
На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС", број 135/04), члана 15. став 1. тачка 11. и члана 37. став 1 тачка 4. Статута општине 

Инђија («Службени лист општина Срема» бр. 16/08 и 23/08), 

 Скупштина општине Инђија на седници одржаној 03. aприла 2009. године донела је  

Програм заштите животне средине за територију општине 

Инђија за 2009. годину 

I 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2009. године планирају у области заштите и унапређења животне 

средине. 

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Инђија у 

укупном износу од 4.000.000 динара, а како је то предвиђено у разделу Заштита животне 

средине позиција 560 економска класификација 176. Одлуке о буџету. 

 

II 

Средства тачке I став 2. овог Програма користиће се за: 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији 

општине Инђија:       2.000.000,00 динара 

У току 2009 године планира се праћење следећих параметара: 

- праћење квалитета ваздуха, 

- праћење нивоа комуналне буке на јавним саобраћајницама, 

- праћење и прогноза аерополена,(амброзија) 

- праћење електромагнетског зрачења, 

- мерења у ванредним ситуацијама. 

За реализацију наведених мониторинга у току 2009. години ће бити закључени уговори 

са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након спроведене јавне 

набавке и у складу са Законом о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» бр. 116/2008). 

Праћење и контрола квалитета воде за пиће, контрола градских изворишта, контрола 

квалитета воде јавних купалишта и базена, контрола квалитета и нивоа загађености 

пољопривредног  земљишта и санитарна контрола градских пијаца ће се вршити у оквиру 

редовних контрола предузећа и установа којима су јавни објекти поверени на управљање и 

коришћење те нису предмет овог Програма. 

2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте 1.300.000,00 динара 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма и то: 

- израда катастра јавног зеленила и израда GIS-a за јавно зеленило, 

- пројекти пошумљавања и заштите природних добара на територији општине, 

- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама, као и друге подстицајне, 

  превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже    

  потреба. 



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. Научноистраживачки програми и пројекти: 200.000,00 динара 

На основу поднетих захтева од стране заитересованих лица у току 2009. године вршиће 

се суфинансирање научноистраживачких пројеката, студија, дипломских и других 

стручних радова из области заштите животне средине и природних добара, за које постоји 

интерес за њихову реализацију на територији општине Инђија.  

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта 

Председника општине као и оцене о значају стручног рада коју доноси надлежно одељење 

за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине. 

 

4. Едукативни програми и јачање свести       

  о значају заштите животне средине (радионице):  300.000,00 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, средствима у укупном износу од 300.000,00 динара, у сарадњи са 

другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, 

скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне средине и 

обележавању значајних датума и догађаја: 

- Сајмови заштите животне средине, 

- Дан планете Земље, 

- Светски дан заштите животне средине, 

- Дани Дунава 

- Базари здравља 

- Фестивал меда, 

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих захтева за 

суфинасирање од стране образовних установа, јавних предузећа, туристичке организације 

и  институција са територије општине Инђија. Акт о додели средстава за суфинсирање из 

ове позиције доноси начелник Општинске управе на основу  предлога надлежног Одељења 

за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине. 

5. Информисање и објављивање података о     

  стању и квалитету животне средине: 200.000,00 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 2009. године планирана је израда интернет портала, и 

континуирано праћење стање заштите 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 приливом наменских 

уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени 

гласник Републике Србије", број 135/2004). 

 

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. 

Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Инђија, 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, пре 

усвајања Програма за наредну годину. 

 

VI 

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

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

 

 

Број:501-18/2009-I                            Председник, 

Дана, 03. априла 2009. година     

И н ђ и ј а                   Александар Ковачевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење  



 

Програм за заштиту животне средине за територију општине Инђија за 2009. 

годину, доноси се на основу члана 68.став 1. Закона о заштити животне средине 

(''Службени гласник РС'', број 135/04). 

Крајем 2004. године, успостављене су основе новог система заштите животне 

средине у Србији, истовременим доношењем четири нова закона у области заштите 

животне средине и то: Закона о заштити животне средине, Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину, Закона о процени утицаја на животну средину и Закона о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.Циљ доношења ових 

закона је усаглашавање националног законодавства са прописима Европске уније, 

стварање институционалних и нормативних услова за консеквентан приступ у доношењу и 

спровођењу стратегија и развојних планова, програма и одлука, прилагођавање 

привредних и других активности процесима у животној средини и усклађен систем мера 

превенције и контроле коришћења природних ресурса и добара, односно заштите животне 

средине у целини. 

Закон о заштити животне седине уређује интегрални систем заштите животне 

средине који чине услови и мере за одрживо управљање природним вредностима и 

управљање заштитом животне средине, односно спречавање, контролу, смањивање и 

санацију свих облика загађивања животне средине.Планирање управљања, односно 

контрола коришћења и заштита природних вредности, обезбеђује се у оквиру Националне 

стратегије, покрајинских и локалних планова и програма, применом закона и других 

прописа. 

Програм заштите животне средине за територију општине Инђија односи се на 

активности које се током 2009. године планирају у области заштите и унапређења животне 

средине.Циљ Програма је да се свеобухватно сагледа проблем динамичке заштите животне 

средине на територији општине Инђија, полазећи од садашњег стања а узимајући у обзир 

правце и динамику развоја овог подручја, а све то у циљу побољшања квалитета живота, 

животног стандарда становника и животне средине уопште. 

За активнисти које се планарају у области заштите и унапређења животне средине 

предвиђена су средства из буџета Општине Инђија и користиће се за:  

 

1. праћење стања животне средине (мониторинга) на територији општине Инђија и 

то у погледу квалитета ваздуха, нивоа комуналне буке на јавним 

саобраћајницама, електромагнетског зрачења, квалитета воде за пиће, квалитета 

воде јавних купалишта, градских изворишта и др; 

2. подстицајне, преветивне, санационе програме и пројекте и то за израду катастра 

јавног зеленила и израда ГИС-а за јавно зеленило, за пошумљавање и заштиту 

природних добара на територији општине, мере заштите животне средине у 

ванредним ситуацијама, као и друге подстицајне програме за којима се укаже 

потреба; 

3. научно-истраживачке програме и пројекте; 

4. едукативне програме и јачање еколошке свести, организовању скупова и 

манифестација из области заштите и унапређења животне средине; 

5. информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, 

интернет портала. 

 



 

Стручне, техничке и административне послове везане за реализацију Програма 

обавља Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине 

Општинске управе општине Инђија. 

 

Имајући у виду напред наведено, предлаже се Скупштини општине да Програм за 

заштиту животне средине за територију општине Инђија за 2009 годину, усвоји у тексту 

како је дат у материјалу. 

 

 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 

 послове и заштиту животне средине 

 

 

 

 

 

 


