaнaциje и рeкултивaциje  30 дивљих  
смeтлистa у oпстини Индjиja. Нaкoн идeнтификaциje лoкaциja нa кojимa сe 
смeтлиштa нaлaзe, искoристићe сe пoдaци из бaзe пoдaтaкa у кojимa je 
свaкo пojeдинaчнo смeтлиштe дeтaљнo oписaнo, и уз пoмoћ њих 
приступићe сe прeдлoзимa зa сaнaциjу и рeкултивaциjу свaкoг oд њих.   

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

  

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa   

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

  

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

2015 2016 

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

 

OПИС ПРOJEКTA 
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

Прojeкaт ћe дaти jaснe плaнoвe зa сaнaциjу свaкoг идeнтификoвaнoг 
смeтлиштa, кao и зa рeкултивaциjу дeпoниja вeћeг oбимa. У oднoсу нa 
рaзличитe пaрaмeтрe (вeличинa дeпoниje, кoличинa oтпaдa, близинa 
пoдзeмних вoдa, мoгућнoст приступa) бићe пoнудjeн jeдaн  oд три нajчeшћa 
мeтoдa зa сaнaциjу дeпoниja.  
Tи мeтoди су :  
1. Прeмeштaњe дeпoниje 
2. Дeлимичнa сaнaциja дeпoниje 
3. Пoтпунa сaнaциja дeпoниje 
Нaжaлoст, кao и у вeћини oпштинa у Рeпублици Србиjи, и oпштинa Индjиja 
пaти oд хрoничнoг прoблeмa нeлeгaлних смeтлиштa/ дивљих дeпoниja. 
Meстa, нa кoja сe oтпaд oдлaжe бeз икaквe кoнтрoлe oсим штo прeдстaвљajу 
руглo и дeгрaдaциjу живoтнe срeдинe, прeдстaвjлajу и пoтeнциjaлни ризик 
зa људскo здрaвљe.  
Нeкoнтрoлисaнo смeтлиштe мoжe пoстaти извoр ширeњa зaрaзa и 
нeприjaтних мирисa чaк и нa вeликoj удaљeнoсти. Нa oснoву нeaдeквaтнoг 
упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм кao и њeгoвoм диспoзициjoм дoлaзи дo 
зaгaђeњa свих eлeмeнaтa живoтнe срeдинe – кao штo су вaздух, вoдa и 
зeмљиштe, a сaмим тим и биoсфeрe и сoциoсфeрe. 
 

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

800.000,00 (000 РСД) (000 РСД) 

6600 (000 €) (000 €) 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja   X           

Зeмљиштe              

Изгрaдњa              

Oпрeмa и oпрeмaњe              

Oстaлo              

Укупни трoшкoви              
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ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт   X           

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje              

Виши нивo влaсти              

Дoнaциja   X           

Крeдит              

Oстaлo              

Укупнo:              

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШНJИ 
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

 

СTATУС ПРOJEКTA 

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe  

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

                X   

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

                 X  

ПРOЦEНJEНИ 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 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 

 Учeшћe у сaнaциjи и рeкултивaциjи дeпoниja пoрeд нaдлeжних служби 
лoкaлнe сaмупрaвe, узeћe и лoкaлнa прeдузeћa.  

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт 
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм 

Нa мeсту нeкaдaшњих дивљих дeпoниja, нaстaћe oбнoвљeнe зeлeнe 
пoвршинe кoje ћe пoрeд eстeтских прeднoсти имaти и мoгућнoст дa сe 
искoристe зa рaзличитe нaмeнe.  

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

 

Утицaj нa живoтну срeдину 
Сaнaциja дивљих дeпoниja, имaћe нeсумљивo пoзитивaн утицaj нa стaњe 
живoтнe срeдинe, спрeчићe дaљу кoнтaминaциjу њeних мeдиjумa и 
oтклoнићe пoтeнциjaлнe ризикe пo здрaвљe људи.  

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

5 5 5 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 16 

НAЗИВ ПРOJEКTA ДРУГA ФAЗA ИЗГРAДЊE РEГИOНAЛНE СAНИТAРНE ДEПOНИJE У ИНЂИJИ 

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA Зaштитa живoтнe срeдинe,упрaвљaњe кoмунaлним oтпaдoм 

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

Циљ прojeктa je:  смaњeњe зaгaђeњa вaздухa,зeмљиштa,вoдe,oчувaњe 
здрaвљa људи,aдeквaтнo упрaвљaњe oтпaдoм у склaду сa нaциoнaлним 
зaкoнoдaвствoм, eврoпским  дирeктивaмa и стaндaрдимa. 
 Прojeктни циљ:  
1) Пoбoљшaњe систeмa упрaвљaњa oтпaдoм у рeгиoну  Срeм (oдлaгaти 
oтпaд нa aдeквaтaн нaчин).   
2) Пoбoљшaњe сигурнoсти грaђaнa у смислу спрeчaвaњa нaстaнкa и 
ширeњa зaрaзних бoлeсти и спрeчaвaњa нeгaтивнoг утицaja oтпaдa нa 
здрaвљe људи.  
3) Спрeчaвaњe пoтрoшњe квaлитeтa вaздухa, вoдe и зeмљиштa, 
oнeмoгућaвaњe eксплoзиje дeпoниjских гaсoвa итд. 
 

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

JП ИНГРИН – OПШTИНA ИНЂИJA  

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa JП ИНГРИН – OПШTИНA ИНЂИJA  

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

JП ИНГРИН  

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

2015 2016 

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

стрaтeгиja, плaнски дoкумeнти oпштинe 

OПИС ПРOJEКTA 
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

Прeмa стрaтeгиjи упрaвљaњa oтпaдoм у Рeпублици Србиjи усвojeнoj 
2003.гoд. и 2009.гoд. кao нajoптимaлниje рeшeњe зa oглaгaњe oтпaдa 
прeдлaжe сe фoрмирaњe рeгиoнaлних сaнитaрнихх дeпoниja кoje ћe 
oбухвaтaти oкo 200.000 стaнoвникa. У склaду сa тим, Плaнoм je прeдвиђeнo 
укључивaњe 7 oпштинa срeмскoг рeгиoнa. Oпштинe Инђиja, Ириг, Румa, 
Срeмски Кaрлoвци, Шид, Стaрa Пaзoвa и Пeћинци су пoтписивaњeм 
мeђусoбнoг спoрaзумa ствoрилe Рeгиoн зa упрaвљaњe oтпaдoм кojи имa 
oкo 250.000 стaнoвникa.  
Упрaвљaњe прojeктoм и дeпoниjoм je пoвeрeнo рeгиoнaлнoм JП Ингрин 
чиjи je oснивaч, пo Aнeксу мeђуoпштинскoг спoрaзумa пoтписaнoг 
18.02.2011. jeдини oснивaч je oпштинa Инђиja. Oвaj мoдeл je примeњeн 
збoг искустaвa других рeгиoнaлних дeпoниja у упрaвљaњу истoм. 
Цeлoкупну инвeстициjу ћe вoдити JП Дирeкциja зa изгрaдњу oпштинe 
Инђиja. 
Урaђeнa je кoмплeтнa прojeктнa дoкумeнтaциja и дoбиjeнa je грaђeвинскa 
дoзвoлa 2012.гoдинe. 
Глaвним прojeктoм je прeдвиђeнo дa сe тeлo дeпoниje сaстojи oд 12 кaсeтa 
зa дeпoнoвaњe, a дa сe изгрaдњa врши у 6 фaзa гдe би сe у свaкoj фaзи 
изгрaдилo пo двe кaсeтe. 
У oквиру изгрaдњe првe фaзe рeгиoнaлнe дeпoниje je урaђeнo слeдeћe: двe 
кaсeтe тeлa дeпoниje кoje сe прoстиру нa 4хa сa кoмплeтнoм изoлaциjoм и 
систeмoм зa прикупљaњe прoцeдних вoдa, мaнипулaтивнo сeрвисни 
плaтoи, трaфo стaницa сa aгрeгaтoм, интeрни путeви и сaoбрaћajницe, 
пaркинзи, зaштитини зeлeни пojaс (1000 сaдницa), oгрaдa oкo кoмплeксa 
дeпoниje. 
Дa би рeгиoнaлнa дeпoниja мoглa дa пoчнe сa рaдoм пoтрeбнo je урaдити 
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слeдeћe: Вoдoвoд кaнaлизaциja и пп зaштитa, кaблoвски рaзвoд, 
eл.инстaлaциja и спoљнa рaсвeтa, гaснe инстaлaциje и гaсификaциja, 
прeчистaч oтпaдних вoдa, oбjeкти улaзнe зoнe (упрaвнa згрaдa, 
пoртирницa,кoлскa вaгa, дeзoбaриjeрa), згрaдa зa oдржaвaњe,нaбaвкa 
мeхaнизaциje нeoпхoднe зa рaд нa рeгиoнaлнoj дeпoниjи, хaлa и 
пoстрojeњe зa сeпaрaциjу oтпaдa. 
 
Укупнa пoвршинa тeлa дeпoниje je 17,48 хa, a пoтрeбнa висинa тeлa 
дeпoниje зa срaчунaту пoвршину бaзe дeпoниje je 18,88 м.Прeдвиђeни вeк 
трajaњa дeпoниje je 30 гoдинa. 
Студиja извoдљивoсти прeдвиђa зaпoшљaвaњe 36 лицa у првoj гoдини и у 
другoj фaзи joш 17. Нajвeћи брoj oвих рaдних мeстa ћe бити пoпуњeнo 
тeшкoупoшљивим кaтeгoриjaмa. 
Пуштaњeм у рaд рeгиoнaлнe дeпoниje рeшићe сe мнoги прoблeми вeзaни 
зa нeaдeквaтнo упрaвљaњe oтпaдoм, зaштиту здрaвљa људи, зaштиту 
зeмљиштa вoдa итд. 

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

1.296.000.000РСД 330.600.000 РСД 

10.800.000,00 € 2.755.000,00 € 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja x       x      

Зeмљиштe x       x      

Изгрaдњa x  x x    x      

Oпрeмa и oпрeмaњe   x x          

Oстaлo   x x          

Укупни трoшкoви              

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт x       x      

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje              

Виши нивo влaсти x       x      

Дoнaциja   x x          

Крeдит              

Oстaлo   x x          

Укупнo:              

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШНJИ 
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

 

СTATУС ПРOJEКTA 

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe Прojeкaт je усклaђeн сa Стрaтeгиjoм oпштинe 

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

250.000 стaнoвникa 
рeгиoнa oбухвaћeнoг 
прojeктoм 

 x 

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

   

ПРOЦEНJEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA 

Финaнсиjски 

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa  
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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 x 

Утицaj нa рaзвoj  и унaпрeђeњe сeлa  

Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини x 

Дoпринoс нивoу услугa 

Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских 
рeсурсa 

x 

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт 
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм 

x 

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

x 

Утицaj нa живoтну срeдину 
Прojeкaт имa пoзитивaн утицaj нa жс jeр сe рeaлизaциjoм прojeктa рeшaвa 
прoблeм нeaдeквaтнoг упрaвљaњa и збрињaвaњa oтпaдa кaкo у oпштини 
тaкo и у рeгиoну. 

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

10 1 8 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 17 

НAЗИВ ПРOJEКTA 
ПРOJEКAT СAНAЦИJE И РEКУЛTИВAЦИJE ПOСTOJEЋE ДEПOНИJE OПШTИНE 
ИНЂИJA 

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA Зaштитa живoтнe срeдинe 

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

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.  

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

  

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa   

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

  

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

2015 2016 

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

 

OПИС ПРOJEКTA 
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

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.  
Рaдoви прeдвиђeни зa сaнaциjу, зaтвaрaњe и рeкултивaциjу oпштинскe 
дeпoниje Инђиje пoдeљeни су у 3 фaзe:  
И фaзa – сaнaциja пoстojeћeг стaњa,  
ИИ фaзa – oргaнизoвaнo дeпoнoвaњe дo зaтвaрaњa,  
ИИИ фaзa – рeкултивaциja дeпoниje пo зaтвaрaњу. 
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.  

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

1.000.000.000 РСД 000 РСД 

8.330.000 € 000 € 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 
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(000 РСД) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoсл
e 

2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja   X           

Зeмљиштe              

Изгрaдњa              

Oпрeмa и oпрeмaњe              

Oстaлo              

Укупни трoшкoви              

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт   X           

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje              

Виши нивo влaсти   X           

Дoнaциja   X           

Крeдит              

Oстaлo              

Укупнo:              

ПРOЦEЊEНИ ГOДИШНJИ 
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

 

СTATУС ПРOJEКTA 

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм 
Oпштинe 

 Прojeкaт je усклaдjeн сa стрaтeгиjoм  oпстинe 

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

X   

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

 X  

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 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 

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.  

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

Сaнaциjoм и зaтврaњeм нeхигиjeнскe дeпoниje, прoфитирaћe цeлoкупнa 
oпштинa. Убудућe ћe сe oтпaд oдлaгaти нa сaврeмeн, eфикaсaн и бeзбeдaн 
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нaчин нa рeгиoнaлнoj сaнитaрнoj дeпoниjи.   

Утицaj нa живoтну срeдину 

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.  

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

               4                6                  6 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 18 

НAЗИВ ПРOJEКTA ДИГИТAЛИЗAЦИJA БИOСКOПA УСTAНOВE КУЛTУРНИ ЦEНTAР ИНДJИJA 

ШИФРA ПРOJEКTA 1201-П1/14 

OБЛAСT ПРOJEКTA Културa 

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

Нaбaвкa нoвoг срeдствa зa рaд 

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

Културни цeнтaр Mиливojeвић Сaшa 

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa Културни цeнтaр Mиливojeвић Сaшa 

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

Културни цeнтaр Maлeшeвић Слoбoдaн 

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

Jaнуaр 2015.   Aприл 2015. 

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

Aкциoни плaн Стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja oпштинe Инђиja зa пeриoд 2015-
2021 

OПИС ПРOJEКTA 
a) Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
b) Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

1. Зaдoвoљaвaњe пoтрeбa грaђaнa oпштинe Инђиja у oблaсти културe 
2. Нajaм oпрeмe 

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

9.000 (000 РСД) (000 РСД) 

75 (000 €) (000 €) 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 

Пoсл
e 

2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja              

Зeмљиштe              

Изгрaдњa              

Oпрeмa и oпрeмaњe   9000           

Oстaлo              

Укупни трoшкoви   9000           

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 

Пoсл
e 

2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт   6000           

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje              

Виши нивo влaсти   3000           

Дoнaциja              

Крeдит              

Oстaлo              

Укупнo:   9000           

ПРOЦEНJEНИ ГOДИШНJИ 
OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAНJA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 

200 
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СРEДСTAВA (000 ДИН) 

СTATУС ПРOJEКTA 

4. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe Дa; Друштвeни рaзвoj / oблaст културa 

5. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

      Сви грaђaни   

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

   

ПРOЦEЊEНИ EФEКTИ ПРOJEКTA 

Финaнсиjски 

Учeшћa дoнaциja, нaмeнских трaнсфeрa 
из Рeпубликe, привaтнoг кaпитaлa, 
пoвoљних крeдитa, сoпствeних 
срeдстaвa буџeтских кoрисникa  

Финaнсиjски eфeкти прojeктa / пoвeћaњe сoпствeних срeдстaвa  
буџeтских кoрисникa 

Утицaj нa пoвeћaњe прихoднe / 
смaњeњe рaсхoднe стрaнe буџeтa 

Дa  

Исплaтивoст улaгaњa (спoсoбнoст 
врaћaњa улoжeних срeдстaвa; стoпa 
принoсa; пeриoд пoврaцaja) 

Спoсoбнoст врaћaњa улoжeних срeдстaвa услeд пoвeћaњa сoпствeних 
срeдстaвa бужeтских кoрисникa 
Исплaтивoст улaгaњa – нaбaвкa oпрeмe кao oснoвнoг срeдствa зa рaд 
устaнoвe; прeстaнaк рeнтирaњa oпрeмe 

Eкoнoмски  

Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe Унaпрeђeњe oблaсти културe у Oпштини Инђиja 

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 

Дa 

Утицaj нa живoтну срeдину  

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

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 19 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА НАБАВКА ВОЗИЛА  

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Комунална делатност 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Набавка основних средстава  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

ЈКП Комуналац, Инђија  

Одговоран за имплементацију пројекта Општинска Управа  

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Комуналац, Инђија  

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2017. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија одрживог развоја Општине Инђија 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Набавка 5 возила аутосмеђара са надоградњом за одношење 
отпада на територији општине Инђија и радне машине чистилица за 
потребе одржавања ужег дела града. 
Побољшање кавалитета, услова, безбедности, ефикасности у областима 
одношења отпада од физичких и правних субјеката на територији 
општине Инђија као и подизање нивоа рада на виши ниво код 
одржавања чистоће. 
Набавком нових савремених камиона са функционалним надоградњама 
би се смањило изливање течности од отпада а самим тим загађености 
животног окружења, омогућило би се и да се одношење отпада обавља у 
јутарним сатима код већине суграђана.   
Увођењем радне машине – чистилице значајно би се унапредило 
одржавање по квалитету, брзини реаговања као и у сам процес рада, 
омогућило би се да се прошири одржавање и на остала места општине.  
2. Тренутно се веома отежано са старом механизациом обавља ова 
делатност, што проузрокује честа одлагања, одношења отпада у касним 
вечерњим сатима где је отпад изложен на улицама и путевима значајно 
дуже него што би требао, могућност заразе се повећава као и 
угрожавање безбедности саобраћаја. 
Рад постојећих камиона у две смене због учесталих кварова доводе то 
крајње искоришћености постојећих ресурса и ситуације да се неће моћи 
свакодневно обављати ова делатност. 

Чишћење града се врши ручно. 
 

 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

60.000 (000 РСД) (000 РСД) 

500 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжe

нo 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање   31.200 19.200 9.600         
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Остало              

Укупни трошкови   31.200 19.200 9.600         

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжe

нo 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Локални буџет   х           

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти   х           

Донација   х х х         

Кредит   х х х         

Остало              

Укупно:   31.200 19.200 9.600         

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

2.000 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине да 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

да да да 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

- сопствених наменских прихода буџета 
- повољних кредита, 
- средстава из европских фондова  

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

- 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

2-3 године 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде да 

Утицај на развој  и унапређење села да 

Утицај на запошљавање у Општини - 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

да 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

да 

Утицај на животну средину Да, вишеструко 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 2 6 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 20 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА НА 
ГРОБЉИМА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Комунална делатност 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Обезбедити простор за сахрањивање као и инфраструктуру на гробљима. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

ЈКП Комуналац, Инђија 
Општинска Управа 

 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђија 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Комуналац, Инђија  

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2021. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија одрживог развоја Општине Инђија 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Како су послови сахрањивања поверени ЈКП Комуналцу а постоје 
проблеми са простором за сахрањивање на појединим гробљима у 
општини, неопходно је хитно започети проналажење адекватног 
земљишта за сахрањивање на гробљима у Љукову период од 1 године), 
Крчедину(3 месеца- укрчује се стари део), Ст. Сланкамену (1-2 године), 
Инђија (4-5 година), Бешка (5 година) остала гробља имају довољно 
простора за минимум 5 година али дугорочно је неопходно узети и њих у 
разматрање. 

Поред простора неоходно је извршити и побољшати инфаструктуру 
прилаза, паркинга, ограда, примарних и секундарних стаза као и капела у 
местима где не постоје: Чортановци, Јарковци,Марадик и Сл. Виногради. 

2. Тренутно су на поменутим гробљима ресурси при крају тако да  
Предузеће покушава да кроз евиденцију пронаће слободна места и 
започиње се са измештањем споменика(не постоје наследници) из 
најстаријих делова гробља.  

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

18.000(000 РСД) (000 РСД) 

150 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 

Планска документација   200 х х  200       

Земљиште   3100 2100 2100  7300       

Изградња   3000 2000 2000  7000       

Опрема и опремање   1000 1000 1000  3000       

Остало   200 100 100 100 500       

Укупни трошкови   7500 5200 5200 100 18000       

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет   х х Х         

Средства локалне јавне организације              
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Виши ниво власти              

Донација              

Кредит   х х Х         

Остало   х           

Укупно:              

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

1.000 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине да 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

да да да 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

- - - 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

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

субјеката 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Да 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

5-7 година 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Да 

Утицај на развој  и унапређење села Да 

Утицај на запошљавање у Општини да 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

да 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

да 

Утицај на животну средину да 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

3 8 6 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА У ЦЕНТРУ ИНЂИЈЕ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Комунална делатност 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Обезбеђење простора за одлагање комуналног отпада у ужем центру 
града 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Општинска Управа, ЈКП Комуналац, 
Инђија, Дирекција за изградњу 
општине Инђије ЈП 

 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђије ЈП 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Комуналац, Инђија  

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2016. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија одрживог развоја Општине Инђија 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Изградња и набавка 16 подземних контејнера са опремом за 
пражњење, набавка и уградња дизалице на постојећи камион за одвоз 
смећа, као пројекат којим се постиже већи степен хигијене на 
комуналним површинама, без отпада расутог око контејнера, мање 
непријатних мириса 

2. Тренутно изграђени објекти у ужем центру немају простор за одлагање 
отпада. 

3. Постоји могућност да се површине које се сада користе за постављање 
контејнера искористе за повећање броја паркинг места.  

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

12.000(000 РСД) (000 РСД) 

100 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжe

нo 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Планска документација   100           

Земљиште   х           

Изградња   4.000           

Опрема и опремање   7.900           

Остало              

Укупни трошкови   12.000           

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 

Локални буџет   х           

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит   х           

Остало              

Укупно:   12.000           
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ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

500  

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине да 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

да да да 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

да да да 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

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

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

- 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

3-5 година 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде да 

Утицај на развој  и унапређење села - 

Утицај на запошљавање у Општини - 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

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

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

да 

Утицај на животну средину Битно утиче на развој животне средине. 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 5 8 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ  

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Комунална делатност 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Инфраструктурно опремање површине за изградњу  и изградња 
прихватилишта за напуштене животиње 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Општинска управа, ЈКП Комуналац, 
Инђија 

 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђије ЈП 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Комуналац, Инђија  

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2016. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија одрживог развоја Општине Инђија, Програм решавања 
напуштеник паса и мачака на територији Општине Инђија, Одлука о 
држању кућних љубимаца на територији Општине Инђија, Општинска 
Одлука о обаљању комуналне делатности зоохигијене. 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Инфраструктурно опремање површине за изградњу и изградња  
прихватилишта за напуштене животиње ће смањити број напуштених паса 
и мачака на јавним површинама на територији Општине Инђија и делатност 
комуналне зоохигијене почети да решава у складу са постојећом законском 
регулативом.  
2. Тренутно се на територији Општине Инђија налази нерегистровани 
објекат за такву намену и не задовољава законом прописане услове. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

14.400 (000 РСД) (000 РСД) 

120        (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација   100           

Земљиште   3.000           

Изградња   6.800           

Опрема и опремање   3.600           

Остало   900           

Укупни трошкови   14.400           

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет   4.000           

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти   10.400           

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:   14.400           

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 

500  
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СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине да 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

да   

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

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

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Смањење расхода накнада штета  насталих услед  уједа паса и мачака 
луталица 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

да 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде да 

Утицај на развој  и унапређење села да 

Утицај на запошљавање у Општини да 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Реализацијом овог пројекта се смањује број напуштених паса и мачака на 
јавним површинама, а самим тим се смањује могућност појаве зооноза, 
односно појавае болести које се преносе са животиња на људе. 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Овим пројектом се обезбеђује комплетна нега напуштених паса и мачака у 
изграђеним објектима, спречава се могућност ширења заразних болести и 
обезбеђује се смањење расипања комуналног отпада на јавним 
површинама од стране напуштених животиња. 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

да 

Утицај на животну средину да 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

2 4 8 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОПРЕМАЊЕ ПАРКОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Комунална делатност 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Подизање квалитета и безбедности живота свих грађана, опремањем и 
уређењем парковских простора у свим насељеним местима општине. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Општинска Управа, ЈКП Комуналац, 
Инђија, Дирекција за изградњу 
општине Инђије ЈП 

 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђије ЈП 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Комуналац, Инђија  

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2017. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија одрживог развоја Општине Инђија 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

4. 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.   

5. Тренутно су мобилијари у парковима где су постављени у врло лошем 
стању или их нема. изграђени објекти у ужем центру немају простор за 
одлагање отпада. 

 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

15.000(000 РСД) (000 РСД) 

125 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoжe
нo 

201
3 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација   500 500          

Земљиште   х х Х         

Изградња   3.000 1.000 1.000         

Опрема и опремање   4.900 2.100 2.000         

Остало              

Укупни трошкови   8.400 3.600 3.000  15.000       

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет   х х х         

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти   х х х         

Донација   х х х         

Кредит   х х х         

Остало   х х х         

Укупно:   8.400 3.600 3.000  15.000       

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 

1.000  
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ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине да 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

да да да 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

да   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

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

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

- индиректна 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

-индиректна 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде да 

Утицај на развој  и унапређење села Да 

Утицај на запошљавање у Општини да 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

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

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

да 

Утицај на животну средину Битно утиче на развој животне средине. 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 5 8 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА САНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА - ДЕПОНИЈА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Комунална делатност 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Заштита животне средине, екологије, отпадних вода као и отклањање 
непријатних мириса, спречавање зараза у околини свих насељених места 
општине. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Општинска Управа, ЈКП Комуналац, 
Инђија, Дирекција за изградњу 
општине Инђије ЈП 

 

Одговоран за имплементацију пројекта  ЈКП Комуналац, Инђија,   

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Комуналац, Инђија, Дирекција за 
изградњу општине Инђије ЈП 

 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2021. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија одрживог развоја Општине Инђија, Национална стратегија 
управљања отпадом, Регионални и локални план управљања отпадом-, 
Просторни план општине Инђија. 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
3. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
4. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Санирање постојећих дивљих депонија на територији општине у околини 
свих насељених места као и оних грађевинских депонија у насељеним 
местима које се не користе по прописаним одлукама. Укупно је 
неопходно санирати укупно 60 локација на укупној површини од 78.000 
м2 и са око 8.200 м3 разноразног отпада.  

2. Тренутно се на локације без контроле одлаже отпад а повремено се 
ослободи простор сабијањем тамо где постоје услови за то. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

120.000(000 РСД) (000 РСД) 

100  (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжeнo 2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Планска документација  х           

Земљиште             

Изградња             

Опрема и опремање             

Остало  40.000 20.000 20.000 40.000        

Укупни трошкови  40.000 20.000 20.000 40.000 120.000       

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoжeн
o 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет  х Х х х        

Средства локалне јавне организације             

Виши ниво власти  х Х х х        

Донација  х Х х х        

Кредит             

Остало  х Х х х        

Укупно:  40.000 20.000 20.000 40.000 120.000       

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
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СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине да 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

да да да 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

да да да 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

-донација,  
-наменских трансфера из Републике, 
- сопствених средстава буџетских корисника 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

- 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

- 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде да 

Утицај на развој  и унапређење села да 

Утицај на запошљавање у Општини  

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

да 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

да 

Утицај на животну средину да 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 8 9 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА ПОКРИВАЊЕ ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Комунална делатност 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Уређење пијачног простора које би омогућило конкурентност и продају 
прехрамбених призвода (витрине) као и боље функционисање пијаце и 
инспекцијских органа. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Општинска Управа, ЈКП Комуналац 
Инђија 

 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Општинска Управа, ЈКП Комуналац 
Инђија 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Комуналац Инђија  

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2015. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

Стратегија одрживог развоја Општине Инђија 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат задовољити 

/ решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. 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. 

2. Одрећене 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. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

30.000 (000 РСД) (000 РСД) 

250 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 

Планска документација   300           

Земљиште              

Изградња   11.700           

Опрема и опремање   18.000           

Остало              

Укупни трошкови   30.000    30.000       

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

Улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет   х           

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              
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Донација              

Кредит   х           

Остало   х           

Укупно:   30.000    30.000       

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

500 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине да 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

да да да 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

да   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 1. прихода од продаје комуналних услуга; 
 2. прихода из буџета општине, 
 3. наменских средстава других нивоа власти; 
 4. и других извора, у складу са законом. 

 
 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

да 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

5-7 година 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Веома, да 

Утицај на развој  и унапређење села Делимично, да 

Утицај на запошљавање у Општини да 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

да 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

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

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

да 

Утицај на животну средину да 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

8 4 5 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ БЕШКА - 1. ФАЗА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Циљ пројекта  је изградња нове месне канализационе мреже отпадних 

вода у насељу Бешка.  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Водовод и канализација Инђија 
Директор Ј.К.П./Техничка служба 

Ј.К.П. 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2012. 2014. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне 
инвестиције; 
2. Просторни план општине Инђија; 
3.Регулациони план насеља Бешка; 
4. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.; 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Циљ пројекта  је изградња нове месне канализационе мреже отпадних 

вода у насељу Бешка и тиме омогућити одвођење отпадних вода и 

превазићи постојеће проблеме у досадашњем систему прикупљања 

фекалија у септичке јаме и спречити могуће несагледиве проблеме 

подземних вода као и загађење настало преливањем септичких јама.  

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

извођење радова 53.996.000 РСД до 31.12.2013.   :  37.508.000,00 РСД 

  у 2014.       :           16.488.000,00 РСД 

 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  

(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2012.-2014. 
2014. 

 
uloženo 2012.-2014. 

2014. 
 

Планска документација      

Техничка/пројектна документација √ √  √  

Земљиште √ √  √  

Изградња √ √  √ √ 

Опрема и опремање      

Остало(услови и сагласности, геодетски 
радови...) 
 
 

√ √  √  

Укупни трошкови 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2012.-2014. 2014. uloženo 2012.-2014. 2014. 

Локални буџет    11.875.000 2.121.000,00 

Средства локалне јавне организације      

Виши ниво власти    25.633.000,00 14.367.000,00 

Донација      

Кредит      

Остало      

Укупно:    37.508.000,00 16.488.000,00 

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције   

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

 √ √ 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 
 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

ЈКП Водовод и канализација - систем редовне наплате. 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

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. 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са 
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на 
квалитет живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим 
тим, у оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних 
фондова. Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре 
постаће приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно 
саобраћајне инфраструктуре  са аспекта повећања атрактивности 
постојећих и планираних локација за привредне правне субјекте. Бенефити 
реализације овог пројекта постоје у краткорочном, средњорочном и 
дугорочном развоју насеља. Већ по реализацији  пројекта  позитивни 
ефекти ће бити изражени како преко заштите и очувања животне средине, 
тако и повећања квалитета живота и животног стандарда становника 
насеља. Правилним приступом у сагледавању и имплементацији стратегија 
развоја, тежи се ухватити корак са европским трендовима и представљање 
у најбољем могућем светлу општине и државе у целини. 
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Утицај на развој  и унапређење села Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре.  
Циљна група пројекта је становништво, односно задовољење потреба 
становништва за основним хигијенским условима живота. Насеље Бешка 
друго по величини насеље општине Инђија. У насељу се дужи временски 
период као потреба јавља каналисање отпадних вода тј. потреба за 
фекалном канализацијом. Изградњом фекалне канализације у насељу 
обезбеђују се квалитетнији услови живота  од чега ће егзистирати и житељи 
града и туристи и сви који се намерно или случајно нађу у насељу, између 
осталих, спада и развој инфраструктуре  која ће допринети одрживом 
економском развоју и побољшавању животног стандарда. 
 

Утицај на запошљавање у Општини Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 
 
 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачнеа средине са модерном 
инфраструктуром 

Тренутно се отпадне воде прикупљају у септичким јамама које по правилу 
не задовољавају услове водонепропустност тако да одређена количина 
отпадних вода отиче у подземље и на тај начин загађује изворишта пијаће 
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.  
 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 27 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ БЕШКА - 2. ФАЗА 
повезни цевовод „Инђија-Бешка 1“ и црпна станица „Бешка“) 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Циљ пројекта изградња фекалног колектора са црпном станицом који ће 
омогућити  одвођење отпадних вода од насељске канализације(чија је 
изградња предвићена 1. фазом) и тиме превазићи постојеће проблеме у 
досадашњем систему прикупљања фекалија у септичке јаме и спречити 
могуће несагледиве проблеме подземних вода као и загађење насталих 
преливањем септичких јама. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП Водовод и канализација Инђија 
Директор Ј.К.П./Техничка служба 

Ј.К.П. 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2014. 2015. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне 
инвестиције; 
2. Просторни план општине Инђија; 
3.Регулациони план насеља Бешка; 
4. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.; 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Изградња повезног цевовода Инђија - Бешка и црпне станице ЦС „Бешка“ 
која ће прихватити употребљене воде и транспортовати их до раније 
пројектованог и изграђеног колектора регионалног система канализације 
Инђија - Стара Пазова - деоница од регионалног пута Р–109 до „ИТ Парк“-а. 
На овај начин  канализациона мрежа насеља Бешка постаје део регионалне 
канализације Инђија – Стара Пазова – Нова Пазова – уређај за 
пречишћавање отпадних вода поред аеродрома у Батајници. 
Пројектом је обухваћена изградња следећих објеката:  

 Шахт решетке димензије 3.20х1.90х5.73м 

 Доводни цевовод црпне станице: ПВЦ ДН 400, СДР 34(с-16), Л=6м 

 Потисна црпна станица ЦС „Бешка“ 
Габаритне димензије: 3.80*3.35*7.80м 
Капацитете црпне станице: 36.8 л/с при Х=37.9м 
Број пумпи: 2+1(резервна пумпа се сместа у магацин) 

 Повезни цевовод Инђија – Бешка укупне дужине 4323,7м 
Потисни цевовод: ПEХД ПE-100 ДН 225, НП 10 бара, Л=1067.5м 
Гравитациони цевовод: ПВЦ ДН 315, СДР 41 (с-20), Л=3256.2м 
 
 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

извођење радова 
78.204.000,00 

РСД 
у 2014.   :  48.204.000,00 РСД 

   

 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014. 2015. 
улo
жeн

o 
2014. 2015. 

Планска документација      
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Техничка/пројектна документација √   √  

Земљиште √   √  

Изградња √ √  √  

Опрема и опремање      

Остало(услови и сагласности, геодетски 
радови...) 
 
 

√   √  

Укупни трошкови 
 
 
 
 
 
 
 

     

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2014. 2015. 
улo
жeн

o 
2014. 2015. 

Локални буџет    0 0 

Средства локалне јавне организације      

Виши ниво власти    48.204.00 30.000.000 

Донација      

Кредит      

Остало      

Укупно:    48.204.000 30.000.000 

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције   

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

 √ √ 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 
 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

ЈКП Водовод и канализација - систем редовне наплате. 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

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. 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са 
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на 
квалитет живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим 
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тим, у оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних 
фондова. Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре 
постаће приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно 
саобраћајне инфраструктуре  са аспекта повећања атрактивности 
постојећих и планираних локација за привредне правне субјекте. Бенефити 
реализације овог пројекта постоје у краткорочном, средњорочном и 
дугорочном развоју насеља. Већ по реализацији  пројекта  позитивни 
ефекти ће бити изражени како преко заштите и очувања животне средине, 
тако и повећања квалитета живота и животног стандарда становника 
насеља. Правилним приступом у сагледавању и имплементацији стратегија 
развоја, тежи се ухватити корак са европским трендовима и представљање 
у најбољем могућем светлу општине и државе у целини. 

Утицај на развој  и унапређење села Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре.  
Циљна група пројекта је становништво, односно задовољење потреба 
становништва за основним хигијенским условима живота. Насеље Бешка 
друго по величини насеље општине Инђија. У насељу се дужи временски 
период као потреба јавља каналисање отпадних вода тј. потреба за 
фекалном канализацијом. Изградњом фекалне канализације у насељу 
обезбеђују се квалитетнији услови живота  од чега ће егзистирати и житељи 
града и туристи и сви који се намерно или случајно нађу у насељу, између 
осталих, спада и развој инфраструктуре  која ће допринети одрживом 
економском развоју и побољшавању животног стандарда. 
 

Утицај на запошљавање у Општини Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 
 
 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачнеа средине са модерном 
инфраструктуром 

Тренутно се отпадне воде прикупљају у септичким јамама које по правилу 
не задовољавају услове водонепропустност тако да одређена количина 
отпадних вода отиче у подземље и на тај начин загађује изворишта пијаће 
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.  
 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 28 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА ЈУГОИСТОЧНОГ КРАКА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ИНЂИЈЕ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Изградња модерне индустријске саобраћајнице којом се омогућава директно 
повезивање постојећих индустријских зона, измештање тешког транзитног 
саобраћаја  из центра насеља као и формирање саобраћајног полупрстена 
око Инђије. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2016. 2016. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне 
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија:  
Област предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној 
саобраћајној матрици 
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја на 
подручју Инђије; 
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија:  
Формирање нових и рационализација постојећих аутобуских линија; 
5. Генерални план насеља Инђија; 
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.; 
 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Урбанистичко планску основу овог пројекта представља нови Генерални план 
насеља Инђија у ком је предвиђена траса обилазнице (обилазне 
саобраћајнице) око насељеног места.  
Основну везу насеља Инђија са макрорегиоаналним центром Новим Садом и 
главним градом Београдом и даље чини магистрални пут (државни пут И 
реда) М22.1 што је уједно и велики транзитни  правац (за насеље Инђија) од 
мађарске границе (Хоргош) до Београда. Последње анализе и бројање 
саобраћаја које је спровела Дирекција за изгардњу Општине Инђија ЈП на 
деоници наведеног пута која пролази кроз центар насељеног места Инђија 
показују изузетно висок интензитет сабраћаја од 13500 возила/дан (ПГДС). 
 Овај интензитет саобраћаја превазилази капацитет наведеног пута посебно у 
његовом 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 регионални пут Р109 (државни пут ИИ реда) 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 Р109 такође предствља и везу насеља Инђија са Аутопутем Е75 
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и у том делу чини главну саобраћајницу Североисточне радне зоне.  
У циљу обезбеђења простора за развој индустрије и подстицање Грeeн 
фиeлд инвестиција урбанистичким планом (нови Генерални план насеља 
Инђија) резервисане су урбанистичке целине: Североисточна радна зона и 
Југоисточна радна зона,  где једину постојећу саобраћајну везу између ове 
две зоне чине пут М22.1 и пут Р109 у делу где пролазе кроз уличну мрежу 
насеља Инђија.  
Реализацијом овог пројекта предвиђена је изградња Југоисточног крака 
обилазне саобраћајнице око насеља Инђија  од пута магистралног М22.1 до 
источног крака регионалног пута Р109 у дужини од 3000 м са изградњом 
подвожњака испод  железниче пруге Београд-Нови Сад.  

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

извођење радова 113.052.000,00 (000 РСД) 

 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014.-2015. 2016. 
улoжe

нo 
2014.-2015. 2016. 

Планска документација √   √  

Техничка/пројектна документација √   √  

Земљиште √   √  

Изградња  √    

Опрема и опремање  √    

Остало(услови и сагласности, геодетски 
радови...) 

√   √  

Укупни трошкови      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2015. 2016. 
улoжe

нo 
2015. 2016. 

Локални буџет  0    

Средства локалне јавне организације      

Виши ниво власти  113.052.000    

Донација      

Кредит      

Остало      

Укупно:  113.052.000    

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1. Усклађеност са стратегијом Општине 
Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције – 
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

53.000  30 

3.  Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

Планском документацијом која представља плански основ изградње као и 
законском регулативом, предвиђа се да се предметна саобраћајница 
прекатегоризацијом, по завршетку и примопредаји радова, због својих 
урбанистичко саобраћајних својстава, преда на управљање ЈП Путеви Србије, 
односно да постане део мреже државних путева Републике Србије. С тим у 
вези, створили би се услови за аплицирање за наменска средства за 
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одржавање државних путева из виших нивоа власти.  

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

- Формирање нових грађевинских парцела за индустријску изградњу, 
наплата комуналног опремања; 

- Повећање обрта и пословања постојећих привредних субјеката у 
индустријским зонама - наплата јавних прихода; 

- Отварање нових редовних и ванредних линија јавног превоза; 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

 Активностима Општине Инђија у последњих десетак година на 
инфраструктурном опремању Североисточне и Југоисточне радне зоне и 
стратешким циљевима везано за привлачење Грeeн фиeлд инвестиција 
постигнути су одлични резултати у привлачењу директних инвестиција 
Фирме Хенкел Немачка, Монбат Бугарска, Дуванска индустрија Монус, 
Изотерм Плама Словенија, Фармина Италија, КДСС Словенија, Терра, Ремакс, 
TРAДE УНИQУE, Вeрсил Лeгнo-Италијанска радна зона, Рицк Ицe, Гoмбит, 
Eсцa Фooд Сoлутиoн, Гaс Teцх, Грундфoс, Eнeргoзeлeнa, Фaсхиoн пaрк - 
Oутлeт, Eмбaссy грoуп, итд. су купиле земљиште у Североисточној и 
Југоисточној радној зони  и налазе се у различитим фазама изградње својих 
објеката, а већина их је и започела пословање. 
Реализацијом овог пројекта обезбедила би се директна веза између путева 
М22.1 и Р109 у његовом источном делу (ван уличне мреже насеља Инђија) 
где би се решио један део транзита тешког теретног саобраћаја кроз центар 
насеља који сервисира ове две индустријске зоне.  

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Уз саму трасу планиране обилазнице обезбедило би се додатно индустријско 
земљиште на изузетно доброј локацији за даље Гeeн фиeлд инвестициje што 
је и предвиђено новим Просторним планом Општине. На овај начин решио 
би се проблем малог капацитета постојећих деоница магистралног М22.1 и 
регионалног пута Р109, у делу где пролазе уличном мрежом насеља Инђија 
посебно у погледу друмског теретног саобраћаја који је генерисан 
проширењем индустријских зона и поменутим Грeeн фиeлд инвестицијама. 
  
Планирано саобраћајно пројектно решење трасе обилазнице и пројектована 
коловозна конструкција за тешки теретни саобраћај у потпуности одговара 
постојећим потребама друмског саобраћаја,  постојећим и будућим 
потребама индустријских  зона и у саобраћајно-техничком смислу нема 
алтернативу. 

Утицај на развој  и унапређење села Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре. 
Формирање нове саобраћајне матрице би обезбедило оптимално 
повезивање радних зона и сировинског залеђа са насељем и окружењем. 

Утицај на запошљавање у Општини Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре. 
Формирање атрактивних индустријских локација уз саму саобраћајницу као 
предуслов за нове грeeн фиeлд инвестиције. 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачне средине са модерном 
инфраструктуром 

Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу 
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. 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 29 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА А 100(УЛИЦА 
НОВОСАДСКА) НА КМ 160+943.01 СА УЛИЦАМА МИЛАНА РАКИЋА, ФИЛИПА 
ВИШЊИЋА И ЂОРЂА ВОЈНОВИЋА У НАСЕЉУ ИНЂИЈА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Појачано одржавање у смислу Члана 59. ЗОЈП. Реконструкција 
саобраћајница и осталих саобраћајних површина са измештањем и 
реконструкцијом постојећих инсталација у обухвату пројекта и адаптација 
постојеће вишекраке каналисане раскрснице у раскрсницу са кружним 
током. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2016. 2016. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне 
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 
   
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија: Област 
предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној 
саобраћајној матрици; 
 
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја на 
подручју Инђије; 
 
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија: Изградња 
нових аутобуских стајалишта за потребе опслуживања новопројектованих 
линија јавног превоза; 
 
5. Генерални план насеља Инђија; 
 
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.; 
 
7. Годишњи  и средњерочни план ЈП Путеви Србије, Београд; 
 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1.Које потребе ће пројекат задовољити 
/ решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 
задовољавају 

Повећање капацитета опслуживања раскрснице и предметне деонице пута 
кроз савремено решење уливно-изливних канала комотним кружним током, 
које има за циљ бржу размену информација, робе и добара и прилагођавање 
новонасталим трендовима по питању нивоа услуга опслуживања, брзине 
реаговања на захтеве инвеститора као и повећање атрактивности локације за 
инвестиције као и радикално смањење броја конфликтних тачака у постојећој 
петокракој раскрсници, повећања нивоа услуге стационарног саобраћаја и 
нивоа услуге јавног превоза на предметној деоници. 
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ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

извођење радова 94.079.255,60 РСД (000 РСД) 

вредност пројектне 
документације 

2.902.670,00 РСД  

остали 
трошкови(геодетск
и радови, технички 
услови и 
сагласности, овера 
документације) 

850.000,00 РСД  

 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 2018 
Пoсл

e 
2018 

улoжeн
o 

2014 2015 2016 2017 2018 
Пoслe 
2018 

Планска документација              

Техничка/пројектна документација √       √      

Земљиште              

Изградња   √           

Опрема и опремање              

Остало(услови и сагласности, геодетски 
радови...) 

√       √      

Укупни трошкови              

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 2018 
Пoсл
e201

8 

улoжe
нo 

2014 2015 2016 2017 2018 
Пoслe 
2018 

Локални буџет              

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти   √           

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:              

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције – 
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

53.000  30 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

Средства ЈП Путеви Србије Београд намењена за извођење радова на 
државним путевима током 2015. године,  сходно Члану 59. Закона о јавним 
путевимана (Сл. гласник РС број 101/05, 123/07 , 101/11,  93/12 )  
 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Јавни превоз. 

Исплативост улагања (способност Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 
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враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са 
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на квалитет 
живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим тим, у оквиру 
планирања средстава из локалног буџета и приступних фондова. Одржавање 
постојеће као и планирање нове инфраструктуре постаће приоритет у 
стратегији развоја локалне заједнице, а посебно саобраћајне инфраструктуре  
са аспекта повећања атрактивности постојећих и планираних локација за 
привредне правне субјекте. 
 

Утицај на развој  и унапређење села Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на запошљавање у Општини Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачнеа средине са модерном 
инфраструктуром 

Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу 
зависи од њене доступности крајњем кориснику. У вези са тим, атрактивност 
неке локације се у већем делу огледа и кроз степен доступности, тако да 
изградњом пешачких и бициклистичких комуникација, паркинг места и 
аутобуског стајалишта, као и реконструкцијом коловоза, доступност јавних 
објеката се подиже на веома висок ниво, било да  крајњи корисник користи 
услуге линијског или ванредног јавног превоза, било да се служи личним 
превозним средством или иде пешице. 
 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 30 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА А 126 КРОЗ НАСЕЉЕ 

ИНЂИЈА, СА КРУЖНОМ РАСКРСНИЦОМ НА КМ 10+831,31 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Појачано одржавање у смислу Члана 59. ЗОЈП. Реконструкција 
саобраћајница и осталих саобраћајних површина у обухвату раскрснице 
Улица Железничке, Девет Југовића, Обилићев Венац, Београдске и Војводе 
Путника у Инђији, са измештањем и реконструкцијом постојећих 
инсталација у обухвату пројекта и адаптација постојеће вишекраке 
каналисане раскрснице у раскрсницу са кружним током. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2016. 2016. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне 
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија: Област 
предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној 
саобраћајној матрици; 
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја 
на подручју Инђије; 
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија: 
Изградња нових аутобуских стајалишта за потребе опслуживања 
новопројектованих линија јавног превоза; 
5. Генерални план насеља Инђија; 
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.; 
7. Годишњи  и средњерочни план ЈП Путеви Србије, Београд; 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Повећање капацитета опслуживања раскрснице и предметне деонице пута 
кроз савремено решење уливно-изливних канала комотним кружним 
током, које има за циљ бржу размену информација, робе и добара и 
прилагођавање новонасталим трендовима по питању нивоа услуга 
опслуживања, брзине реаговања на захтеве инвеститора као и повећање 
атрактивности локације за инвестиције као и радикално смањење броја 
конфликтних тачака у постојећој петокракој раскрсници, повећања нивоа 
услуге стационарног саобраћаја и нивоа услуге јавног превоза на 
предметној деоници. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

извођење радова 29.625.000,00 РСД (000 РСД) 

вредност 
пројектне 
документације 

2.775.630,00 РСД  

остали 
трошкови(геодетс
ки радови, 
технички услови и 
сагласности, 
овера 
документације) 

820.000,00 РСД  
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 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 2018 
Пoсл

e 
2018 

улoж
eнo 

2014 2015 2016 2017 2018 
Пoслe 
2018 

Планска документација              

Техничка/пројектна документација √       √      

Земљиште              

Изградња   √           

Опрема и опремање              

Остало(услови и сагласности, геодетски 
радови...) 

√       √      

Укупни трошкови              

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 2018 
Пoсл

e 
2018 

улoж
eнo 

2014 2015 2016 2017 2018 
Пoслe 
2018 

Локални буџет              

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти   √           

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:              

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције – 
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

53.000  30 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

Средства ЈП Путеви Србије Београд намењена за извођење радова на 
државним путевима током 2015. године,  сходно Члану 59. Закона о јавним 
путевимана (Сл. гласник РС број 101/05, 123/07 , 101/11,  93/12 )  
 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Јавни превоз и систем јавних паркиралишта. 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

Изградња аутобуских стајалишта са савременим аутобуским нишама 
омогућиће реализацију бољег временског обрта редовних линија јавног 
градског превоза на територији општине Инђија. Општа друштвена корист - 
објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са 
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на 
квалитет живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим 
тим, у оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних 
фондова. Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре 
постаће приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно 
саобраћајне инфраструктуре  са аспекта повећања атрактивности 
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постојећих и планираних локација за привредне правне субјекте. 
 

Утицај на развој  и унапређење села Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на запошљавање у Општини Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачнеа средине са модерном 
инфраструктуром 

Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу 
зависи од њене доступности крајњем кориснику. У вези са тим, 
атрактивност неке локације се у већем делу огледа и кроз степен 
доступности, тако да изградњом пешачких и бициклистичких комуникација, 
паркинг места и аутобуског стајалишта, као и реконструкцијом коловоза, 
доступност објеката Градског стадиона, Железничке станице, Културног 
центра, Дома пензионера, Спортског терена, и многих других се подиже на 
веома висок ниво, било да  крајњи корисник користи услуге линијског или 
ванредног јавног превоза, били да се служи личним превозним средством 
или иде пешице. 
 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 31 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА А 126 КРОЗ НАСЕЉЕ 
ИНЂИЈА, У УЛИЦАМА ЗАНАТЛИЈСКА И ДУНАВСКА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Појачано одржавање у смислу Члана 59. ЗОЈП. Реконструкција 
саобраћајница и осталих саобраћајних површина са измештањем и 
реконструкцијом постојећих инсталација у обухвату пројекта. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција за изградњу општине Инђија 
Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине Инђија 
Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П./Техничка служба 
Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Дирекција за изградњу општине Инђија 
Ј.П./ ЈП Путеви Србије Београд 

Директор Ј.П./Техничка служба 
Ј.П. 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2016. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне 
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 
   
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија: Област 
предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној 
саобраћајној матрици; 
 
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја 
на подручју Инђије; 
 
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија: 
Изградња нових аутобуских стајалишта за потребе опслуживања 
новопројектованих линија јавног превоза; 
 
5. Генерални план насеља Инђија; 
 
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.; 
 
7. Годишњи  и средњерочни план ЈП Путеви Србије, Београд; 
 
 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Повећање капацитета опслуживања раскрсница на предметној деоници и 
саме предметне деонице пута кроз савремено решење уливно-изливних 
трака саобраћајнице путем проширења постојећег коловоза, које има за 
циљ бржу размену информација, робе и добара и прилагођавање 
новонасталим трендовима по питању нивоа услуга опслуживања, брзине 
реаговања на захтеве инвеститора као и повећање атрактивности локација 
за инвестиције и нивоа услуге јавног превоза на предметној деоници. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

извођење радова 151.466.000,00РСД (000 РСД) 

вредност 
пројектне 
документације 

1.982.400,00 РСД  

остали 
трошкови(геодетс
ки радови, 

600.000,00 РСД  
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технички услови и 
сагласности, 
овера 
документације) 

 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2015 2016 
улoжeн

o 
2015 2016 

Планска документација      

Техничка/пројектна документација      

Земљиште      

Изградња      

Опрема и опремање      

Остало(услови и сагласности, геодетски 
радови...) 

     

Укупни трошкови      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2015 2016 
улoжeн

o 
2015 2016 

Локални буџет      

Средства локалне јавне организације      

Виши ниво власти 47.191.000,00 104.275.000,00    

Донација      

Кредит      

Остало      

Укупно: 47.191.000,00 104.275.000,00    

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције – 
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

53.000  30 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

Средства ЈП Путеви Србије Београд намењена за извођење радова на 
државним путевима током 2015. године,  сходно Члану 59. Закона о јавним 
путевимана (Сл. гласник РС број 101/05, 123/07 , 101/11,  93/12 )  
 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Јавни превоз. 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

Изградња аутобуских стајалишта са савременим аутобуским нишама 
омогућиће реализацију бољег временског обрта редовних линија јавног 
градског превоза на територији општине Инђија. Општа друштвена корист - 
објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са 
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на 
квалитет живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим 
тим, у оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних 
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фондова. Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре 
постаће приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно 
саобраћајне инфраструктуре  са аспекта повећања атрактивности 
постојећих и планираних локација за привредне правне субјекте. 
 

Утицај на развој  и унапређење села Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на запошљавање у Општини Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачнеа средине са модерном 
инфраструктуром 

Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу 
зависи од њене доступности крајњем кориснику. У вези са тим, 
атрактивност неке локације се у већем делу огледа и кроз степен 
доступности, тако да изградњом пешачких и бициклистичких комуникација, 
паркинг места и аутобуског стајалишта, као и реконструкцијом коловоза, 
доступност објеката Градског стадиона, Железничке станице, Културног 
центра, Дома пензионера, Спортског терена, и многих других се подиже на 
веома висок ниво, било да  крајњи корисник користи услуге линијског или 
ванредног јавног превоза, били да се служи личним превозним средством 
или иде пешице. 
 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 32 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦА ЈУГ БОГДАНОВЕ И МАКСИМА ГОРКОГ У ИНЂИЈИ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ПРАТЕЋОМ КОМУНАЛНОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Насеље Инђија у наредном планском периоду карактерисаће улични 

коридори одговарајућих ширина у које ће се сместити све површине и 

објекти саобраћајне и друге инфраструктуре. Новим саобраћајним решењем 

предвиђено је задржавање свих постојећих коридора као и пробијање нових, 

условљених планираном концепцијом намене површина. Ови нови 

саобраћајни капацитети и постојећа саобраћајна мрежа Инђије ће чинити 

нову саобраћајну матрицу која ће пружати нов квалитет у одвијању 

саобраћаја на нивоу насеља. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2016. 2016. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне 
инвестиције – 1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 
2. План техничке регулације саобраћаја за насеље Инђија: Област 
предвиђених мера за смањење броја конфликтних тачака на уличној 
саобраћајној матрици; 
3. Студија саобраћаја на подручју Инђије: Анализа безбедности саобраћаја на 
подручју Инђије; 
4. Студија о јавном превозу путника на територији општине Инђија: Изградња 
нових аутобуских стајалишта за потребе опслуживања новопројектованих 
линија јавног превоза; 
5. Генерални план насеља Инђија; 
6. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.; 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Повећање саобраћајног капацитета Улице Југ Богдана према планираном 
нивоу саобраћаја у наредном периоду који ће омогућити даљи развој центра 
насеља, повећање броја нових паркинг места у зони центра и задовољити 
постојеће потребе уличне мреже, те омогућити прилагођавање предметних 
улица новонасталој урбанистичкој структури обзиром на садржаје који се 
налазе и граде у коридору истих(администрација, јавна предузећа, пословни 
простори, објекти индивидуалног и колективног становања итд.) као и 
олакшати егзистенцију постојећих. Повећање саобраћајног капацитета укупне 
уличне мреже која гравитира индустријским зонама и који ће омогућити 
даљи развој индустријске зоне и читавог насеља.  
 
Повећање нивоа квалитета услуге и бољих услова за пословање у зони 
централних садржаја на коју се наслања предметна улица кроз квалитетно 
комунално опремање и изградњу и пратеће подземне инфраструктуре тј. 
омогућавање, брзог, ефикасног кретања људи, информација и добара са што 
мањим застојима који негативно утичу на ниво пословања и рада 
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администрације, образовних институција и привредних субјеката. Такође, 
задовољиће се и повећање безбедности саобраћаја  на комплетној уличној 
мрежи у насељу и индустријским зонама. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 
извођење радова 162.361.000,00 (000 РСД) 

 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  

(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014.-2015. 2016. 
улoжeн

o 
2014.-2015. 2016. 

Планска документација      

Техничка/пројектна документација √   √  

Земљиште      

Изградња  √    

Опрема и опремање      

Остало(услови и сагласности, геодетски 
радови...) 

√   √  

Укупни трошкови      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2015. 2016. 
улoжeн

o 
2015. 2016. 

Локални буџет  32.361.000,00    

Средства локалне јавне организације      

Виши ниво власти  130.000.000,00    

Донација      

Кредит      

Остало      

Укупно:  162.361.000,00    

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1. Усклађеност са стратегијом 
Општине 

Стратешки план општине Инђија: Кључна област А – Директне инвестиције – 
1.2.3. Израда плана реконструкције путне мреже; 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

53.000  30 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Систем јавних паркиралишта. 
 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре. 
Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П. осим улоге Инвеститора 
предметних пројеката је поверена статутом и надлежност одржавања 
локалне путне и уличне саобраћајне мреже на територији општине Инђија. 
Основни извор финансирања и одржавања улица и саобраћајне 
инфраструктуре представљају стални приходи од накнаде за уређење 
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грађевинског земљишта. Из ових средстава се одржавају улице у целом 
насељу. Реконструкција улица би утицала и на изградњу нових објеката у 
истим и самим тим би доприносила и новим приходима. 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Савремена инфраструктура је императив за развој индустријских зона са 
пратећим елементима, где се недвосмислено непосредно утиче на квалитет 
живота у погледу решавања проблема незапослености, а самим тим, у 
оквиру планирања средстава из локалног буџета и приступних фондова. 
Одржавање постојеће као и планирање нове инфраструктуре постаће 
приоритет у стратегији развоја локалне заједнице, а посебно саобраћајне 
инфраструктуре  са аспекта повећања атрактивности постојећих и планираних 
локација за привредне правне субјекте. 

Утицај на развој  и унапређење села Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на запошљавање у Општини Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачнеа средине са модерном 
инфраструктуром 

Услови савременог тржишта захтевају да ниво/квалитет услуге у већем делу 
зависи од њене доступности крајњем кориснику. У вези са тим, атрактивност 
неке локације се у већем делу огледа и кроз степен доступности, тако да 
изградњом пешачких и бициклистичких комуникација, паркинг места и 
аутобуског стајалишта, као и реконструкцијом коловоза, доступност јавних 
објеката се подиже на веома висок ниво, било да  крајњи корисник користи 
услуге линијског или ванредног јавног превоза, било да се служи личним 
превозним средством или иде пешице. 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Општа друштвена корист - објекат јавне комуналне инфраструктуре 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 33 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊЕ ТРГА МЛАДЕНАЦА У ИНЂИЈИ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА И ТРГОВА 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Реализацијом Блока 44 у насељу Инђија, између осталог, 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. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. 

Директор Ј.П./Техничка служба Ј.П. 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2016. 2016. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област Ц – 3.4.4. Уређење 
паркова и тргова; 
2. Генерални план насеља Инђија; 
3. План детаљне регулације Блока 44 у Инђији; 
4. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П.; 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Простор који је предмет обраде овог пројекта налази се у оквиру блока 
између Улица Цара Душана, Краља Петра и интерблоковске саобраћајнице. 
Постојећи Трг заузима средишњи део предметног блока и лоциран је испред 
југозападног крила зграде општине Инђија а пешачком комуникацијом 
оставрује везу са Улицом Цара Душана. Веза са интерном саобраћајницом са 
друге стране блока остварује се преко платоа, поред постојећег објекта 
колективног становања који је на вишој коти од трга, тако да је ова 
денивелација терена искоришћена за формирање трибина.  
Зона парка обухвата југозападни део блока и просторе се све до пешачке 
комуникације, која одваја овај јавни део блока од зоне у којој се налази 
школа.  
У парковском делу, оријентисана главном фасадом према Улици Цара 
Душана, налази се зграда музеја - галерије „Кућа Војновића“. Целокупан 
простор обухвата приближно 3260м2 од чега је око 800м2 зелене површине. 
На делу Трга испред југозападног крила зграде општине постављене су 
бетонске плоче које су дотрајале као и бетонске трибине које су такође у 
лошем стању као и пешачке комуникације са степеништима уз парковски 
простор. 
Услед изградње новог крила зграде општине, појавила се потреба за 
уређењем дела Трга испред улаза у зграду. Реконструкцијом зграде 
општине није битно мењана функција самог простора, већ се указала 
могућност и потреба за реконструкцијом дела Трга са трибинама као и 
зелених површина. 
Пројектованим решењем, пешачком комуникацијом сам Трг остаје у вези са 
Улицом  Цара Душана са једне и интерном саобраћајницом са друге 
стране(дијагонала која се јавља као један од два главна правца 
комуникације који пресецају Трг). Омеђен постојећим стамбеним 
комплексом у делу ка интерној саобраћајници и објектом музеја-галерије, 
овај простор се наставља јужно ка зони парка. Зона парка подељена је 
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дијагоналом која представља други, од два главна правца комуникације 
кроз блок. Овим потезом активирана је зелена површина прерастајући у 
парк.  
 
Трг сада добија на значају повезивајући се са приступним платоом у ново 
крила зграде општине у коме се налази сала за венчања. Даље уређење 
предвиђа постављање низа дрвених трупаца у виду декорације за 
церемоније венчања на отвореном, истовремено представљајући визуелну 
баријеру ка нерепрезантативној задњој фасади објекта музеја-галерије. 
Парк, као мирнија зона овог простора, намењен је одмору. Поплочавање 
целог простора Трга планирано је да се изведе бетонским плочама 
различитих димензија и тонова, са уграђеним подним амбијенталним 
осветљењем а у оквиру уређеног простора предвиђа се и изградња фонтане 
и постављање урбаног мобилијара. 
 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 
извођење радова 90.000.000,00 (000 РСД) 

 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  

(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013.-2015. 2016. 
улoжeн

o 
2013.-2015. 2016. 

Планска документација √   √  

Техничка/пројектна документација √   1.109.790,00  

Земљиште      

Изградња  √    

Опрема и опремање      

Остало(услови и сагласности, геодетски 
радови...) 

√   √  

Укупни трошкови      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2013.-2015. 2016. 
улoжeн

o 
2013.-2015. 2016. 

Локални буџет  9.000.000,00    

Средства локалне јавне организације      

Виши ниво власти  81.000.000,00    

Донација      

Кредит      

Остало      

Укупно:  90.000.000,00    

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
1. Стратешки план општине Инђија: Кључна област Ц – 3.4.4. Уређење 
паркова и тргова; 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

53.000  30 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 
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Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 
 
 
 
 
 
 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји) 
 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји) 
 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји) 

Утицај на развој  и унапређење села Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји) 

Утицај на запошљавање у Општини Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји) 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји) 
 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачнеа средине са модерном 
инфраструктуром 

Несумљиво, са аспекта грађанске архитектуре, објекти централних садржаја 
у естетском и функционалном смислу, а посебно паркови и тргови, 
остављају изузетно снажан утисак о целокупној средини у којој се налазе. 
 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Објекат јавне намене. - Парковски простор и Трг(централни садржаји) 
 

Утицај на животну средину 
Изузетно повољан. - формирање парковског простора и зеленила и 
изградња фонтане. 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 34 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА  

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Завршетак изградње објекта вишенаменске спортске хале у туристичко-
спортско--рекреативној зони у Инђији(Блокови 4. и 19.) 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Дирекција За изградњу општине Инђије 
Ј.П. Инђија/Установа „Спортски Центар“ 
Инђија 

Директор Ј.П. 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Дирекција За изградњу општине Инђије 
Ј.П. Инђија/Установа „Спортски Центар“ 
Инђија 

Директор Ј.П./техничка служба Ј.П. 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Установа „Спортски Центар“ Инђија директор Установе 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2013 2015 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

1. Стратешки план општине Инђије; 
2. Генерални план насеља Инђија; 
3. План детаљне регулације блока 4 и 19 у Инђији; 
4. Годишњи план пословања Дирекције за изградњу општине Инђија  

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Позитивним трендом развоја спорта у Инђији и високо рангираним 
спортским клубовима   са територије општине Инђија на републичком 
нивоу, одговориће се захтевима и пропозицијама сваког такмичења у 
складу са највишим стандардима.   

2. Тренутно у општини Инђији постоји само једна спортска хала мањих 
димензија која је недовољна да опслужи све заинтресоване спортске 
колективе, рекреативце и грађане са подручја општине Инђија и не може 
да одговори на захтеве пропозиција које прописују републичке лиге у 
којима се клубови са територије општине Инђија такмиче. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

1.454.009.000,00 РСД) 890.470.000,00) 

12.116.741,67 €) 7.420.583,34 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2008- 
2014 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2008 
- 

2014 
2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња 730.6 159.9 393.5     730.6 159.9     

Опрема и опремање   65.0 62.0          

Остало     43.0         

Укупни трошкови 730.6 159.9 458.5 62.0 43.0   730.6 159.9     

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2008- 
2014 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжe

нo 

2008 
- 

2014 
2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Локални буџет 230.4 18.6 65.0 62.0 43.0   230.4 18.6     

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти 500.2 141.3 393.5     500.2 141.3     

Донација              

Кредит              

Остало              
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Укупно: 730.6 159.9 458.5 62.0 43.0   730.6 159.9     

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине Стратешки план општине Инђије 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

53000   

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 √ √ 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

Изградња нове спортске хале би се једним делом финасирала из локалног 
буџета а други део средстава обезбедио из Фонда за капитална улагања АП 
Војводине и других виших нивоа власти. 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

Прилив сопствених средстава по тржишним условима рентирања објекта. 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период повраћаја) 

Један од битних принципа којима се руководи Спортски центар  у свом раду су 
економска исплативост и рационалност у пословању и овај принцип би био 
примењен и у раду нове спортске хале.  Сви капацитети нове спортске хале 
били би максимално искоришћени у циљу смањења трошкова фукционисања. 
Осим прихода од спортских манифестација очекује се известан приход и од 
рекреативног спорта као и од културно-уметничких манифестација и 
међународних турнира. 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Изградњом нове спортске хале учврстило би високу позицију коју општина 
Инђија има у Србији а и у међународним  организацијама чиме би се 
позитивно утицало на пословну климу у средини. 

Утицај на развој  и унапређење села Афирмација омладине са целе територије општине Инђија  за бављење 
спортом у идеалним условима. 

Утицај на запошљавање у Општини Пословање нове хале би изискивало непосредно десетак нових радних места,  
ангажовали   би се стручњаци  у спорту  који би радили  са млађим 
категоријама у различитим спортским колективима којих на територији 
општине Инђија има око четрдесет.   

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Спортски центар има у програму бесплатне школе спорта за децу са посебним 
потребама и њихово укључивање у друштвене токове, самим тим изградњом 
нове спортске хале би олакшало организацију у виду потребног простора за 
организовање бесплатних школа.  

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Генералним планом насеља Инђија као и даљом урбанистичком разрадом у 
виду Плана детаљне регулације блока 4 и 19, предвиђена је зона туристичко 
рекреативно спортских садржаја у оквиру које је предвиђен и објекат нове 
спортске хале. Поред наведеног, комплекс терена за велики и мали фудбал, 
парковских површина, Трга спорта, пешачких и бициклистичких интерних 
комуникација и пратећих садржаја чиниће овај део Инђије идеалним местом 
за живот, рад и рекреацију. 
Поред наведеног, објекат нове спортске хале као начин за грејање објекта, 
користиће најсавременији, еколошки и обновљиви извор енергије у виду 
геотермалне воде са постојеће бушотине иза градског базена. 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

Само постојање савремених спортских објеката у некој средини и њихова 
адекватна експлоатација презентују колективну свест о здравом начину 
живота, квалитетном средином за живот као и широком палетом садржаја за 



Број 15, страна број 782  Службени лист општина Инђија         Среда 31. децембар 2014 

 

слободне активности сваког појединца. 

Утицај на животну средину 
Афирмација туристичко спортско рекреативне зоне, обновљиви извори 
енергије. 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 1 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 35 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Формирање туристичко-рекреативне зоне „Инђија - Јарковачко језеро“ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА Економија/заштита животна средине??? 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Изградња и уређење туристичко-рекреативних садржаја на простору 
рекреативне зоне Инђије, Јарковачког језера и пута који их повезује, како 
би се формирала јединствена туристичко-рекреативна зона. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Туристичка организација општине 
Инђија 

Директор ТООИ 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Туристичка организација општине 
Инђија, ЈП Дирекција за изградњу 
града 

Директор ТООИ, директор ЈП 
Дирекција за изградњу града 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Туристичка организација општине 
Инђија 

Директор ТОО, виши стручни 
сарадници ТООИ 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015 2022 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

- Стратегија развоја општине Инђија; 

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
Тачка 3.3 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Реализацијом пројекта постиже се повезивање две туристички 
интересантне зоне локалним путем Л-22: 

- Инђија - део града око спортске хале, градског базена (и будућег 
келтског насеља), зоо врта и  

- насеље Јарковци – простор Јарковачког језера и околине    
Јарковци су смештени на само 4 км од Инђије, а дуж насеља се протеже 
Јарковачко језеро, вештачка акумулација која располаже значајним 
туристичким потенцијалима за развој спортско-рекреативног, купалишног, 
риболовног и кампинг туризма.  
Језеро је одлично место за шетњу и боравак у очуваном природном 
окружењу, богато је рибом и погодно за развој спортова на води (веслање, 
једрење...) 
 У насељу се налазе и значајне културно историске вредности који  
представљају комплементарне садржаје:  

- "Моја Воља" - стари летњиковац грофа Марка Пејачевића смештен 
је на обали језера, на крају главне сеоске улице. Летњиковац је 
изграђен почетком XX века и његова првобитна намена била је 
повремени боравак и одмор велепоседничке породице Пејачевић, 
која је у то веме имала дворац у центру Руме. Због своје 
специфичности и јединствености као споја градске и сеоске 
архитектуре, летњиковац је стављен под заштиту.  

- Јарковци су родно место Оскара Зомерфилда, првог инђијског 
академског сликара, чија се дела чувају у Галерији Куће Војновића 
у Инђији. Тачније, рођен је управо на Пејачевићевом имању где је 
његов отац радио као надзорник имања. 

Планиране активности:  
- уређење дела спортско-рекреативне зоне Инђије 
- уређење стазе уз пут Л-22 (мобилијар, расвета, зеленило)  
- уређење Јарковачког језера ( изградња пешачко бициклистичких 

стаза дуж језера, купалишта) 
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- пејсажно уређења језера и околине 
- постављање расвете и мобилијара (клупе, одморишта видиковци) 
- изградња спортско рекреативних објеката (спортских терена..) 
- изградња инфраструктуре потребне за развој спортова на води 
- изградња објекта школе у природи 
- реконструкција летњиковца/дворца/  "Моја Воља"  

 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

(000 РСД) (000 РСД) 

(000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање              

Остало              

Укупни трошкови              

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет              

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:              

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Пројекат је усклађен са стратегијом развоја општине Инђија 
Део ИИ Посебне мере за развој туризма, стратешки циљ 3, тачка 3.3 
Рурални развој??? 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

Унапређење услова за 
провођење слободног 
времена, спорт и 
рекреацију 

 Угоститељи, трговци 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

Реконструкција келтског 
насеља 

Уређење спортско 
рекреативне зоне 
Инђије 

 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 
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Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Повећан промет производа и услуга у општини базиран на повећаном 
туристичком промету и потрошњи локалног становништва  
 

Утицај на развој  и унапређење села Најбољи начин за унапређење села Јарковци јесте његово  туристичко 
активирање путем активирања сеоског туризма и етнографских вредности, 
купалишно-рекреативних терена и стављању акцента на привлачење што 
већег броја риболоваца и љубитеља природе.  

Утицај на запошљавање у Општини Могућност запошљавања у угоститељским објектима туристичко 
рекреативне зоне 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Формирањем планирне туристичко рекреативне зоне значајно би се 
побољшао квалитет живота грађана Инђије, град би постао привлачнији и 
сарджајнији. 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

 

Утицај на животну средину 
Одрживим коришћењем природних ресурса остварио би се позитиван 
утицај на очување животне средине као и подизање нивоа свести грађана о 
значају њеног очувања  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

5 10 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 36 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА 
Економија и локални развој 
 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Циљ пројекта је изградња и опремање атрактивног туристичког производа у 
виду реконструисаног келтског насеља, односно ревитализованог 
археолошког локалитета, конкурентног на домаћем и иностраном 
туристичком тржишту, а који би био покретач интензивнијег развоја 
туризма датог подучја, а нарочито самог града Инђије коме недостаје 
производ који би био централна туристичка атракција. 
Врста туристичке атракције -  музеј на отвореном 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Туристичка организација општине 
Инђија 

Директор ТООИ 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Туристичка организација општине 
Инђија, ЈП Дирекција за изградњу 
града 

Директор ТООИ, директор ЈП 
Дирекција за изградњу града 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Туристичка организација општине 
Инђија 

Директор ТОО, виши стручни 
сарадници ТООИ 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

Јануар 2015 Април 2017 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

- Стратегија развоја туризма Републике Србије 
Пројекат садржи стратешки правац обухваћен Стратегијом туризма 
републике Србије који наглашава потребу за унапређењем постојеће 
понуде и развијањем нових атрактивних туристичких производа, које је 
потребно довести на ниво интернационално конкурентних туристичких 
производа. 
Пројекат је у складу са основним циљевима Стратегије а то су повећање 
конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива, раст 
туристичког промета и раст запослености путем туризма; затим дугорочна 
заштита природних и културних ресурса у функцији туризма, побољшање 
квалитета живота уз помоћ туризма итд. 

- Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012-2022. г. 
Концепт развоја туризма ставља акценат на “формирање конкретних, 
атрактивних и актуелних тематских производа” 

- Стратегија развоја општине Инђија; 
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
Стратешки циљ: Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој 
туризма и осталих комплементарних делатности  

- План рада Туристичке организације општине Инђија 
 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

1. Пројекат ће створити конкретан туристички садржај - оригиналану 
туристичку атракцију кроз едукативну ревитализацију историјског и 
археолошког наслеђа 

Локалитет је замишљен као мини келтско насеље ограђено дрвеном 
оградом, које би обухватало неколико типова келстких кућа и радионица, 
пратеће елементе имања на отвореном, као и потребну инфраструктуру. 
Предвиђена локација јесте простор у оквиру спортско-рекреативне зоне 
насеља Инђија, поред магистралног пута Београд – Нови Сад (М22/1).  
Значајни историјски и археолошки налази везани за живот Келта на 
простору општине Инђија представљају одличну тематску основу за 
формирање туристичког локалитета који би представљао реконструкцију 
дела келтског насеља.  



Број 15, страна број 787  Службени лист општина Инђија         Среда 31. децембар 2014 

 

У архитектонском смислу туристички центар би представљао приказ 
важнијих елемената келтског насеља - унутар дрвеном оградом опасаног 
имања обухватао би неколико келтских кућа и других пројектом 
предвиђених објеката. На отвореном простору у оквиру имања био би 
приказан низ интересантних ревитализованих елемената келтског живота и 
културе. Ентеријер би веродостојно представљао унутрашњост 
домаћинства, предмете које су користили, као и саме Келте у виду 
неколико воштаних фигура уклопљених у приказ неке радње које су они у 
свом домаћинству обављали.  
      У самом концепту рада туристичког центра, као врсте музеја на 
отвореном, акценат би био на значајној укључености људи у самој 
презентацији – не само у смислу кустоса већ и неколико аниматора који би 
обучени у Келте пружали добродошлицу и имали различите улоге 
представника келтског народа и аристократије 
    У ширем региону не постоји сличан туристички комплекс. 
2. Тренутно не постоји ни једна локација која би задовољила потребе 

постојања централне туристичке атракције на простору општине Инђија 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

30.000 (000 РСД) 4.000 (000 РСД) 

250 (000 €) 34 (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжeн

o 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Планска документација 400  600     400      

Земљиште 1600 1200 200     1600 1200     

Изградња  800 6800 7000     800     

Опрема и опремање   2000 2500 5000         

Остало   400 500 1000         

Укупни трошкови 2000 2000 10000 10000 6000   2000 2000     

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжeн

o 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Локални буџет  600 4000 2500 1500    600     

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти 2000 1400 5000 4500 2500   2000 1400     

Донација    2000 2000         

Кредит              

Остало   1000 1000          

Укупно: 2000 2000 10000 10000 6000   2000 2000     

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

500 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Пројекат је усклађен са стратегијом развоја општине Инђија 
Део ИИ Посебне мере за развој туризма, стратешки циљ 3, тачка 3.3 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

- Место за 
организовање 
различитих скупова 
и догађаја 

- -     Додатни садржај у    
граду 

 
- - Могућност пласмана 

производа и услуга 
(нпр. наменских 
сувенира, хране и сл.)  

 

 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

 
Пројекат формирања 
зоне намењене за 
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туризам и рекреацију 
(???) 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

Процена везана само за један сегмент  туристичког кретања: 
Војводина је најзаступљенија дестинација у програму ђачких екскурзија 
читаве Србије. 
Келтско насеље би годишње имало    400.000 потенцијалних посетилаца 
ове циљне групе. 
   Ако би бар четвртина посетила Келтско насеље: 
                100.000 X нпр. само 1€ = 100.000 € годишње 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде - Повећан промет производа и услуга у граду базиран на повећаном 
туристичком промету 

 

Утицај на развој  и унапређење села  

Утицај на запошљавање у Општини - Могућност запослења, ангажовања на обављању привремених и 
повремених послова 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

 

Утицај на животну средину Нема негативног утицаја на животну средину 

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

10 2 5 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 37 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
СТАРИ СЛАНКАМЕН ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА – ,,ТЕМАТСКИ МУЗЕЈ 
ЛЕСЛЕНД“ 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА 
Економија и локални развој 
 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Општи циљ: 
Насеље Стари Сланкамен представља веома атрактивну амбијенталну 
целину, поседује бројне туристичке потенцијале (обала Дунава, културно-
историјски споменици, археолошки локалитети, бањски комплекс итд.), 
који би представљали комплементарне туристичке садржаје у односу на 
музеј „Лесленд“ који би био централна туристичка атракција.  
Развој туристичке привреде инициран отварањем музеја подстакао би 
уређење поменутих комплементарних садржаја те би се временом могло 
очекивати прерастање Старог Сланкамена у туристичко место.  
 
Посебни циљеви: 

- Заштита и очување лесних профила у Старом Сланкамену, као 
изузетно значајног природног добра  

- Туристичка валоризација лесних профила и формирање 
атрактивног туристичког производа - савременог тематског музеја 
Лесленд као покретача развоја туризма дате области 

- Остваривање прихода од туризма и обезбеђење одрживог 
економског развоја датог руралног подручја 

- Повећање запослености и побољшање животног стандарда  
- Креирање препознатљивог имиџа музеја као туристичке атракције 

и привлачење што већег броја туриста  
- Промоција Старог Сланкамена као туристичке дестинације и као 

дела туристичке понуде општине Инђија и туристичког кластера 
Војводина 

 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Туристичка организација општине 
Инђија, ПМФ Нови Сад, департман за 
географију, 
Завод за заштиту природе Нови Сад 

Директор ТООИ 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Туристичка организација општине 
Инђија, ЈП Дирекција за изградњу 
града 

Директор ТООИ, директор ЈП 
Дирекција за изградњу града 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Туристичка организација општине 
Инђија, ПМФ Нови Сад, департман за 
географију 

Директор ТОО, виши стручни 
сарадници ТООИ, 
ПМФ Нови Сад, департман за 
географију 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015 2020 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

 
- Стратегија развоја општине Инђија; 

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
Стратешки циљ: Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој 
туризма и осталих комплементарних делатности  
Тачка 3.2 

- Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012-2022. г. 
Област 3, Заштита и презентација геонаслеђа 
Тачка 3.1.2 

- План рада Туристичке организације општине Инђија 
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За реализацију предложеног пројекта општина Инђија и Туристичка 
организација општине Инђија обезбедили су сагласност и подршку 
следећих институција: Групе за лесна истраживања Департмана за 
географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета у 
Новом Саду, Завода за заштиту природе Србије, Интернационалне 
асоцијације за проучавање квартара ИНQУA, Европске асоцијације за 
конзервацију геолошког наслеђа – ПрoГEO 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Формирање музеја “Лесленд” у Старом Сланкамену представља пројекат 
туристичке валоризације лесних профила као природног добра значајног у 
светским размерама и стварање савременог тематског музеја као 
атрактивног туристичког производа конкурентног на домаћем и 
међународном туристичком тржишту.  
Адекватна презентација и промоција учинила би такав производ 
покретачем развоја туризма и предузетничке делатности у Старом 
Сланкамену, што би довело до укупног економског просперитета и 
допринело руралном развоју датог подручја.  
      Потребу адекватне заштите, уређења, презентовања и коришћења 
лесних профила у сврху туризма намеће управо њихов велики значај. Реч 
је о потпуно неискоришћеном геолошком локалитету јединственом у 
Европи и једном од само три у свету – то је најкомплетнији архив 
палеоклиматских промена током последњих 800.000 година на 
европском тлу а који се у свету може поредити једино са наслагама у 
Кини и Централној Азији.  
   Формирање музеја покренуло би развој туризма у Старом Сланкамену и 
коришћење осталих неискоришћених туристичких потенцијала овог 
интересантног насеља.  

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

500.000(000 РСД) 3.000(000 РСД) 

5.000(000 €) 30(000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoжeн

o 
2013 2014 2015 2016 2017 

Пoслe 
2017 

Планска документација      3.000 3.000      

Земљиште  10000           

Изградња   100000 100000         

Опрема и опремање    100000 100000        

Остало     90. 000        

Укупни трошкови  10. 000 100000 200000 190000 3.000 3.000      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoжeн
o 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет             

Средства локалне јавне организације             

Виши ниво власти  100 000 100 000 100 000         

Донација    100 000 100 000        

Кредит             

Остало             

Укупно:             

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

100.000 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Пројекат је усклађен са стратегијом развоја општине Инђија 

Део ИИ Посебне мере за развој туризма, стратешки циљ 3, тачка 3.2 

2. Користи од пројекта ће имати 
Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део Општине) Пословни сектор 
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3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно 
повезани 

Директно повезани 
Директно јако 
повезани 

Уређење кеја у 
Старом Сланкамену 

  

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде Формирањем музеја „Лесленд“ у Старом Сланкамену, који својом 
тематиком, садржином, начином презентације и приступу 
комерцијализације представља потпуно нов концепт у формирању музеја, 
створио би се туристички производ који би био конкурентан како на 
домаћем тако и на иностраном тржишту и на тај начин значајно утицао на 
развој локалне привреде.  
 

Утицај на развој  и унапређење села Реализацијом пројекта и отварањем нових радних места дошло би до 
запошљавања  руралног становништва, како директно тако и  индиректно 
кроз подстицање приватног предузетништва, утичући истовремено на 
смањење разлике између између руралне и урбане средине. 

Утицај на запошљавање у Општини Могућност запослења, ангажовања на обављању привремених и 
повремених послова. 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

Пројекат формирања музеја „Лесленд“, као савремене културно-образовне 
институције, окупља стручњаке из различитих области, међу којима 
посебан значај има област информационих и комуникационих технологија 
(ИКТ). Музеј Лесленд предвиђа коришћење савремених техенологија у 
служби презентације природног наслеђа: савремена видео и аудио 
опрема, компјутерске анимације и симулације, интерактивни уређаји 
намењени едукацији посетилаца итд. 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

 

Утицај на животну средину 

У циљу постизања дугорочно одрживог развоја туризма и локалне средине, 
пројекат формирања музеја као приоритетни задатак има заштиту, 
унапређење и рационално коришћење простора и ресурса. За потребе 
имплементације пројекта била би израђена Студија о процени утицаја на 
животну средину, чиме би се негативни утицаји на животну средину 
минимизирали. Обзиром да је основни мотив на коме би музеј "Лесленд" 
био базиран заштићено природно добро, степен утицаја на животно 
окружење у позитивном правцу би био велик. Афирмација заштићеног 
природног добра, као очуваног дела природе посебних вредности, које има 
трајни еколошки, научни, културни, образовни и туристички значај, 
допринела би подизању свести о значају очувања и рационалног 
коришћења животне средине. Реализација пројекта предвиђа да се све 
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његове фазе и циљеви остварују на начин који обезбеђује уравнотеженост 
између заштите животне средине и економског развоја, чиме би пројекат 
дао допринос утемељивању принципа одрживог развоја.  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

7 2 10 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 38 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ТВРЂАВЕ  ,,ACUMINCUM ”  

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА  

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

Циљ пројекта је стварање услова за развој туризма у приобалном подручју 
Старог Сланкамена и комплементарност са осталим туристичким 
потенцијалима у Општин,  реконструкцијом заштићеног споменика културе 
тврђаве Acumicum у Старом Сланкамену.  

Примена савремених технологија и савремених начина презентације, 
маркетинга и промоције природног наслеђа као туристичке вредности, 
омогућила би едукацију широког круга популације.  

Пројекат поред едукативног и туристичког има и иноваторни значај јер 
доприноси утемељивању нових тенденција у туризму представљајући 
аутетични простор (на отвореном, атрактивнијем и органилнијем 
презентовању) насупрот затвореном,  у свету већ превазиђеном музејском 
простору. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

Туристичка организација општине 
Инђија; Завод за заштиту споменика 
културе С. Митровица 

 

Одговоран за имплементацију пројекта 
Туристичка организација општине 
Инђија; Завод за заштиту споменика 
културе С. Митровица 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

Туристичка организација општине 
Инђија; Завод за заштиту споменика 
културе С. Митровица 

 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

  

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

- Стратегија развоја општине Инђија; 
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
Стратешки циљ: Конкурентан, јасно таргетиран и еколошки одржив развој 
туризма и осталих комплементарних делатности  

Тачка 3.4 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
5. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
6. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

Стари Сланкамен поседује изузетне ресурсе у културно-историјском и 
природном наслеђу, који су уједно и основ покретања пројекта 
реконструкције остатака тврђаве Acumincum, имајући у виду историјски 
значај, као и чињеницу да се може уврстити у многе пројекте ширег значаја 
(попут пројекта Тврђаве Дунава, Путевима римских царева и сличне). 
Положај изнад Дунава, важног европског пловног и културног пута 
(коридор 7) још више доприноси значају овог културног наслеђа, као и 
могућност економски одрживе инвестициjе за ревитализациjу и 
рехабилитациjу споменика културе. 

Тврђава  је категорисана као Споменик културе од великог значаја и 
представља јединствено, аутетично, вишеслојно, мултиетничко и 
мултиконфесионално наслеђе. Остаци доњег и горњег утврђења у Старом 
Сланкамену  стоје неконзервирани и незаштићени и троше се под утицајем 
спољних атмосферских прилика, дoк je парцела унутар зидина тврђаве 
обрасла коровом, а делимично се и обрађује. 

Стављање овог локалитета у туристичку понуду захтева: 
- Израду плана уређења приступног пута са осветљењем 
- Чишћење локалитета и уклањање растиња 
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- Додатна археолошка истраживања 
- Конзервација 
- 5. Израда пројекта презентације 
- 6. Постављање сигнализације 
- 7. Израду плана пратећих садржаја 
- 8. Израда пројекта одрживог развоја 

 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

100.000(000 РСД) 1.000(000 РСД) 

1.000(000 €) 10(000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  

(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

Posl
e 

201
7 

ulož
eno 

2013 2014 2015 2016 2017 
Posle 
2017 

Планска документација              

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање              

Остало       1000       

Укупни трошкови       1000       

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

Posl
e 

201
7 

ulož
eno 

2013 2014 2015 2016 2017 
Posle 
2017 

Локални буџет              

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:              

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

500 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине 
Пројекат је усклађен са стратегијом развоја општине Инђија 

Део II Посебне мере за развој туризма, стратешки циљ 3, тачка 3.4 

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

Имајући у виду 
историјску вредност и 
значај, локалитет би  
привукао туристе у 
транзиту, као и оне коју 
су редовни учесници 
ТИД-ове регате и 
циклотуристе руте Еуро 
вело 6. 

  

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 
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Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде  

Утицај на развој  и унапређење села  

Утицај на запошљавање у Општини  

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

Панорамом Старог Сланкамена и данас доминира силуета утврђења чије се 
рушевине, иако тешко оштећене зубом времена истичу на платоу 
трапезоидног лесног изданка, који се наднео над самом обалом Дунава. 
Руине некада импонзантне тврђаве само симболично подсећају на значај 
овог места у прошлости. Остаци тврђаве данас се могу видети на улазу у 
село и на брегу северно од њега како са копна, тако из ваздуха и са Дунава. 

 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

2 8 7 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 39 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Повезни цевовод Инђија – Бешка пречника ДН 400   дужине  л =8225 м 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПОВЕЗНОГ ЦЕВОВОДА ИНЂИЈА – БЕШКА     

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАГАН ДОШЕН 

Одговоран за имплементацију пројекта 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2017. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

СТУДИЈА ИНСТИТУТА ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

ПРЕМА КОНЦЕПТУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА (ИСТОЧНИ 
СРЕМ) ИНЂИЈА ПРЕДСТАВЉА ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР (ПОДСИСТЕМ) ИЗ КОЈЕГ ЋЕ 
СЕ СНАБДЕВАТИ СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА. ДА БИ СЕ ТО 
ОМОГУЋИЛО НЕОПХОДНА ЈЕ ИЗГРАДЊА ПОВЕЗНИХ ЦЕВОВОДА. У 
ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ИЗГРАЂЕНИ СУ ЦЕВОВОДИ: Инђија – Јарковци – 
Љуково,  Инђија – Нови Карловци- Нови Сланкамен – Стари Сланкамен. 
ПРЕОСТАЛО ЈЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ ПОВЕЗНИ ЦЕВОВОД Инђија – Бешка. 
ИЗГРАДЊОМ ОВОГ ЦЕВОВОДА ОМОГУЋИЛО БИ СЕ ДА СЕ БЕШКА И 
ЧОРТАНОВЦИ СНАБДЕВАЈУ СА ИЗВОРИШТА У ИНЂИЈИ. ИЗГРАДЊОМ 
ПОВЕЗНОГ ЦЕВОВОДА Бешка- Марадик, Бешка – Крчедин ОМОГУЋИЋЕ СЕ 
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И НАСЕЉА КРЧЕДИН И МАРАДИК. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

201.218 (000 РСД) (000 РСД) 

1.650 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 

Планска документација   2709           

Земљиште              

Изградња              

Опрема и опремање              

Остало              

Укупни трошкови              

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 
улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 

2017 

Локални буџет              

Средства локалне јавне организације              

Виши ниво власти              

Донација              

Кредит              

Остало              

Укупно:              
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ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине  

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

 
Бешка, Марадик, 
Крчедин и  Чортановци. 

 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

  

Повезни цевовод Бешка 
– Чортановци завршен, 
Водоводна мрежа 
насеља Чортановци 
реализоваће се у току 
2015. године. 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде ДА 

Утицај на развој  и унапређење села ДА 

Утицај на запошљавање у Општини ДА 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

ДА 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

ДА 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

ДА 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 40 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Изградња водоводне мреже насеља Чортановци ИИ етапа И фазе изградње 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

ИЗГРАЂЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У НАСЕЉУ ЧОРТАНОВЦИ ИИ ЕТАПА И 
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАГАН ДОШЕН 

Одговоран за имплементацију пројекта 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2015. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

ИЗГРАДЊОМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЧОРТАНОВЦИ ИИ ЕТАПА И 
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ ОМОГУЋИЋЕ СЕ СНАБДЕВАЊЕ ГРАЂАНА ВОДОМ У 
ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГДЕ ТРЕНУТНО ПОСТОЈЕЋА МРЕЖА НЕ 
ЗАДОВОЉАВА ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ И КОЈА ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ ПРИВАТНОГ 
ЛИЦА. У ОВОЈ ЕТАПИ ИЗГРАДИЋЕ СЕ  407 ПРИКЉУЧАКА.  

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

16.896 (000 РСД) (000 РСД) 

138 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  

(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација             

Земљиште             

Изградња  16896           

Опрема и опремање             

Остало             

Укупни трошкови             

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет  2534           

Средства локалне јавне организације             

Виши ниво власти  14361           

Донација             

Кредит             

Остало             

Укупно:  16896           

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
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ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине  

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

 Чортановци  

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде  

Утицај на развој  и унапређење села ДА 

Утицај на запошљавање у Општини  

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

ДА 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

ДА 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

ДА 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

10   
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 41 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Изградња водоводне мреже насеља Чортановци И етапа И фазе изградње 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

ИЗГРАЂЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У НАСЕЉУ ЧОРТАНОВЦИ И ЕТАПА И 
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАГАН ДОШЕН 

Одговоран за имплементацију пројекта 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2015. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
1. Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
2. Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

ИЗГРАДЊОМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЧОРТАНОВЦИ И ЕТАПА И 
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ ОМОГУЋИЋЕ СЕ СНАБДЕВАЊЕ ГРАЂАНА У РЕОНУ У КОМЕ 
САДА ТРЕНУТНО НЕМА ИЗГРАЂЕНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ. ИЗГРАЂЕНИ 
ВОДОВОД КОЈИ ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ ПРИВАТНОГ ЛИЦА НИЈЕ ОБУХВАТИО 
ОВАЈ ДЕО НАСЕЉА. У ОВОЈ ЕТАПИ ИЗГРАДИЋЕ СЕ  231 ПРИКЉУЧАК. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

17.000 (000 РСД) (000 РСД) 

140 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Планска документација             

Земљиште             

Изградња  17000           

Опрема и опремање             

Остало             

Укупни трошкови             

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет  2550           

Средства локалне јавне организације             

Виши ниво власти  14450           

Донација             

Кредит             

Остало             

Укупно:  17000           

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (000 ДИН) 
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СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине  

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

 Чортановци  

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно повезани Директно повезани Директно јако повезани 

   

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских трансфера 
из Републике, приватног капитала, 
повољних кредита, сопствених 
средстава буџетских корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде  

Утицај на развој  и унапређење села ДА 

Утицај на запошљавање у Општини  

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

ДА 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

ДА 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

ДА 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 

9   
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ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 42 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА НА ВОДОЗАХВАТУ У ИНЂИЈИ ЗАПРЕМИНЕ В=3150 
м3 

ШИФРА ПРОЈЕКТА  

ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Изградња/набавка новог средства или 
капитално одржавање, поправка или 
реконструкција  постојећег средства 

КОРИШЋЕЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ РЕЗЕРВОАРА У СВРХУ ВОДОСНАБДЕВАЊА 
НАСЕЉА ИНЂИЈА, ЉУКОВО, ЈАРКОВЦИ, НОВИ КАРЛОВЦИ, НОВИ 
СЛАНКАМЕН И СТАРИ СЛАНКАМЕН 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА  
ПРОЈЕКАТ 

Организација Особа 

Одговоран за планирање и предлагање 
пројекта 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАГАН ДОШЕН 

Одговоран за имплементацију пројекта 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

 

Одговоран за управљање пројектом 
након његове реализације 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА 

 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Планирани почетак реализације Планирани крај реализације 

2015. 2017. 

ИЗВОР ПРОЈЕКТА  
стратегија, плански документи 
општине, предлог грађана, предлог 
Централне власти и др. 

СТУДИЈА ИНСТИТУТА ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ 

ОПИС ПРОЈЕКТА 
a) Које потребе ће пројекат 

задовољити / решити проблеме 
b) Како се те потребе тренутно 

задовољавају 

ПРЕМА КОНЦЕПТУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА (ИСТОЧНИ 
СРЕМ) ИНЂИЈА ПРЕДСТАВЉА ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР (ПОДСИСТЕМ) ИЗ КОЈЕГ ЋЕ 
СЕ СНАБДЕВАТИ СВА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА. ДА БИ СЕ ТО 
ОМОГУЋИЛО НЕОПХОДНА ЈЕ ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА У КОЈИ ЋЕ СЕ 
ПРИХВАТАТИ ВОДА ИЗ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА, А ЗАТИМ ДИСТРИБУИРАТИ 
У СВА ОСТАЛА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ. ЈКП“ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА У ПЕРИОДУ ПОВЕЋАНЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 
ТРЕНУТНО НЕ МОЖЕ ДА ЗАДОВОЉИ ПОТРЕБЕ ПОТРОШАЧА ЗБОГ 
НЕДОВОЉНОГ КАПАЦИТЕТА ИЗВОРИШТА У ОДНОСУ НА ПОТРОШЊУ. У 
РЕЗЕРВОАРУ У ПЕРИОДУ СМАЊЕНЕ ПОТРОШЊЕ АКУМУЛИРАЋЕ СЕ 
КОЛИЧИНА ВОДЕ КОЈА ЋЕ СЕ КАСНИЈЕ У ПЕРИОДИМА ПОВЕЋАНЕ 
ПОТРОШЊЕ ДИСТРИБУИРАТИ ГРАЂАНИМА.  

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

Очекивано Реализовано 

150.000 (000 РСД) (000 РСД) 

1.229 (000 €) (000 €) 

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ  
(000 РСД) 

Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

Планска документација  2500            

Земљиште       
обезб
еђено 

     

Изградња             

Опрема и опремање             

Остало             

Укупни трошкови             

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА 
Очекивано Реализовано 

2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Локални буџет             

Средства локалне јавне организације             

Виши ниво власти             

Донација             

Кредит             
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Остало             

Укупно:             

ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ 
ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ 
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (000 ДИН) 

 

СТАТУС ПРОЈЕКТА 

1.Усклађеност са стратегијом Општине  

2. Користи од пројекта ће имати 

Сви грађани (цела 
Општина) 

Део грађана (део 
Општине) 

Пословни сектор 

 

Инђија, Јарковци, Љуково, 
Нови Карловци, Нови 
Сланкамен и Стари 
Сланкамен, а након 
завршетка изградње 
цевовода Инђија-Бешка, 
Бешка-Марадик, Бешка – 
Крчедин и становништво  
насеља Бешка, Крчедин и 
Марадик  

 

3. Повезаност са осталим пројектима 
који су прихваћени или се већ 
реализују 

Индиректно 
повезани 

Директно повезани Директно јако повезани 

  

Са изграђеним 
цевоводима Инђија-
Јарковци-Љуково, 
Инђија-Нови Карловци, 
Нови Сланкамен и 
Стари Сланкамен 

ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 

Финансијски 

Учешћа донација, наменских 
трансфера из Републике, приватног 
капитала, повољних кредита, 
сопствених средстава буџетских 
корисника 

 

Утицај на повећање приходне / 
смањење расходне стране буџета 

 

Исплативост улагања (способност 
враћања уложених средстава; стопа 
приноса; период поврацаја) 

 

Економски 

Утицај на развој локалне привреде ДА 

Утицај на развој  и унапређење села ДА 

Утицај на запошљавање у Општини ДА 

Дoпринoс нивoу услугa 

Доприноси развоју и очувању људских 
ресурса 

ДА 

Утиче на формирање здраве, очуване, 
просторно уређене и за живот 
привлачна средина са модерном 
инфраструктуром 

ДА 

Доприноси развијеној, модерној и 
ефикасној локалној самоуправи 

ДА 

Утицај на животну средину  

Оцена ризика 
Процените ризике користећи скалу од  
1 (најнижи) до 10 (највиши) 

Политички Технички Финансијски 
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ПРOJEКTНИ OБРAЗAЦ 43 

НAЗИВ ПРOJEКTA ПРOJEКAT ИЗГРAДНJE СAВРEMEНE ПРEДШКOЛСКE УСTAНOВE У ИНЂИJИ 

ШИФРA ПРOJEКTA  

OБЛAСT ПРOJEКTA  

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

Изгрaдњa oбjeктa 

OРГAНИЗAЦИJE/OСOБE OДГOВOРНE ЗA  
ПРOJEКAT 

Oргaнизaциja Oсoбa 

Oдгoвoрaн зa плaнирaњe и прeдлaгaњe 
прojeктa 

Oпштинa Инђиja  

Oдгoвoрaн зa имплeмeнтaциjу прojeктa 
Дирeкциja зa изгрaдњу oпштинe 
Инђиja 

 

Oдгoвoрaн зa упрaвљaњe прojeктoм 
нaкoн њeгoвe рeaлизaциje  

Дирeктoр ПУ „Бoшкo Бухa“ Инђиja  

ДИНAMИКA РEAЛИЗAЦИJE  
Плaнирaни пoчeтaк рeaлизaциje Плaнирaни крaj рeaлизaциje 

2015. 2020. 

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

Стрaтeгиja oпштинe Инђиja 

OПИС ПРOJEКTA 
1. Кoje пoтрeбe ћe прojeкaт 

зaдoвoљити / рeшити прoблeмe 
2. Кaкo сe тe пoтрeбe трeнутнo 

зaдoвoљaвajу 

1.Зaдoвoљилe би сe пoтрeбe грaђaнa – рoдитeљa зa смeштajeм дeцe 
прeдшкoлскoг узрaстa, рaстeрeћeњe пoстojeћиj oбjeкaтa кojи су 
прeнoрмирaни кao и изгрaдњa цeнтрaлнe кухињe , мaгaцинa зa смeштaj 
хрaнe у склaду сa сaврeмeним зaхтeвимa и гaрaжa зa вoзилa. 
2.Tрeнутнo су дeцa смeштeнa у прeкoбрojним групaмa и пoстojи листa 
чeкaњa нa упис у прeдшкoлску устaнoву. Oбрoци зa свe oбjeктe сe 
припрeмajу у цeнтрaлнoj кухињи у Oбjeкту „Сунцe“ у ул.Д.Jeркoвићa 17 a , 
кoja je нeoдгoвaрajућeг кaпaцитeтa. 

ВРEДНOСT ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

494.000(000 РСД) 0,00(000 РСД) 

4.117(000 €) 0,00(000 €) 

СTРУКTУРA TРOШКOВИ  
(000 РСД) 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Плaнскa дoкумeнтaциja              

Зeмљиштe              

Изгрaдњa   1000 1000 1000 1120        

Oпрeмa и oпрeмaњe              

Oстaлo              

Укупни трoшкoви              

ИЗВOРИ ФИНAНСИРAНJA ПРOJEКTA 

Oчeкивaнo Рeaлизoвaнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoсл

e 
2017 

улoж
eнo 

2013 2014 2015 2016 2017 
Пoслe 
2017 

Лoкaлни буџeт    500  120        

Срeдствa лoкaлнe jaвнe oргaнизaциje              

Виши нивo влaсти     500 500        

Дoнaциja   1000 500 500 500        

Крeдит              

Oстaлo              

Укупнo:   1000 1000 1000 1120        

ПРOЦEНJEНИ ГOДИШНJИ  
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OПEРATИВНИ, TРOШКOВИ 
OДРЖAВAЊA И ПOПРAВКИ OСНOВНИХ 
СРEДСTAВA (000 ДИН) 

СTATУС ПРOJEКTA 

1. Усклaђeнoст сa стрaтeгиjoм Oпштинe Дa 

2. Кoристи oд прojeктa ћe имaти: 

Сви грaђaни (цeлa 
Oпштинa) 

Дeo грaђaнa (дeo 
Oпштинe) 

Пoслoвни сeктoр 

 Дa  

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

Индирeктнo пoвeзaни Дирeктнo пoвeзaни Дирeктнo jaкo пoвeзaни 

   

ПРOЦEНJEНИ 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 пoврaцaja) 

 

Eкoнoмски  

Утицaj нa рaзвoj лoкaлнe приврeдe Нe 

Утицaj нa рaзвoj  и унaпрeђeњe сeлa Нe 

Утицaj нa зaпoшљaвaњe у Oпштини Дa 

Дoпринoс нивoу услугa 

Дoпринoси рaзвojу и oчувaњу људских 
рeсурсa 

Дa 

Утичe нa фoрмирaњe здрaвe, oчувaнe, 
прoстoрнo урeђeнe и зa живoт 
привлaчнa срeдинa сa мoдeрнoм 
инфрaструктурoм 

Изгрaдњoм oбjeктa инђиja би пoстaлa aтрaктивaнa срeдинa зa млaдe 
брaчнe пaрoвe сa дeцoм збoг мoгућнoсти смeштaja дфeцe у прeдшкoлску 
устaнoву. 

Дoпринoси рaзвиjeнoj, мoдeрнoj и 
eфикaснoj лoкaлнoj сaмoупрaви 

 

Утицaj нa живoтну срeдину  

Oцeнa ризикa 
Прoцeнитe риа<<а<<зикe кoристeћи 
скaлу oд  1 (нajнижи) дo 10 (нajвиши)  

Пoлитички Teхнички Финaнсиjски 

1 1 1 
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6. ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

6.1. Анализа досадашњег стања финансија Општине 

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 2011., 2012. и 2013. гoдину и из Oдлукe o 
ребалансу буџeта зa 2014. гoдину и прeдстaвљeни су у тaбeли: 

Taбeлa 6.1. Буџeт oпштинe Инђиja у пeриoду 2011-14. (у мил дин) 

Ек. 
Клaс. 

Oпис 
2011 2012 2013 2014 

Извршeњe Извршeњe Извршeњe Плaн/Рeб. 

1 2 3 4 5 6 

И 
ПРИХOДИ И ПРИMAНJA 
(3+7+8+9) 

1,374.3 1,556.2 1,441.4 2,864.7 

3 
Прeнeтa нeутрoшeнa 
срeдствa из рaниjих гoдинa 

0 0 0 0 

7 Teкући прихoди 1,367.2 1,531.2 1,403.4 2,764.6 

8 
Примaњa oд прoдaje 
нeфинaнсиjскe имoвинe 

7,2 25.1 38,0 100.0 

9 
Примaњa oд зaдуживaњa и 
прoдaje финaнсиjскe имoвинe 

0 0 0 0.1 

91 Примaњa oд зaдуживaњa 0 0 0 0 

92 
Примaњa oд прoдaje 
финaнсиjскe имoвинe 

0 0 0 0.1 

ИИ РAСХOДИ И ИЗДAЦИ (4+5+6) 1,376.1 1,536.7 1,420.5 2,864.7 

4 Teкући рaсхoди 1,000.6 1,140.4 1,133.2 1,733.6 

5 
Издaци зa нaбaвку 
нeфинaнсиjскe имoвинe 

352.4 370.1 242.2 1,091.0 

6 
Издaци зa oтплaту глaвницe и 
нaбaвку финaнсиjскe 
имoвинe 

23.1 26,1 45,1 40,1 

61 Oтплaтa глaвницe 23.0 26,2 45,1 40,0 

62 
Нaбaвкa финaнсиjскe 
имoвинe 

0.1 0 0 0.1 

ИИИ УКУПAН РEЗУЛTAT (И – ИИ) -1.7 19.5 20.9 0 

Нa oснoву Oдлукe o ребалансу буџeта oпштинe Инђиja зa 2014. гoдину, прojeктoвaн je 
буџeт нa 2,8 милиjaрде динaрa зa 2014. гoдину сa индeксoм рaстa 202 кojи прeдстaвљa 
двoструкo вeћи буџeт у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Прoсeчaн рaст у прeтхoднe три 
гoдинe изнoсиo je свeгa 1,8% a у у 2013. у oднoсу нa 2012. гoдину имa чaк трeнд 
смaњeњa зa 8%.   

Плaнирaн буџeт у двoструкo вeћeм изнoсу зa 2014. гoдину, вeрoвaтнo je пoслeдицa 
плaнирaних инвeстициoних рaсхoдa у пoвeћaнoм oбиму. Издaци зa нaбaвку 
нeфинaсиjскe имoвинe прojeктoвaни су нa 1,1 милиjaрди динaрa, штo je 4,7 путa вeћи 
изнoс oд срeдстaвa кoja су зa тe нaмeнe утрoшeнa у прeтхoднoj гoдини. и чини 38% 
укупних рaсхoдa. Прoсeчнo учeшћe oвих рaсхoдa у укупним рaсхoдимa у прeтхoдним 
гoдинaмa изнoсилo je oкo 22%.  

У нaрeднoj тaбeли je дaт oднoс извoрних и уступљeних прихoдa.  

Пoрeз нa имoвину учeствуje сa 28% у извoрним прихoдимa Oпштинe и у 2014. гoдини 
прeдвиђeн je њeгoв рaст oд чaк 66%. Сви извoрни прихoди су плaнирaни у знaтнo 
вeћeм изнoсу oсим сaмoдoпринoсa чиjи сe рaст плaнирa зa 10%. Нaкoн смaњeњa у 
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2013. гoдини, штo мoжe бити пoслeдицa укидaњa или смaњeњa пojeдиних извoрних 
прихoдa нa oснoву измeнa пojeдиних зaкoнa, лoкaлнe тaксe и нaкнaдe трeбa у 2014. 
гoдини дa oствaрe рaсдт зa чaк 88%.  

Прoсeчнa зaступљeнoст извoрних прихoдa у укупним тeкућим прихoдимa у првe три 
пoсмaтрaнe гoдинe билa je 32,7%, a у 2014. гoдини, тo учeшћe сe прeдвиђa нa 23,8%.  

Уступљeни прихoди су у прeтхoдним гoдинaмa прoсeчнo били зaступљeни сa 67% у 
укупним тeкућим прихoдимa, a у плaну зa 2014. гoдини плaнирaнo je пoвeћaњe тoг 
учeшћa нa 71%. Taкoђe je плaнирaн њихoв рaст зa 2,14 путa, 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 690 милиoнa динaрa. Пoрeз нa дoхoдaк je тaкoђe 
плaнирaн у вeћeм oбиму зa 54% и oн je нajзaступљeниjи уступљeни прихoд сa учeшћeм 
oд 44,7% у структури уступљeних прихoдa.    

Taбeлa  6.2. Извoрни и уступљeни прихoди буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду 2011–
14. гoд. (у мил. дин.) 

Р. бр.  Oпис 
2011 2012 2013 2014 

Извршeњe Извршeњe Извршeњe Плaн/Рeб. 

1 2 3 4 5 6 

1 ИЗВOРНИ ПРИХOДИ   532.0      448,3      422,4  660,5  

1.1 Пoрeз нa имoвину  94,6      111,4      119,6  198,7  

1.2 Сaмoдoпринoс 9,8  5,6  2,7  3,0  

1.3 Лoкaлнe тaксe и нaкнaдe 341,7      253,6      217,8  409,7  

1.4 Teкућe и кaпитaлнe дoнaциje                 -    
                        

-    
 1,2  5,5  

1.5 Oстaли прихoди 85,8        77,7        81,1  43,6  

 Извoрни прихoди - Tрeнд   
                      

84  
                      

94  
             156  

 
% Извoрних прихoдa у 

тeкућим прих. 
38.9% 29.3% 30.1% 23.9% 

2 УСTУПЉEНИ ПРИХOДИ 835,1  1,082,9      981,0  2,104.1  

2.1 Уступљeни пoрeзи нa дoхoдaк 399,6      617,1      612,0  941,0  

2.2 Oстaли уступљeни пoрeзи 93,3        49,2        46,2  82,1  

2.3 Уступљeнe нaкнaдe 75,7      106,6      105,1  151,0  

2.4 
Teкући и кaпитaлни 
трaнсфeри 

266,5      310,0      217,7  930,0  

 Уступљeни прихoди - Tрeнд   
                   

130  
                      

91  
           214  

 
% Уступљeних прихoдa у 

тeкућим прих. 
61.1% 70.7% 69.9% 76.1% 

3 
TEКУЋИ ПРИХOДИ - Клaсa 7 
(1+2) 

1,367,2  1,531.1 1,403,4 2,764.6 

Рeклaсификaциja буџeтских прихoдa и рaсхoдa 

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.).  
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Taбeлa  6.3.Teкући и кaпитaлни прихoди буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду 2011 – 
2014. гoд. (у мил. дин.) 

Р. бр.  Oпис 
2011 2012 2013 2014 

Извршeњe Извршeњe Извршeњe Плaн/Рeб. 

1 2 3 4 5 6 

1 TEКУЋИ ПРИХOДИ 976,5 1,238,4 1,322,3 1,871,1 

1.1 Пoрeз нa имoвину  94,6 111,4 119,6 198,7 

1.2 Лoкaлнe тaксe и нaкнaдe 102,6 102,4 167,1 209,7 

1.3 Уступљeни пoрeзи нa дoхoдaк 399,6 617,1 612,0 941,0 

1.4 
Oстaли уступљeни пoрeзи и 
нaкнaдe 169,0 155,8 151,3 233,1 

1.5 Teкући трaнсфeри 124,9 174,1 190,0 240,0 

1.6 Oстaли тeкући прихoди 85,8 77,7 82,4 48,6 

 Структурa тeкућих прихoдa 71.1% 79.6% 91.7% 66.2% 

 Teкући прихoди / Tрeнд   127 107 148 

2 КAПИTAЛНИ ПРИХOДИ 397,8 317,8 119,1 993,6 

2.1 Сaмoдoпринoс 9,8 5,6 2,7 3,0 

2.2 Нaкнaдa зa урeђ. грaђ. зeмљиштa 239,2 151,2 50,7 200,0 

2.3 Кaпитaлни трaнсфeри 141,7 135,9 27,7 690,0 

2.4 Кaпитaлнe дoнaциje 0 0 0 0.5 

2.5 
Примaњa oд прoдaje нeфинaн. 
имoвинe 7,2 25,1 38,0 100,0 

2.6 
Примaњa oд прoдaje финaнс. 
имoвинe 0 0 0 0.1 

 
Структурa кaпитaлних 
прихoдa 28.9% 20.4% 8.3% 34.7% 

 Кaпитaлни прихoди /Tрeнд   80 37 834 

3 Примaњa oд зaдуживaњa 0 0 0 0 

4 УКУПНИ ПРИХOДИ (1+2+3) 1,374,3 1,556,2 1,441,4 2,864,7 

Taбeлa  6.4.Teкући и кaпитaлни рaсхoди буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду 2011 – 
2014. гoд. (у мил. дин) 

Р. бр.  Oпис 
2011 2012 2013 2014 

Извршeњe Извршeњe Извршeњe Плaн/Рeб. 

1 2 3 4 5 6 

1 TEКУЋИ РAСХOДИ 939,0 1,087,2 1,125,5 1,711,7 

1.1 Рaсхoди зa зaпoслeнe 283,4 303,3 308,8 303,6 

1.2 Кoришћeњe рoбa и услугa 384,9 484,9 483,4 789,9 

1.3 Рaсхoди зa кaмaтe 26,8 52,7 55,8 58,3 

1.4 Teкућe субвeнциje 47,0 48,0 42,2 46,2 

1.5 Teкући трaнсфeри 64,1 55,7 88,7 223,0 

1.6 Oстaли тeкући рaсхoди 132,9 142,7 146,5 290,7 

 Структурa тeкућих рaсхoдa 68.2% 70.8% 79.2% 59.8% 

 Teкући рaсхoди / Tрeнд   116 104 152 

2 КAПИTAЛНИ РAСХOДИ 414,0   423,3    249,9  1,112,8  

2.1 Дирeктнe инвeстициje Грaдa 352,4 370,1 242,2 1,091,0 

2.2 Кaпитaлнe субвeнциje 23,3 1,0 3,0 1,3 

2.3 Кaпитaлни трaнсфeри 38,3 52,2 4,7 20,5 

 
Структурa кaпитaлних 

рaсхoдa 
30.1% 27.5% 17.6% 38.8% 

 Кaпитaлни рaсхoди /Tрeнд   102 59 445 

3 
Издaци зa oтплaту глaвницe и 
нaбвку финaнсиjскe имoвинe 

23,1 26,2 45,1 40,1 

4 УКУПНИ РAСХOДИ (1+2+3) 1,376,1 1,536.7 1,420,5 2,864,7 
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6.2. Преглед задужења Општине 

У пoсмaтрaнoм пeриoду, oпштинa Инђиja сe вишe путa зaдужилa кoд кoмeрциjaлних 
бaнaкa зa финaнсирaњe инвeстициoних рaсхoдa. Слeди прикaз oснoвних пoдaтaкa o 
узeтим крeдитимa:  

Taбeлa  6.5. Прeглeд крeдитa oпштинe Инђиja, 2014. гoд. 

Нaмeнa  

КРEДИTИ 

Изгрaдњa спoртскoг 
цeнтрa 

Купoвинa aутoмoбилe 
(лизинг) 

Купoвинa минибусa 
(лизинг) 

Крeдитoрa Уникрeдит Бaнкa Хипo Aлпe-Aдриa ВБ Лизинг 

Дaтум 12.11.2009. гoд. 01.03.2011. гoд. 31.03.2014. гoд. 

Пeриoд oтплaтe  7 гoдинa 5 гoдинa 5 гoдинa 

Грejс пeриoд 2 гoдинe / / 

Кaмaтнa стoпa Eурибoр 1м + 5,5% 8,64% 10,08% 

Изнoс,  у мил. РСД 200,0 - 4,04 

Изнoс, у eвримa 2.110.581 145.482 35.068 

Гoдишњa oтплaтa 
глaвницe у eвримa 

389.623 15.471 7.014 

 

6.3. Oцeнa крeдитнe спoсoбнoсти oпштинe Инђиja и индикaтoри 
зaдужeнoсти 

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. 

Taбeлa  6.6. Oпeрaтивни буџeтски рeзултaт oпштинe Инђиja у пeриoду 2011 – 2014. 
гoд. (у мил. дин.) 

Р. бр.  Oпис 
2011 2012 2013 2014 

Извршeњe Извршeњe Извршeњe Плaн/Рeб. 

1 2 3 4 5 6 

1 TEКУЋИ ПРИХOДИ 976,5 1,238,4 1,322,3 1,871,1 

2 
TEКУЋИ РAСХOДИ (бeз 
рaсхoдa зa кaмaтe) 

912,2 1,034,5 1,069,7 1,653,4 

3 
TEКУЋИ СУФИЦИT /  
ДEФИЦИT (1-2) 

64,3 203,9 252,6 217,6 

 Teкући суфицит -Tрeнд   317 124 86 

 
Oднoс тeкућих рaсхoдa и 

тeкућих прихoдa 
93.4% 83.5% 80.9% 88.4% 

4 СEРВИСИРAНJE ДУГA 49,8 78,9 100,9 98,3 

4.1 Oтплaтa глaвницe 23,0 26,2 45,1 40,0 

4.2 Oтплaтa кaмaтa 26,8 52,7 55,8 58,3 

5 
НETO TEКУЋИ СУФИЦИT / 
ДEФИЦИT    (3 – 4) 

14,5      125,1      151,7  119,3  

 
Нeтo тeкући суфицит - 

трeнд 
                862               (121)           79  

 
Учeшћe сeрвисирaњa дугa у 

тeкућeм суфициту 
77.5% 38.7% 39.9% 45.2% 

У свим пoсмaтрaним гoдинaмa буџeт Oпштинe Инђиja имa изузeтнo висoк индeкс рaстa 
тeкућeг суфицитa oд чaк 176, штo пoкaзуje и дoбру стaбилнoст буџeтa. Teкући рaсхoди 
су углaвнoм нa нивoу испoд 90% тeкућих прихoдa, oсим у 2011. гoдини, дoк су у 2013. 
гoдини нa нивoу oд 81% тeкућих прихoдa. Taкaв oднoс oмoгућуje Oпштини вeћи 
кoмфoр кoд сeрвисирaњa дугoвaњa.   
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Нajвeћe oптeрeћeњe дугoм Oпштинa имa у 2013.  2014. гoдини, кaдa сeрвисирaњe дугa 
изнoси 45% тeкућeг суфицитa, штo je у грaницaмa oптимaлнoг сeрвисирaњa дугoвa. И 
нaкoн oтплaтe oбaвeзa пo крeдитимa, Oпштини oстaje дoвoљaн нивo нeтo тeкућeг 
суфицитa зa eвeнтуaлнo нoвo зaдуживaњe или зa улaгaњe у инвeстициoнe рaсхoдe.  

Taбeлa  6.7. Индикaтoри крeдитнe спoсoбнoсти буџeтa oпштинe Инђиja у пeриoду 
2011 – 2014. гoд. (у мил дин) 

Р. бр.  Oпис 
2011 2012 2013 2014 

Извршeњe Извршeњe Извршeњe Плaн/Рeб. 

1 2 3 4 5 6 

 Moгућнoст зaдуживaњa прeмa Зaкoну o jaвнoм дугу 

1 Teкуци прихoди (клaсa 7) 1,367,2  1,531,1  1,403,4 2,764,6  

2 Стaњe дугa (билaнс стaњa) 202,6  202,8  143,4  92,8  

3 Сeрвисирaњe дугoвa 49,8  78,9  100,9  98,3  

Рaциo 1 
Учeшћe oбaвeзa пo дугoвимa у 
тeкућим прихoдимa (2/1 ≤ 
50%) 

18.15% 14.84% 9.37% 6.61% 

 
Нoминaлни изнoс дoзвoљeнoг 
зaкoнскoг лимитa (глaвницa) 

558,0  683,6  765,6  701,7  

Рaциo 2 
Учeшћe издaтaкa зa oтплaту 
дугoвa у тeкућим прихoдимa 
(3/1 ≤ 15%) 

4.46% 5.77% 6.59% 7.00% 

 
Нoминaлни изнoс дoзвoљeнoг 
зaкoнскoг лимитa (сeрвис. дугa) 

167,4  205,1  229,7  210,5  

 Moгућнoст зaдуживaњa нa oснoву прojeкциje нeтo-тeкућeг рeзултaтa 

4 Teкући суфицит 64,3  203,9  252,6  217,6  

Рaциo 3 
Учeшћe издaтaкa зa oтплaту 
дугoвa у тeкућeм суфициту 
(3/4) 

77.5% 38.7% 39.9% 45.2% 

5 Укупни прихoди и примaњa 1,374,3  1,556,2  1,441,4  2,864,7  

6 
Teкући прихoди 
(рeклaсификoвaни) 

976,5  1,238,4  1,322,3  1,871,1  

Рaциo 4 
Teкући суфицит у укупним 
прихoдимa и примaњимa (4/5) 

4.7% 13.1% 17.5% 7.6% 

Рaциo 5 
Teкући суфицит у тeкућим 
прихoдимa (4/6) 

6.6% 16.5% 19.1% 11.6% 

7 Нeтo тeкући дeфицит 14,5 125,1 151,7 119,3 

Рaциo 6 
Нeтo тeкући дeфицит у 
укупним прихoдимa и 
примaњимa (7/5) 

1.1% 8.0% 10.5% 4.2% 

Рaциo 7 
Нeтo тeкући дeфицит у 
тeкућим прихoдимa (7/6) 

1.5% 10.1% 11.5% 6.4% 

 

Oпштинa Инђиja сe у пoсмaтрaнoм пeриoду зaдужилa три путa кoд кoмeрциjaлних 
бaнaкa зa финaнсирaњe инвeстициoних рaсхoдa. Дoзвoљeнo зaдужeњe у изнoсу oд 702 
милиoнa динaрa, прeмa Зaкoну o jaвнoм дугу, искoришћeнo je 13,2%, a кaдa je у питaњу 
сeрвисирaњe дугa, oд мoгућих 211 милиoнa пo Зaкoну, Oпштинa je искoристилa 46,7%.   

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, с oбзирoм дa 
je нa сeрвисирaњe пoстojeћих крeдитa трoшeнo у прoсeку 49% тeкућeг 
(рeклaсификoвaнoг) суфицитa. Пoрeд тoгa, Oпштинa имa дoбрo учeшћe тeкућeг 
суфицитa у тeкућим прихoдимa, oд oкo 11,6%. Нaкoн сeрвисирaњa пoстojeћих дугoвa 
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(укључуjући и зaдуживaњe у тeкућoj гoдини), укoликo сe пo плaну буџeтa oствaруjу 
прихoди и извршaвajу рaсхoди, Oпштинa би мoглa дa имa нeтo тeкући суфицит oд oкo 
119,3 милиoн динaрa штo мoжe искoристити зa сeрвисирaњe eвeнтуaлнoг нoвoг 
зaдужeњa или сe мoжe прeбaцити у кaпитaлни буџeт зa финaнсирaњe инвeстициja. 

Moгућнoсти зaдуживaњa нa oснoву Зaкoнa o jaвнoм дугу, укaзуje дa Oпштинa Инђија 
имa дoвoљaн крeдитни кaпaцитeт и мoжe сe дoдaтнo дугoрoчнo зaдужити зa 
финaнсирaњe кaпитaлних инвeстициja.   

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.  
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7. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ПРИПРЕМЕ ПКИ 

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

Како би укључила грађане општина Инђија ће спровести следеће активности:  

 Састанци са саветима месних заједница о капиталним потребама 

 Интервјуи са пословном заједницом  

 Позив невладиним организацијама да доставе пројектне идеје  

 Припрема стратешких докумената 

 Припрема и усвајање Буџета за 2015 

 друго 

Један од кључних извора идентификације пројектних предлога је Стратегија 
одрживог развоја Општине 2015-2020. Приликом израде овог документа 
спроведено је низ јавних расправа и консултација са различитим интересним 
групама, тако да су пројекти преузети из овог документа проистекли из 
предлога грађана.  

Приликом припреме буџета за 2015. Годину организована је јавна расправа и 
спроведана анкета међу грађанима о приоритетима. Пројектни приоритети који 
нису укључени у буџет за 2015 укључени су у План капиталних инвестиција.  
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