
                    
На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04 и 
36/09), члана 15. став 1. тачка 11. Статута општине Инђија (''Службени лист општина Срема'', број 
16/08, 23/08 и 04/10), члана 14. став 7. Одлуке о општинској управи (''Службени лист општина 
Срема'', број 25/08 и 23/09) као и Одлуке о буџету општине Инђија за 2011 годину (''Службени лист 
општина Срема'', број 42/10), СО Инђија на седници одржаној 04. маја 2011. године донела је: 
 
 

Програм заштите животне средине на територији  
општине Инђија за 2011 годину 

 
 

I 
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које 
се током 2011. године планирају у области заштите и унапређења животне средине. 
 
За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Инђија за 2011 годину у 
укупном износу од 4.000.000,00 динара (функционална класификације 560, позиција 191, економска 
класификације 424) и пренета средства из претходне године у износу од 239.783,57 динара, што 
укупно износи 4.239.783,57 динара. 
 

II 
Средства тачке I став 2. овог Програма користиће се за: 
 
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине  

(мониторинг) на територији општине Инђија:.....................................................2.200.000,00 динара 
У току 2011 године планира се праћење стања животне средине у складу са Законом о заштити 
животне средине (члан 69-73) и посебним законима и то:  
-  квалитета ваздуха; 
- праћење концентрације полена алергених биљака (амброзије); 
- нивоа комуналне буке у насељима и дуж главних саобраћајница; 
- квалитета воде за пиће; 
- квалитета земљишта; 
- испитивање (мерење) нивоа нејонизујућег зрачења од извора посебног интереса; 
- израда стартешких карата буке; 
- одређивање акустичних зона; 
- мерења у ванредним ситуацијама. 
 
За реализацију наведених програма  потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама, након спроведеног одговарајућег поступка. 
 
2. Подстицајне, превентивне и санационе Програме и Пројекте:.........................1.500.000,00 динара 
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се односе на: 
- израда ГИС-а за јавно зеленило; 
- пројекте израде катастра и унапређења зеленила на територи општине Инђија; 
- пројекте пошумљавања и нега засада на територији општине Инђија; 
- релизацију пограма озелењавања школских дворишта и слободних јавних површина по свим 
Месним заједницама општине; 

- пројекте уклањања дивљих депонија; 
- пројекте санације постојећих сметлишта комуналног отпада; 
- програме сузбијања амброзије и осталих алергених биљака на територији општине Инђија; 
- израда и ажурирање Локалног регистра извора загађивања животне средине; 
- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама, као и остале подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба. 

 



За реализацију наведених програма  потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама, након спроведеног одговарајућег поступка. 
 
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона 
о заштити животне средине, и у сарадњи са другим институцијама са територије општине Инђија. 
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника 
општине, а на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са територије општине 
Инђија као и предлога надлежног одељења Општинске управе општине Инђија. 
 
 
3. Програми  или Пројекти заштите и развоја заштићених  
природних добара на територији  општине Инђија:.............................................. 250.000,00 динара 

 
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на 
територији општине Инђија на начин који ће омогућити њихово очување. 
У 2011 години планирају се програми или пројекти заштите и развоја природних добара, спровођење 
активности ради старања и управљања заштићеним прородним добром, израда стручне 
документације (студије о заштити) за проглашење нових заштићених природних добара у складу са 
финансијским могућностима.  
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника 
општине, а на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са територије општине 
Инђија као и предлога надлежног одељења Општинске управе општине Инђија. 
 
 
4. Образовне активности и јачање свести о  
    потреби заштите животне средине:.........................................................................250.000,00 динара 
 
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, 
Општинска управа општине Инђија, надлежно Одељење за урбанизам комунално стамбене послове 
ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, 
семинарима, трибинама, скуповима, курсевима, манифестацијама из области заштите и унапређења 
животне средине и обележавању значајних датума и догађаја као што су: 
- дан планете Земље; 
- светски дан заштите животне средине; 
- сајмови заштите животне средине; 
- дан Дунава; 
- сајам здраве хране; 
- фестивал меда; 
- дани заштићеног природног добра ''Крчединска ада''; 
- организовање едукативних еколошких програма за децу школског и предшколског узраста кроз 
еколошке школе и кампове; 

- као и други значајни датуми и догађаји. 
 
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника 
општине, а на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са територије општине 
Инђија као и предлога надлежног одељења Општинске управе општине Инђија. 
 
 
5. Информисање и објављивање података о стању 
    и квалитету животне средине:..................................................... ...............40.000,00 динара 
 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне 
средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају заштите животне средине, у току 
2011. године наставиће се са припремом и штампом екобилтена и иновирањем интернет портала 
Одељења за урбанизам, комуналано стамбене послове и заштиту животне средине.Истовремено ће се 
радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања. 

 



 
III 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од 
прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџету општине Инђија за 2011 
(функ.класификације 560, позиција 191, економ.класификације 424) и приливом наменских 
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник 
Републике Србије", број 135/04 и 36/09). 
 
 

IV 
Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Инђија утврђује 
приоритетне активности, на предлог надлежног Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове 
и заштиту животне средине. 
 
 

V 
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних 
програма и пројеката спроводи надлежно одељење општинске управе-Одељење за урбанизам, 
комунално стамбене послове и заштиту животне средине. 
Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Инђија, Одељење за 
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине у сарадњи са Одељењем за 
привреду и финансије, пре усвајања Програма за наредну годину. 
 
 

VI 
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општина Срема“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
 
 
 
Број:501-47/2011-I                                                                                          П р е д с е д н и к, 
Дана:04. маја 2011 година 
И н ђ и ј а        Александар Ковачевић 


