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На основу члана 2.Одлуке о измени Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12), Комисија за 
статутарна питања,  на седници одржаној 03.јула 2013.године, 
утврдила је Пречишћен текст Статута општине Инђија.

Пречишћен текст Статута општине Инђија обухвата:
1. Статут општине Инђија („Службени лист општина Срема“, 

број 16/08), из кога је изостављен члан 115. којим је утврђено ступање 
на снагу истог.

2. Исправку Статута општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“ број 23/08).

3. Одлуку о измени и допуни Статута општине Инђија 
(„Службени  лист општина Срема“, број 4/10), из које је изостављен 
члан 5. којим је утврђено ступање на снагу исте.

4. Одлуку о изменама и допунама Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 1/12), из које је изостављен 
члан 7. којим је утврђено ступање на снагу исте.

5. Одлуку о измени Статута општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 7/12), из које је изостављен члан 2. којим је 
овлашћена Комисија за статутарна питања да утврди Пречишћен 
текст Статута општине Инђија, и члан 3. којим је утврђено ступање 
на снагу исте.

Број:02-197/2013           Председник Комисије за статутарна питања
Дана: 03. јула 2013. године 
И н ђ и ј а            Марко Врачар с.р.

 С  Т  А  Т  У  Т

ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА

( Пречишћен текст)

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овим статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности 
општине Инђија (у даљем   тексту: Општина) и начин њиховог 
остваривања,  број одборника Скупштине општине, организација 
и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима 
из надлежности Општине, оснивање и рад месне заједнице и 

других облика месне самоуправе, услови за покретање грађанске 
иницијативе као и друга питања од значаја за Општину.

Члан 2.  

Општина је основна територијална јединица у којој грађани 
остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом 
и овим статутом. 

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији 
Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и 
овим статутом. 

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем 
грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, и преко својих 
одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и 
овим статутом. 

Члан  3. 

Територију Општине, чине подручја насељених места, односно 
подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то:

Редни број 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
                          

Члан 4.

Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у Инђији,  улица Цара Душана број 1. 

Општина има своју званичну web презентацију на адреси www.
indjija.net.

Члан  5.

 На територији Општине у службеној употреби је српски језик 
и ћирилично писмо.

Члан  6.

Општина има грб и заставу.
Грб Општине за основу има црвени штит. У централном делу 
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штита истиче се бела црква са торњем која симболизује народни 
стожер али и народ, његову веру и духовност. Јелен на крову цркве 
и у скоку ка торњу, симболизује тежњу јелена да се напије на извору 
животворне воде, на којој је Исус Христoс представљен крстом на 
торњу цркве. Цркву са обе стране придржавају два анђела у плавој 
одежди који је симболично чувају, а плава боја одежде коју носе 
указује да се ради о небеском знамењу. На површини испод цркве 
исписан је број “1746”, који означава годину масовнијег досељавања 
Срба у Инђију. Испод штита налази се трака са натписом назива 
града. 

Застава Општине је правоугаоног облика са односом страница 
1:2 по вертикали и хоризонтали. Боја заставе у основи је бела. У 
средини заставе је грб Општине , изгледа и боје описане у претходном 
ставу.Застава је уоквирена златно жутом бојом.

Члан 7.

Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне 
симболе.

У службеним просторијама органа Општине истичу се државни 
симболи, грб и застава Општине, на начин уређен посебном одлуком 
Скупштине општине.

Члан 8.

Органи општине у вршењу послова из своје надлежности 
користе печат.

Печат има облик круга у чијој је средини грб Републике Србије.
Текст печата исписује се на српском језику и ћириличним 

писмом. Пречник печата износи 32 мм. 
Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба 

Републике Србије. У спољном кругу печата исписује се назив 
Републике Србије. У првом следећем кругу исписује се назив 
Аутономне Покрајине. У следећем кругу исписује се назив органа 
Општине. Седиште органа Општине исписује се у дну печата.

Члан 9.

Општина има свој празник,  који се утврђује посебном одлуком 
Скупштине општине.

Насељена места могу имати своје празнике који се утврђују  
статутима Месних заједница.

Члан  10.

Општина установљава награде и друга јавна признања 
организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, 
науци, уметности и другим друштвеним областима. 

Врсте награда и других јавних признања, услови и начин 
њиховог додељивања, уређују се посебном одлуком Скупштине 
општине.

Члан  11.

Општина утврђује називе улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на својој територији 
посебном одлуком Скупштине општине, уз претходну сагласност 
министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

Члан 12.

Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, 

презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем 
интернет презентације;

2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим 

статутом и одлукама органа Општине;
3. и на други начин утврђен овим статутом и другим актима 

органа Општине.

Члан 13.

Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим 
имовинским правима у складу са законом.

У јавној својини општине Инђија сагласно закону  су:
- добра у општој употреби на територији општине Инђија ( 

општински путеви, некатегорисани путеви, улице које нису део 
аутопута или државног пута I и II реда, тргови и јавни паркови и 
др.);

-  комунална мрежа на територији општине;
- непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које 

користе органи и организације општине Инђија;
- ствари у јавној својини  на којима  право  коришћења имају 

месне заједнице  на територији општине, установе, јавне агенције и 
друге организације  чији је оснивач општина;

-  друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, која су 
у складу са законом у јавној својини;

Јавном својином општине, располажу и управљају органи 
општине у складу са законом.

Надзор о прибављању, коришћењу, управљању  и располагању 
стварима у јавној својини општине, врши Општинска управа 
–Одељење за привреду и финансије и Локална служба  за инспекцју 
и ревизију за општину Инђија.

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

Члан 14.

Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом 
и законом, послове из оквира права и дужности Републике који 
су јој законом поверени, као и послове које јој повери Аутономна 
покрајина  својом одлуком. 

Члан  15.

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у 
складу са Уставом и законом:

1) доноси програме развоја ;
2) доноси урбанистичке планове;
3) доноси буџет и завршни рачун;
4) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и 

мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
5) обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за 

изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за 
техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује 
обављање комуналних делатности и њихов развој ( снабдевање 
водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 
вода; производњу и дистрибуцију топлотне енергије; управљање 
комуналним отпадом; градски и приградски превоз путника;  
управљање гробљима и погребне услуге; управљање јавним 
паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање 
пијацама; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на 
површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; 
димничарске услуге; делатност зоохигијене и др.)“.

6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности 
њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање 
стамбених зграда;

7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у 
станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује 
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и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског 
земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта;

9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског 
развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у 
Општини;

10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора 
којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног 
простора и врши надзор над коришћењем истог;

11) стара се о заштити животне средине, доноси програме 
коришћења и заштите природних вредности и програме заштите 
животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, 
у складу са стратешким документима и својим интересима и 
специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и 
унапређење животне средине;

12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на 
изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, 
коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним 
путевима, као и улицама у насељу;

13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-
такси превоза путника;

14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској 
пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује 
делове обале и воденог простора на којима се могу градити 
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз 
сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба 
локалног становништва;

16) оснива установе и организације у области основног 
образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке 
културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 
функционисање;

17) оснива установе у области социјалне заштите, прати и 
обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада 
установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка 
лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне 
заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности 
установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној 
заштити и обавља послове државног старатеља;

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних 
добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и 
уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја 
за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других 
установа културе чији је оснивач; 

19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода 
и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно 
ублажавање њихових последица;

20) доноси основе заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, 
одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и 
одлучује о привођењу пашњака другој култури;

21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, 
јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје 
водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте 
локалног значаја;

22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и 
унапређење подручја са природним лековитим својствима;

23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и 
утврђује висину боравишне таксе;

24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и 

трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати 
одређене делатности и друге услове за њихов рад;

25) управља имовином Општине и користи средства у државној 
својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и 
заштитом домаћих и егзотичних животиња;

27) организује вршење послова правне заштите својих права и 
интереса;

28) образује органе, организације и службе за потребе Општине 
и уређује њихову организацију и рад;

29) помаже развој различитих облика самопомоћи и 
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима 
која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима 
и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида 
и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој 
територији;

30) подстиче и помаже развој задругарства;
31) организује службу правне помоћи грађанима;
32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права 

и индивидуалних и колективних права припадника националних 
мањина и етничких група; 

33) стара се о јавном информисању од локалног значаја и 
обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику 
националних мањина који се користе на територији Општине, 
оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику 
националних мањина који није у службеној употреби, када тако 
извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

34) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
35) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор 

над извршењем прописа и других општих аката из надлежности 
Општине;

36) уређује организацију и рад мировних већа; 
37) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја 

Општине;
38) помаже рад организација и удружења грађана;
39) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и 

реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара 
услове за омладинско организовање и

40) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, 
у складу с Уставом, законом и овим статутом.

Члан 16.      

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање 
потреба локалног становништва Општина може посебном одлуком 
Скупштине општине оснивати: предузећа, установе и друге 
организације које врше јавну службу. 

Члан 17.

Скупштина општине именује чланове управних и надзорних 
одбора и директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач, на период од четири године, осим када је 
законом другачије предвиђено.

Члан 18.

Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или 
већински власник Општина, дужни су да Скупштини општине 
достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, као 
и годишњи програм пословања.
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Члан 19.

Предузећа, установе и друге организације које врше јавну 
службучији је оснивач Општина, дужни су да најмање једном 
годишње подносе Скупштини општине извештај о свом раду, 
најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину, осим 
када је законом другачије предвиђено. 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

Члан 20.

За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, за 
обављање законом поверених послова из оквира права и дужности 
Републике, као и за обављање појединих послова које јој из своје 
надлежности одлуком повери Аутономна покрајина, Општини 
припадају приходи и примања утврђени законом.

Члан 21.

Сви приходи Општине су приход буџета и Општина самостално 
расплаже њима, осим оних прихода чији је наменски карактер 
утврђен законом. 

Члан 22.

Скупштина општине доноси буџет Општине за сваку 
календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, 
задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други 
издаци, у складу са законом. 

По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни 
рачун о извршењу буџета Општине. 

Члан 23.

Ради решавања одређених питања од непосредног интереса за 
локално становништво може се увести самодопринос, за територију 
Општине или један њен део, у складу са законом.

 Иницијативу за увођење самодоприноса за територију 
Општине могу покренути председник општине, односно 1/3 
одборника, а Савет Месне заједнице односно збор грађана за 
подручје Месне заједнице.

 Уз иницијативу за увођење самодоприноса подноси се 
Програм којим се утврђују извори, намене и начин обезбеђивања 
укупних финансијских средстава за реализацију самодоприноса.

Члан 24.

Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса, о којој ће се 
изјашњавати грађани, утврђује Скупштина општине већином 
гласова од укупног броја одборника.

         Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе 
референдумом, у складу са прописима којима је уређен поступак 
непосредног изјашњавања грађана.

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Члан 25.

Органи Општине су: Скупштина општине, председник 
Општине, Општинско веће и Општинска управа.

Члан 26. 

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје 
надлежности утврђене законом и овим статутом.

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган 
је надлежан за обављање послова из надлежности Општине, 
све послове који се односе на уређивање односа из надлежности 

Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој 
природи извршни, врши председник Општине.

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у 
складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштина општине.

1. Скупштина општине 

Члан 27.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши 
основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и 
овим статутом.

Члан  28.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани 
непосредно, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.

Члан 29.

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник 
Скупштине из претходног сазива, у року од 15 дана од дана 
објављивања резултата избора.            

Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове 
седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог 
сазива сазваће најстарији одборник . 

Седницом до избора председника Скупштине општине, 
председава најстарији одборник коме у раду помажу два најмлађа 
одборника.

Члан 30.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором 
председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

Члан 31.

Скупштина општине  има 37 одборника.

Члан 32.

Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима 

и на начин утврђен законом.

Члан 33.

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице 
које именује, односно поставља Скупштина општине у органима 
Општине, предузећима и установама чији је оснивач.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, 
права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички 
мандат.

Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је 
именовала, односно поставила  Скупштина општине престаје 
функција на коју су именована, односно постављена.

Члан 34.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, 
притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на 
седници Скупштине општине и њених радних тела.

Члан 35.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине 
општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине 
расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других 
аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на 
предлоге аката, поставља питања везана за рад органа Општине и 
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учествује у другим активностима Скупштине општине. 

Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од 
утицаја на вршење одборничке дужности,и да од органа и служби 
тражи податке који су му потребни за рад. 

Права и дужности одборника ближе се уређују Пословником 
Скупштине општине. 

Члан 36.

Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за 
долазак и одлазак на седницу Скупштине општине и њених радних 
тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење 
одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине 
општине.

Члан 37.

Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и 

мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
5) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује 

коришћење грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује општински референдум и референдум на делу 

територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним 
у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о 
самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, 
утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује 
и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 
складу са законом;

10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика 
председника Скупштине;

11) поставља и разрешава секретара Скупштине.
12) бира и разрешава председника Општине и, на предлог 

председника Општине, бира заменика председника Општине и 
чланове Општинског већа;

13) одлучује о  прибављању непокретности у јавну својину 
општине;

14) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању  и 
располагању непокретним стварима у јавној својини , које користе 
органи и организације општине;

15) одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, 
укључујући и размену;

16) одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на 
другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;

17) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа  и друштва 
капитала, чији је оснивач општина;

18) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној 
својини;

19) одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној 
својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим 
организацијама чији је  оснивач општина; 

20) даје претходну  сагласност месним заједницама, установама, 
јавним агенцијама  и другим организацијама, који су носиоци права 
коришћења на стварима у јавној својина општине, за давање у закуп 
истих; 

21) одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима 

месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају 
право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на 
тој непокретности;

22) одлучује о одузимању непокретности   у јавној својини 
општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, 
установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања 
делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као  и ако се 
ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и 
намени непокретности,  а  у другим случајевима под условом да се 
носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће 
непокретности;

23) одлучује о давању на коришћење непокретности које 
општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом 
воље, или на други законом одређен начин;

24) одлучује о давању сагласности јавним предузећима и 
друштвима капитала чији је оснивач општина а који су носиоци 
права коришћења на непокретностма, за упис права својине на тим 
непокретностима;

25) одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
26) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који 

Општини припадају по закону;
27) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског 

земљишта;
28) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са 

законом којим се  уређује јавни дуг;
29) прописује радно време угоститељских, трговинских и 

занатских објеката;
30) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном 

просторном плану;
31) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања 

из њене  надлежности;
32) даје мишљење о законима којима се уређују питања од 

интереса за локалну  самоуправу;
33) информише јавност о свом раду
34) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја 

Општине;
35) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних 

предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или 
већински власник општина;

36) одлучује о називима улица ,тргова , градских четврти и 
других делова насењених места на својој територији

37) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Члан 38.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина 
од укупног броја одборника.

Скупштина општине одлучује већином гласова присутних 
одборника, уколико законом или овим статутом није другачије 
одређено.

Скупштина општине већином гласова од укупног броја 
одборника:

1. доноси Статут;
2. доноси буџет;
3. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
4. доноси просторни план;            
5. доноси урбанистичке планове;
6. одлучује о јавном задуживању Општине;
7.одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама 

локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе 
у другим државама;

8. одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим 
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статутом. 

Члан 39.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, 
по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев 
председника Општине, Општинског већа или једне трећине 
одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако 
да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана 
подношења захтева.

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. 
овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава 
одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао 
само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим 
случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина општине.

Члан 40.

 Седнице Скупштине општине су јавне. 
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине 

не буде јавна због разлога безбедности и одбране земље и других 
посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања 
дневног реда. 

Члан 41.

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлоге одлука и аката које 
доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене 
овим статутом и пословником Скупштине општине. 

Члан 42.

Скупштина општине оснива Савете и Комисије као стална 
радна тела.

Скупштина општине има 13 сталних радних тела и то:
1. Савет за буџет и финансије;
2. Савет за урбанизам , комунално стамбене  делатности  и 

заштиту животне средине;
3. Савет за привреду;
4. Савет за друштвене делатности;
5. Савет за Месне заједнице;
6. Савет за младе;
7. Савет за праћење примене етичког кодекса;
8. Комисија за статутарна питања;
9. Комисија за кадровска и административна питања;
10. Мандатно-имунитетна комисија;
11. Комисија за представке и жалбе;
12. Комисија за односе са верским заједницама;
13. Комисија за равноправност полова.
Пословником Скупштине општине уређује се делокруг сталних 

радних тела.

Члан 43.

Актом о оснивању повременог радног тела утврђују се 
његов назив и област за коју се оснива, задаци радног тела, број 
чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности 
председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за 
рад радног тела. 

Члан 44.

Кандидате за председника и чланове сталних радних тела , 

Скупштини општине, предлаже председник Скупштине, након 
обављених консултација са председницима одборничких група.

Члан 45.

Председник сталног радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела и формулише закључке. 

Члан 46.

Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине може бити на сталном раду у општини, 

о чему одлучије Скупштина општине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, 

сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу 
са председником Општине и Општинским већем, стара се о 
остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина 
општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и 
Пословником Скупштине општине.

Члан 47.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог 
најмање 1/3 одборника, на период од четири године, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Одборник може да учествује у предлагању само једног 
кандидата.

Ако је предложен један кандидат и није добио потребну већину, 
или су предложена два кандидата а ни један није добио потребну 
већину, поступак избора се понавља.

 Ако  ни у  другом кругу председник Скупштине није изабран 
понавља се поступак избора са  кандидатима о  којима се Скупштина 
општине није изјашњавала. 

Члан  48.

Председнику  Скупштине може да престане функција пре 
истека времена за које је изабран: 

1) оставком
2) разрешењем
3) престанком мандата одборника
Скупштина општине може да разреши председника Скупштине 

пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је 
биран.

Члан 49.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

О избору, разрешењу и сталном раду заменика председника 
Скупштине, примењују се одредбе овог статута о избору, разрешењу 
и сталном раду председника Скупштине.           

Члан 50.

Скупштина општине има секретара који се стара о 
обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем 
седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у 
вези са сазивањем и одржавањем седница Општинског већа, као и о 
стручним пословима за председника Општине.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог 
председника Скупштине, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице 
са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом 
за рад у органима управе и радним искуством од најмање три 
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године.

Скупштина општине може, на образложен предлог председника 
Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар може имати  заменика који га замењује у случају 
његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и 
разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Члан 51.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине 
и друга питања везана за рад Скупштине уређују се њеним 
Пословником.

Пословник доноси Скупштина општине већином гласова од 
укупног броја одборника.

2. Извршни органи Општине

Члан 52.

Извршни органи Општине су председник Општине и 
Општинско веће.

2.1. Председник Општине

Члан 53.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда 
одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине предлаже кандидата за председника 
Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за 
заменика председника Општине из реда одборника кога бира 
Скупштина општине на исти начин као и председника Општине.

Члан 54.

Председнику Општине и заменику председника Општине 
избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини 
општине.

Председник Општине и заменик председника Општине су на 
сталном раду у Општини.

Члан 55.

Председник Општине: 
1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује 

Скупштина општине; 
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Општинске управе.
5) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију 

коришћења буџетских средстава;
6) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и 

структура запослених у установама које се финансирају из буџета 
Општине и на број и структуру запослених и других лица која се 
ангажују на остваривању програма или дела програма корисника 
буџета Општине;

7) закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп 
непокретности које користе органи општине;

8) закључује уговоре о прибављању и располагању 
непокретностима у јавној својини, по  предходно прибављеном 
мишљењу Општинског јавног правобранилаштва; 

9) закључује  уговор  о прибављању и располагању 
превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и 
организација;

10) утврђује цене услуга  установе за децу чији је оснивач 
општина;

11) даје сагласност на цене комуналних производа и услуга и 
цене услуга установа и предузећа чији је оснивач општина, о чему 
је дужан да информише Скпштину општине на првој наредној 
седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања 
исте;

12) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим 
статутом или одлуком Скупштине општине;

13) информише јавност о свом раду;
14) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се 

појединачним актом или радњом државног органа или органа 
Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

15) образује стручна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности;

16) закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и 
јавне службе којима је оснивач Општина;

17) покреће поступак  за оцену уставности и законитости закона 
или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине 
којим се повређује право на локалну самоуправу;

18) одлучује о залагању покретних ствари;
19) одлучује о давању у закуп, односно на  коришћење 

комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;
20) закључује уговоре са јавним предузећима, односно 

друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о 
коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, 
као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима 
која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу 
непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне 
за обављање делатности ради које су основани;

21) распоређује службене зграде и пословне просторије на 
коришћење органима и организацијама општине;

22) доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта 
у јавну својину  и закључује уговор   по предходно прбављеном 
мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

23) закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза 
насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз 
накнаду, или овлашћује  друго лице за закључење тог уговора;

24) врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим 
актима Општине.

2.2. Општинско веће

Члан 56.

Општинско веће чине председник Општине, заменик 
председника Општине,  и једанаест чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по 

функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период 

од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за 
председника Општине. 

Члан 57.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и 
одборници.
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Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје 

одборнички мандат.

Члан 57а. 

  Чланови Општинског већа задужују се за једну или више 
области из надлежности општине и то за :

- финансије и буџет,
- привреду и телекомуникације,
- пољопривреду и рурални развој,
- урбанизам и комунално-стамбену делатност,
- здравство,
- образовање и културу,
- социјалну заштиту,
- спорт и омладину.
О задужењу члана Општинског већа, одлучује Општинско веће 

на првој седници након извршеног избора.

Члан 58.

Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси 

Скупштина општине;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и 

других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају 

да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне 
године;

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или 
укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, 
статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 
Скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и 
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира 
права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
8) одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и 

опреме веће вредности за потребе органа и организација;
9) предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању 

и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује 
Скупштина;

10) утврђује висину закупнине  за коришћење пословног 
простора, стамбених  зграда, станова , гаража  и др. у јавној својини.

Члан 59.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и 
води његове седнице. 

Председник Општине је одговоран за законитост рада 
Општинског већа. 

Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку 
Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Члан 60.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, 
уређује се посебном одлуком коју доноси Скупштина општине у 
складу са законом и овим статутом .

Општинско веће доноси Пословник о свом раду.

Члан 61.

Председник Општине и Општинско веће дужни су да 
извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или 

на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и 
других аката Скупштине општине.

Члан 62.

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена 
на које је биран, на образложен предлог најмање 1/3 одборника, на 
исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника Општине мора се 
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине. 

Ако Скупштина општине не разреши председника Општине, 
одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново 
предложити разрешење председника Општине пре истека рока од 
шест месеци од одбијања претходног предлога.

Члан 63.

Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика 
председника Општине и Општинског већа.

Члан 64.

Заменик председника Општине, односно члан Општинског 
већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 
предлог председника Општине или најмање 1/3 одборника, на исти 
начин на који је изабран.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника 
Општине или члана Општинског већа, председник Општине је 
дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог 
заменика председника Општине или члана Општинског већа, која 
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. 

Председник Општине, заменик председника Општине или члан 
Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају 
на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника 
Општине, заменика председника Општине или члана Општинског 
већа.

Члан 65.

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат 
председнику Општине и Општинском већу, с тим да они врше 
текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог 
председника Општине и Општинског већа, односно председника 
и чланова привременог органа ако је Скупштини општине мандат 
престао због распуштања Скупштине.

3. Општинска управа 

Члан 66.

За вршење управних послова у оквиру права и дужности 
Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине 
општине, председника Општине и Општинског већа, образује се 
Општинска управа.

Члан 67.

Општинска управа:
1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина 

општине, председник Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и 

дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа 
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и других општих аката Скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено 
Општини;

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина 
општине, председник Општине и Општинско веће;

7) доставља извештај о свом раду на извршавању послова из 
надлежности Општине и поверених послова,  Општинском већу и 
Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Члан 68.

Општинска управа поступа према правилима струке, 
непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући 
једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних 
интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и 
делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке 
и обавештења и пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да 
поштује личност и достојанство грађана.

Члан 69.

Општинска управа образује се као јединствени орган. 
У Општинској управи образују се организационе јединице за 

вршење сродних управних, стручних и других послова. 

Члан 70.

Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице 

које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Члан 71.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на 
основу јавног огласа, на пет година.

Јавни оглас из става 1. овог члана расписује Општинско веће.
За спровођење јавног огласа, Општинско веће образује 

Комисију.
Начелник Општинске управе може имати заменика, који га 

замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти 
начин и под истим условима као начелник. 

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  
начелник Општинске управе.

Члан 72.

Одлуку о општинској управи доноси Скупштина општине на 
предлог Општинског већа.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске 
управе доноси начелник Општинске управе  уз сгласност 
Општинског већа.

Члан 73.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара 
Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом 
и одлуком о Општинској управи.

Члан 74.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике 
у Општинској управи који обављају послове из појединих области 

(за економски развој, урбанизам, комуналне делатности,  примарна 
здравствена заштита, заштита животне средине,пољопривреде и 
др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, 
предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од 
значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше 
и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три 
помоћника председника Општине. 

Члан 75.

Општинска управа у обављању управног надзора може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном 

року;
2) изрећи мандатну казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело 

или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног 
поступка;

4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање 

мера за које је тај орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом 

или општим актом.
Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог 

члана, ближе се уређују одлуком Скупштине општине. 

Члан 76.

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава 
о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, 
примењују се прописи о управном поступку.

Члан 77.

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске 
управе и других предузећа, организација и установа када на основу 
одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, 
правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између 
организационих јединица.

Члан 78.

Послове Општинске управе који се односе на остваривање 
права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати 
лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у 
складу са законом и другим прописом.

Члан 79.

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско 
веће.

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава 
начелник.

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  У 
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан  80.

Грађани Општине непосредно учествују у остваривању 
послова Општине путем грађанске иницијативе, збора грађана и 
референдумом.
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Члан 81.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини 
општине доношење акта којим ће се уредити одређено питање 
из надлежности Општине, промену ста-тута или других аката и 
расписивање референдума у складу са законом.

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа 
потписника грађанске иницијативе састављена у складу са законом 
и ако је исту потписало најмање 15 % бирача Општине, који су 
уписани у бирачки списак према последњем званично објављеном 
решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника 
Скупштине општине, ако законом или овим статутом није другачије 
предвиђено.

О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине је дужна 
да одржи рас-праву и да достави образложен одговор грађанима у 
року од 60 дана од дана добијања предлога.

Члан 82.

Ради расправљања питања од интереса за становнике насељеног 
места, месне заједнице, или дела насељеног места, који може бити 
улица или кварт сазива се збор грађана.

Ако се ради о питању које је из изворне надлежности Општине, 
збор грађана сазива предсдник Општине.

Збор грађана сазива и председник Савета месне заједнице на  
основу одлуке Савета месне заједнице и на захтев групе од најмање 
50 грађана.

Члан 83.

Збор грађана јавним гласањем већином гласова присутних 
усваја захтеве и предлоге и упућује их Скупштини општине или 
појединим органима и службама Општине.

Органи и службе Општине дужни су да у року од 60 дана од 
дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана, 
заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и 
о томе обавесте грађане.

 Члан 84.

Начин сазивања збора грађана, начин његовог рада и друга 
питања од значаја за рад збора грађана, уређује се  посебном одлуком 
Скупштине општине. 

Члан 85.

Скупштина општине може на сопствену иницијативу већином 
гласова од укупног броја одборника да распише референдум о 
питањима из свог делокруга.

 Скупштина општине је дужна расписати референдум за 
део територије Општине, уколико се ради о питањима која су од 
значаја за грађане тог дела територије, ако то захтева најмање 20 %  
бирача тог дела територије Општине, а који су уписани у бирачки 
списак на дан предаје захтева грађана Општини. 

 Скупштина општине је дужна расписати референдум 
на територији Општине, уколико се ради о питањима из њене 
надлежности, када то захтева најмање 15%  бирача, који су уписани 
у бирачки списак на дан предаје захтева грађана Општини.

Члан 86.

Приликом доношења одлуке о расписивању референдума 
Скупштина општине именује Комисију за спровођење референдума 
и утврђује њене задатке.

Одлуком о расписивању референдума одређује се рок 
спровођења референдума који не може бити краћи од 30 ни дужи од 

90 дана, од дана расписивања референдума.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила 

већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од 
половине укупног броја грађана.

Члан 87.

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина 
општине је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама 
мењати њену суштину у наредном периоду од годину дана од дана 
доношења одлуке.

Члан 88.

Органи и службе Општине дужни су да грађанима у остваривању 
њихових права и обавеза дају потребне податке, објашњења и 
обавештења.

Органи и службе Општине дужни су да свима омогуће 
подношење притужби на свој рад и на неправилан рад и однос 
запослених у Општинској управи. 

Органи и службе Општине дужни су да испитају наводе истакнуте 
у притужби, који указују на пропусте и неправилности у њиховом 
раду и да у складу са законом покрену одговарајући поступак за 
санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.

Органи и службе Општине дужни су да дају подносиоцу 
притужбе, одговоре и информације о томе  да ли је и како по 
притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе 
то захтева.

VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У 
ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ

Члан 89.

Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из 
своје надлежности.

Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне 
расправе.

Члан 90.

Јавна расправа се нарочито одржава :
1) у току поступка припреме предлога буџета Општине;
2) у току поступка припреме предлога стопе изворних прихода 

Општине;
3) у току поступка припреме стратешких и акционих планова 

развоја;
4) у току поступка доношења просторног и генералног плана; 

Члан 91.

Јавна расправа, у смислу овог статута, подразумева отворени 
састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних 
служби са заинтересованим грађанима и представницима удружења 
грађана и средстава јавног информисања.

Скупштина општине је дужна да грађанима из свих делова 
Општине омогући учешће у јавним расправама.

Председник Општине организује јавну расправу у случајевима 
предвиђеним овим статутом и одлукама Скупштине општине, 
на иницијативу органа и тела Општине, као и на сопствену 
иницијативу.

Председник Општине позива одговарајуће представнике органа 
Општине и јавних служби чији је оснивач Општина да учествују у 
јавној расправи.

Јавна расправа се може вршити и путем званичног сајта 
Општине.



Број 9, страна број Службени лист општине Инђија четвртак, 11 јул 2013228
О одржавању јавне расправе обавештавају се грађани путем 

средстава јавног информисања као и путем званичног  сајта 
општине Инђија. 

VII.  МЕСНА САМОУПРАВА 

Члан 92.

Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва, 
у селима  се оснивају Месне заједнице и други облици месне 
самоуправе.

Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се 
образовати и у насељеном месту Инђија. 

Члан 93.

Месна заједница односно други облик месне самоуправе има 
својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених овим 
статутом и одлуком о оснивању.

  Члан 94.

Скупштина општине одлучује уз предходно прибављено 
мишљење грађана о образовању, подручју за које се образује и 
укидању Месних заједница и других облика месне самоуправе.

Одлука из става 1.овог члана доноси се већином гласова од 
укупног броја одборника. 

Члан 95.

Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и 
дужности утврђених Одлуком о оснивању.

Одлуком о оснивању утврђују се послови које врши, органи 
и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања 
и друга питања од значаја за рад Месне заједнице, односно другог 
облика месне самоуправе.

Члан  96.

Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе обезбеђују се из:

1) средстава обезбеђених у буџету Општине;
2) средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;
3) донација;
4) прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Средства која Општина преноси месној заједници обезбеђују се 

у буџету Општине посебно за сваку месну заједницу, по наменама:
1) средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове;
2) средства за обављање послова који су поверени месној 

заједници; 
3) средства за суфинансирање програма изградње комуналне 

инфраструктуре у коме  учествују грађани. 
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе 

користи средства у складу са финансијским планом, на који 
сагласност даје Скупштина општине.

Члан 97.

Одлуком Скупштине  општине може се свим и појединим 
месним заједницама, односно другим облицима месне самоуправе 
поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз 
обезбеђивање за то потребних средстава.

При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови 
од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне 
заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Члан 98.

За обављање одређених послова из надлежности Општинске 
управе, може се организовати рад Општинске управе у месним 
заједницама. Послове из става 1. овог члана одређује председник 
Општине на предлог начелника Општинске управе.

VIII.  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  ОПШТИНЕ

Члан 99.

Општина, њени органи и службе, као и предузећа, установе 
и друге организације чији је оснивач, удружује се и остварује 
сарадњу са другим општинама и градовима и њиховим органима 
и службама у областима од заједничког интереса и ра-ди њиховог 
остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке 
органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у 
складу са законом и статутом.

Члан 100.

Општина може да остварује сарадњу у областима од 
заједничког интереса са одговарајућим територијалним заједницама 
и општинама и градовима у другим државама, у оквиру спољне 
политике Републике Србије, уз поштовање територијалног 
јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом 
и законом. 

Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним 
заједницама, општинама и градовима доноси Скупштина општине, 
уз сагласност Владе Републике Србије.

Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује 
председник Општине или лице које он овласти.

Акт из става 3. овог члана објављује се после прибављања 
сагласности Владе Републике Србије.

Члан 101.

Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама 
градова и општина. 

Општина оснива и приступа асоцијацијама градова и општина 
ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите 
и остваривања заједничких интереса. Општина, такође, кроз 
чланство у асоцијацијама размењује искуства и остварује сарадњу 
са градовима и општинама у земљи и другим државама, учествује 
у заступању сопственог и заједнички утврђеног интереса пред 
државним органима посебно у по-ступку доношења закона и 
других аката од значаја за заштиту, унапређење и финанси-рање 
локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривање 
послова градова и општина. 

Члан 102.

Органи Општине могу сарађивати са невладиним 
организацијама, хуманитарним и другим организацијама у интересу 
Општине и њених грађана. 

IX.  ЗАШТИТА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Члан  103.

Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по поступку 
утврђеном законом и овим статутом.

Члан  104.

У Општини се установљава заштитник грађана. 
Заштитник грађана контролише поштовање права  грађана, 

утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем  органа 
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управе, јавних служби, ако се ради о  повреди прописа и општих 
аката Општине.

Члан 105.

Скупштина општине бира заштитника грађана на предлог 
председника Општине, већином гласова од укупног броја 
одборника.

Надлежност и овлашћења , начин поступања и избора и 
престанка дужности заштитника грађана, уређује се посебном 
одлуком Скупштине општине.

Члан 106.

Савет за међунационалне односе као самостално радно тело 
које чине представници српског народа и националних мањина, 
оснива се у складу са законом.

Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања 
националне равноправности националних и етничких заједница у 
Општини,  у области културе, образовања, информисања, неговања 
традиција, изграђивања добрих међунационалних односа, узајамног 
поштовања и толеранције.

Савет даје мишљење на предлоге одлука и других аката које 
доносе органи Општине из своје надлежности, а који се тичу 
националних и етничких заједница заступљених на територији 
Општине. 

Члан 107. 

Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета за 
међунационалне односе уређује се одлуком Скупштине општине 
која се доноси већином гласова од укупног броја одборника.

X.  АКТИ ОПШТИНЕ  

Члан 108. 

У вршењу послова из своје надлежности Општина доноси 
одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, 
препоруке и друге  акте.

Члан 109.

Одлуке и општи акти Скупштине општине морају бити сагласни 
са законом и овим статутом.

Акти председника Општине и Општинског већа морају бити 
сагласни са законом, овим статутом, одлукама и општим актима 
Скупштине општине.

Акти Општинске управе морају бити сагласни са законом, овим 
статутом, одлукама и општим актима органа Општине.

Члан  110.

Општи акти Скупштине општине, председника Општине 
и Општинског већа објављују се у „Службеном листу општине 
Инђија“ а по потреби и у другом службеном гласилу.

            Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана 
од дана објављивања, осим ако доносилац у поступку доношења 
не утврди да постоје оправдани разлози да исти ступи на снагу и 
раније.

Остали акти органа Општине објављују се у „Службеном листу 
општине Инђија“ када је то тим актима предвиђено.

XI. ТУМАЧЕЊЕ,  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА

Члан  111.

Аутентично тумачење статута даје Скупштина општине на 

предлог Општинског већа.

Члан  112.

Предлог за доношење или промену статута Општине може 
поднети најмање 10 % бирача Општине, 1/3 одборника, председник 
Општине .

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.
Одлуку о приступању  промени статута  доноси Скупштина 

општине , већином гласова од укупног броја одборника.
Нацрт статута,односно нацрт Одлуке о промени статута утврђује 

Комисија коју образује Скупштина општине.
Комисија из претходног става , на утврђен нацрт прибавља 

мишљење, одборничких група Скупштине општине.
Скупштина општине доноси статут односно Одлуку о измени 

статута,  већином гласова од укупног броја одборника.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 113.

Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог статута у 
року од шест месеци  од дана ступања на снагу овог статута.

Члан  114.

Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут 
општине Инђија („Службени лист општине  Срема“,  број 11/02, 
26/03, 30/04, 6/05, 5/06 и 1/07).

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 93. став 3 и члана 122. Одлуке о комуналном 
реду (’’Службени лист општине Инђија, бр. 3/2013) и члана 58. 
став 1. тачка 2. Статута општине Инђија „Службени лист општина 
Срема“ број („Службени лист општина Срема“, број 16/08, 23/08, 
4/10 и „Службени лист општине Инђија“,бр.1/12 и 7/12),

Општинско веће Општине Инђија на седници одржаној 
22.априла 2013.године донело је 

Е Л А Б О Р А Т  
О ПОСТАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ

1. УВОД

Овим Елаборатом утврђују се технички услови за постављање 
комуналних објеката и опреме на јавним површинама  и 
површинама видљивим са јавних површине, као и обавезе о старању 
и постављању комуналних објеката. 

Под комуналне објекте подразумева се, a у смислу Oдлуке о 
комуналном реду :

огласни панои, стубови и друга средства за плакатирање и јавно •	
оглашавање (у даљем тексту: опрема за јавно оглашавање);
посуде за скупљање смећа и корпе за отпатке•	

Комунални објекти и опрема се постављају на јавној површини 
под условом да се за приступ овим објектима и опреми не користи 
коловоз, бициклистичка стаза или јавна зелена површина, да је 
омогућен приступ и рад на ревизионим окнима („шахтовима“) и 
несметан пролаз ватрогасних возила.

Површина јавне намене, а на основу одлуке о комуналном реду, 
на коју се постављају комунални објекти и опрема јесте:

површине око објеката јавне намене (просветних, културних, •	
научних, здравствених, социјалних установа и организација, 
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око аутобуских, железничких, бензинских станица и др);
аутобуске станице и стајалишта, такси-стајалишта и •	
паркиралишта, пијаце, гробља, пролази, дечја игралишта.

2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Огласни панои, стубови и друга средства за плакатирање и јавно 
оглашавање

панои за постављање посмртних објава-парти се постављају •	
на површини јавне намене, а на основу Одлуке о комуналном 
реду, и то, на свим гробљима у општини, аутобуским станицама, 
пијаци, и другим местима на којима се укаже потреба. Панои 
су правоугаоног облика димензије до 2,00м ширине и до 
1,00м висине. Панои се постављају на зидовима објеката или 
самостално на носачима, на висини  до 1,20м.

                             

Панои  и стубови за рекламирање и оглашавање се постављају •	
на јавним површинама на територији општине тако да се 
материјалом и начином постављања уклапају у изглед објекта 
испред којег се постављају. 
Стубови се постављају тако да се обезбеди:•	

у колском пролазу минимална ширина од 3,00м за •	
кретање моторног  возила
у пешачком пролазу минимална ширина од 1,60м за •	
кретање пешака.
Стуб за оглашавање је цилиндричног облика, минималне •	
димензије пречника основе до 1,30м, минималне висине 
од 2,35м са надстрешним делом.

               

    

Пано за oглашавање Општине Инђија се поставља на •	
површину јавне намене, а на основу Одлуке о комуналном 
реду. Пано је правоугаоног облика, висине до 2,35м, ширине од 
2,60м, са постољем. Пано је врста мале рекламне површине, 
где је са једне стране постављена реклама, а са друге инфо 
панел.       
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Посуде за скупљање смећа и корпе за отпатке постављају се на •	
површинама јавне намене, изузев коловоза и бициклистичких 
стаза, а по Одлуци о комуналном реду. Употребљеним 
материјалима, обликом и бојом мора се тежити ка остављању 
јединствене естетски визуелне целине са објектима у 
непосредном окружењу. 

3. МЕРЕ ОЧУВАЊА, УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА 
ОБЈЕКАТА

Комуналне објекте и опрему на јавној површини поставља и 
одржава јавно предузеће у чијој је надлежности одржавање јавне 
површине на којој се постављају, а по Одлуци о комуналном реду 
ЈКП „Комуналац“-Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:352-124/2013-III          Председник,
Дана:22.априла 2013.године
И н ђ и ј а   Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 46. став 2. и члана 122. Одлуке о комуналном 
реду (’’Службени лист општине Инђија“, бр. 3/2013) и члана 58. 
став 1.  тачка 2. Статута општине Инђија „Службени лист општина 
Срема“ број („Службени лист општина Срема“, број16/08, 23/08, 
4/10 и „Службени лист општине Инђија“,бр.1/12 и 7/12), 

Општинско веће општине Инђија на седници одржаној 
22.априла 2013.године, донело је

Е Л А Б О Р А Т 
О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ БИЛБОРДА

Општина Инђија већ дуже време поставља стандарде у 
системима уређења и начина управљања градом. Још један у 
низу система уређења представља и позиционирање уличних 
реклама. Магистрални пут који пролази кроз центар насеља Инђија 
представља велики потенцијал за постављање рекламних објеката. 
Како би то рекламирање било успешно, неопходно је придржавати 
се одређених правила о постављању реклама. Елаборатом о 
привременом постављању билборда поред приказа неопходних 
правила, дато је и више типова рекламних објеката, позиционираних 
у складу да се постигне максимални ефекат на возаче и пролазнике.

Новосадска улица, Новосадски пут, Улица Краља Петра Прв.I 
прилаз са аутопута Е75 представљају најјачи колски транзит кроз 
Инђију. Постављање билборда на овом потезу формиран је на такав 
начин да се постигне максимални ефекат на возаче и пролазнике, 
а у складу са наведеним правилима тако да се не угрози колски 
саобраћај. Низ правила примењених на овом потезу пресликан је и 
на потез прилаза из правца Руме, с тим да овај правац тренутно не 
показују потребу за већим бројем билборда.

Зона   центра  града,  као  идеално  место  за  пешаке,  искоришћено  
је   за   постављање city light-ova као најефектнијег рекламног 
објекта.

Систем рекламирања приказан кроз овај елаборат представља 
тренутне потребе Инђије за рекламним простором и оставља 
могућност за лако уочавање даљег повећања капацитета тих 
потреба, као и даљег развоја оваквог система планирања.

Увод

У систему уличног рекламирања постоји више врста реклама. 
Билборди, као основни принцип рекламирања, су најдуже 
заступљени. Представљају велике осветљене рекламне површине 
габарита преко 2 м2 најчешће смештене уз улице. City light је врста 
мале рекламне површине на постољу површине  до 2м2 и оне 
могу бити веома атрактиван део уличног мобилијара. Посебну 
врсту реклама представљају светлећи панели који се постављају на 
стубове јавне расвете, габарита до 1 м2. 

Нормативни оквир

На основу члана 146.  Закона о планирању и изградњу 
(’’Службени гласник РС’, бр. 72/09, 81/09,  24/11) и члана 37. Став 
1. Статута општине Инђија (’’Службени лист општина Срема’’, 
бр.16/08, 23/08 и 4/10, и  “’Службени лист општина Инђија’’, бр. 1/12 
и 7/12), Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 14. 
Фебруара 2013. Године, донела је 

О Д Л У К У   О   К О М У Н А Л Н О М   Р Е Д У 

Члан 45.

Билборд је слободностојећа рекламна ознака одговарајућих 
димензија и материјала, намењена за истицање рекламних порука, 
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који се постављаја на површини јавне намене и површини видљивој 
са површине јавне намене. 

Члан 46.

Билборд је слободностојећа рекламна ознака,  габарита преко 
2 м2. Билборд се поставља на локацијама одређеним Елаборатом о 
привременом постављању билборда, који доноси Општинско веће 
на предлог Општинске управе – Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

Елаборат из става 2. Овог члана, садржи: 
урбанистичке услове са графичким приказима површине по •	
локацијама;
услове за постављање, коришћење и одржавање билборда;•	
смернице у погледу техничког решења и изгледа билборда;•	
ликовни израз билборда;•	
и друге податке и сагласности надлежних органа, значајне за •	
израду и постављање билборда.

Члан 47.

Локација за билборд додељује се на основу конкурса који 
расписује и спроводи Дирекција за изградњу општине Инђија 
ЈП. Изузетно  од става 1. Овог члана, за потребе оглашавања 
манифестација и програма у организацији установа и јавних 
предузећа чији је осивач Општина, локације за билборде додељују 
се без конкурса, у складу са Елаборатом о привременом постављању 
билборда, а поставља их Дирекција за изградњу општине Инђија 
ЈП.

По добијању локације, подноси се захтев за постављање 
билборда Општинској управи – Одељењу за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине. По захтеву из става 3. 
Овог члана, одлучује се решењем. 

Типологија рекламних објеката према формату рекламног 
медија

Рекламни објекат јесте привремени, наменски изграђен објекат 
и средство  за оглашавање и рекламирање који се поставља на јавној  
површини.  Рекламни објекат  чини опрему за оглашавање.  

City light је слободностојећи објекат постављен на једном 
носећем стубу, по правилу правоугаоног облика, површине  око 2м2, 
висине до 2м. Може се постављати у пешачкој зони уколико својом 
димензијом и позицијом не угрожава пешачки саобраћај. Може 
бити  једностран, двостран са фиксном или ротирајућом рекламном 
поруком. Мора бити просветљен. 

Ниски пано око 2 м2
Минимална ширина: 1,1 м
Максимална ширина: 1,2 м
Минимална висина: 1,6 м
Максимална висина: 1,8 м
Билборд је слободностојећи објекат постављен на један или 

на два носећа стуба, представља велику осветљену рекламну 
површину габарита преко 2 м2 најчешће смештене уз улицу на 
јавној површини. Може бити  једностран, двостран са фиксном 
или ротирајућом рекламном поруком. Може бити просветљен или 
осветљен. 

Високи пано преко 2 м2
Минимална ширина: 3,9 м2
Максимална ширина: 4.0 м2
Минимална висина: 2,9 м2
Максимална висина: 3,0 м2
Светлећи панел је  врста рекламе која се качи на стуб јавне 

расвете,  по правилу је правоугаоне основе, где је дужа страница 
паралелна са осом стуба, габарита до 1 м2.  Мора бити двостран са 

рекламном поруком. Мора бити просветљен.
Мали пано до 2 м2
Минимална ширина: 0,7 м2
Максимална ширина: 0.8 м2
Минимална висина: 0,9 м2
Максимална висина: 1,0 м2

Правила постављања  рекламних објеката

Билборди постављају се на јавним површинама и површинама 
видљивим са јавних површина тако да не угрожавају саобраћај и 
не ометају учеснике у јавном саобраћају. Билборди се постављају у 
заштитном појасу поред јавног пута, на улазним правцима у насељена 
места на територији града. Они се не могу постављати у пешачкој 
зони, у парку, поред гробља, уз водоток, на мосту, подвожњаку и 
надвожњаку и на простору непокретног културног добра и његове 
заштићене околине. Билборд и city light се постављају под правим 
углом у односу на тло.

Билборди морају да буду постављени тако да не заклањају 
једни друге. Уколико се билборди постављају један иза другог 
њихово минимално растојање мора бити 15 м. Растојање између 
два рекламна објекта који су постављени уз саобраћајницу у истом 
смеру, од којих је један максимално дозвољене површине, не може 
да буде мање од 25 м.

Светлећи панели  не могу се поставити на стуб или наличје 
саобраћајног знака, стуб или наличје семафора, у троуглу 
прегледности раскрснице или укрштања пута са железничком 
пругом, како не би угрозили саобраћај. Такође се не могу поставити 
на стуб који носе ваздушну електро, ТТ или другу мрежу. 

На стуб јавне расвете може да се постави само један  светлећи 
панел – реклама. Изузетно, на стуб могу да се поставе две рекламе 
под условом да су постављене на супротним странама у односу на 
осу стуба. 

Урбанистички услови  постављања  рекламних објеката

Минимално растојање између билборда и саобраћајног знака 
износи 15 метара у насељу и 50 метара ван насеља. Горња ивица 
темељне стопе носача билборда и city light-a  не сме да буде изнад 
нивоа терена и мора бити прекривена травом или материјалом којим 
је обрађен околни терен. Билборд и city light не могу се постављати 
изнад инсталација комуналне инфраструктуре. Позиционирање 
билборда и city light-a врши се по принципу постављања на исту 
удаљеност од ивице коловоза у одређеним правим сегментима 
саобраћајнице, како би се остварио визуелни квалитет истих.

Минимална удаљеност ивице билборда од ивице коловоза 
износи 3,0 метра, тако да зона тротоара остане ван зоне 
постављеног билборда. Ако се постављају изнад пешачке стазе 
или тротоара, минимална вертикална удаљеност доње ивице 
билборда и најистуреније тачке пешачке или тротоара је     3,0 м. 
Ако се постављају поред пешачке стазе или тротоара, минимална 
хоризонтална удаљеност најближе ивице билборда и најистуреније 
тачке пешачке стазе или тротоара је 1,0 м.

Уз сагласност Дирекције за изградњу општине Инђија ЈП и 
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове  и заштиту 
животне  средине  Општинске  управе  Инђија  може  доћи  до 
одступања од овог правила у циљу саобраћајне прегледности и 
безбедности, немогућности постављања билборда или цитy лигхт-а 
на приватну површину и др. 

City light може се постављати у пешачкој зони уколико својом 
димензијом и позицијом не угрожава пешачки саобраћај и ако 
ширина пешачке зоне то дозвољава, односно ако је обезбеђена 
ширина пролаза за пешаке од најмање 1,5 м. Ако се постављају на 
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зеленој површини поред пешачке стазе или тротоара, минимална 
хоризонтална удаљеност најближе ивице city light-a и најистуреније 
тачке пешачке стазе или тротоара је 0,5 м.

Ако се светлећи панел поставља на стуб јавне расвете доња 
ивица рама рекламе мора да буде постављена на висини од минимум 
4,0 м од најистуреније тачке терена. 

ЛИКОВНИ ИЗРАЗ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКАТА

Извор светлости рекламних објеката који су осветљени или 
просветљени не сме да омета учеснике у саобраћају и светлост не 
сме да се емитује у испрекиданим интервалима. Распоред боја, као 
и слова, бројеви и симболи на рекламним објектима морају да се 
висином, бојом и обликом разликују од слова, бројева и симбола 
на саобраћајном знаку. На ободу рекламе кружног, елипсастог или 
троугластог облика не сме да се налази непрекидни појас црвене 
боје. Боја носеће конструкције билборда и цитy лигхт-а мора бити 
усклађена с бојом стубова јавне расвете или боје алуминијум сиве 
(РАЛ 9007), а носачи морају да буду израђени од метала. Рекламни 
објекат не сме да емитује звучну поруку.

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ И ИЗГЛЕД РЕКЛАМНИХ 
ОБЈЕКАТА

ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ БИЛБОРДА

3Д ПРИКАЗ БИЛБОРДА

ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ CITY LIGHT-A

3Д ПРИКАЗ ЦИТY ЛИГХТ-А

ТЕХНИЧКИ ПРИКАЗ СВЕТЛЕЋЕГ ПАНЕЛА
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3Д ПРИКАЗ СВЕТЛЕЋЕГ ПАНЕЛА

ПРИКАЗ ПОСТАВЉЕНИХ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКАТА ПО 
ЗОНАМА У НАСЕЉУ ИНЂИЈА

Правилним избором микролокација уз поштовање правила и 
услова за постављање рекламних објеката избегава се могућност 
пренетрпавања простора и недостатак просторне уређености. 
Дефинисањем броја билборда, city light-ова и светлећих панела, као 
и систематизацијом просторних целина уређује се област  уличног 
рекламирања и даје му се плански оквир.

Зоне 1, 2 и 7 као најфреквентнији колски прилази Инђији имају 
највећи рекламни потенцијал исказан кроз билборде и светлеће 
панеле постављене на јавну расвету.  Зона 5 као најфреквентнија 
зона пешачког саобраћаја има највећи потенцијал за постављање 
citylight-ова. 

На мапама су позиционирани рекламни објекти – билборди, 
цитy лигхт-ови и светлећи панели – који су ради лакшег глобалног 
позиционирања и њиховог положаја у односу на саобраћајницу, 
представљени и кроз визуелне имплментације на самој локацији. 

Сви рекламни објекти су означени бројевима (нпр 2-003-2) 
где свака цифра објашњава тај рекламни објекат. Прва цифра 
представља позицију рекламног елемента у самом граду (2-означава 
другу зону). Друге три цифре означавају његову позицију (број у тој 
зони), док трећи број означава врсту рекламног објекта (1-билбоард, 
2-citylight, 3-светлећи панел).

Овим  системом  омогућено је лако дефинисање и позициони-
рање нових рекламних објеката и зона у будућности и даљем развоју 
Инђије, као и лакша контрола у погледу локација и броја рекламних 
објеката.



Број 9, страна број Службени лист општине Инђија четвртак, 11 јул 2013235
ЗОНА 1

ЗОНА 2   

ЗОНА 2

ЗОНА 3



Број 9, страна број Службени лист општине Инђија четвртак, 11 јул 2013236
ЗОНА 4

ЗОНА 5

ЗОНА 5

ЗОНА 6



Број 9, страна број Службени лист општине Инђија четвртак, 11 јул 2013237
ЗОНА 7

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:352-125/2013-III           Председник,
Дана:22.априла 2013.године
И н ђ и ј а   Петар Филиповић с.р. 

212

На основу члана 76. став 2.  и члана 122. Одлуке о комуналном 
реду (’’Службени  лист општине Инђија“, бр. 3/2013) и члана 58. 
став 1. тачка 2.  Статута општине Инђија „Службени лист општина 
Срема“ број („Службени лист општина Срема“, број16/08, 23/08, 
4/10 и „Службени лист општине Инђија“,бр.1/12 и 7/12),

Општинско веће општине Инђија на седници одржаној дана 
22.априла 2013. године

Е Л А Б О Р А Т  
О ОЧУВАЊУ, УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ 

АУТЕНТИЧНОГ ИЗГЛЕДА ПОЈЕДИНИХ ЗГРАДА  И 
ДЕЛОВА УЛИЦА

1. УВОД

У циљу очувања аутентичног изгледа појединих зграда или 
делова улица, овим Елаборатом се утврђује начин уређивања и 
одржавања истих. 

Централно језгро Инђије и централна подручја насељених 
места у Општини Инђија, представљају зоне са широким 
спектром садржаја планираних у циљу задовољења свих потреба 
становништва, обједињених у оквиру постојећих и планираних 
објеката јавних, комерцијалних, пословних, пословно-стамбених и 
других функција примерених градском центру. 

Наведене зоне су урбане целине у којима је највећа концентрација 
објеката који су носиоци и показатељи локалног градитељског 

наслеђа и самим тим представљају вредан и атрактиван простор 
који се мора чувати и унапређивати како би се могао користити у 
складу са својом преовлађујућом наменом – централне функције. 

Обзиром на наведено, циљ овог елабората је дефинисање 
значајних објеката и урбаних целина на подручју општине, пре свега 
централних зона, те дефинисање мера потребних за уређивање и 
њихово одржавање.

2. КАТЕГОРИЗАЦИЈА 

 Категоризација се односи на објекте и урбане целине који 
ће због свог значаја имати предност приликом уређења. То се пре 
свега односи на објекте који уживају претходну заштиту, као и на 
просторно културно–историјске целине.

Успостављају се три категорије:
Прва категорија - објекти који уживају претходну заштиту,
Друга категорија – објекти у заштићеној околини објеката који 

уживају претходну заштиту,
Трећа категорија – објекти који не уживају претходну заштиту, а 

значајни су за визуелни идентитет насеља.
2а. Прва категорија - објекти који уживају претходну заштиту 

ИНЂИЈА 

Непокретна културна добра 

Сакрални објекти
Српска Православна црква «Ваведење Богородице» (Цара Душана бр. 6) – од 

великог значаја

Римокатолочика црква «Светог Петра» (Војводе Степе бр. 3) – од значаја

Објекти грађанске
архитектуре Кућа Ђорђа Војиновића (Цара Душана бр.3) – од значаја

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 

Просторно културно - историјска целина централна зона Инђија

Евидентиране непокретности – објекти градске архитектуре у саставу ПКИЦ:
У улици Војводе Степе: бр. 3 (Жупни двор), бр. 4, бр. 6, бр. 8, бр. 9 (ОШ «Душан Јерковић»), бр. 17, бр. 19, 

бр. 21, бр. 22 (Дом здравља), бр. 23, бр. 24 (Главна зграда крзнарске индустрије), бр. 26 (помоћна зграда 
крзнарсек индустрије), бр. 28 (Зграда крзнарске индустрије), бр. 30 (Зграда крзнарске индустрије), бр. 34, бр. 

36 (Електровојводина) и бр. 40;
На углу улица Краља Петра и Цара Душана бр. 1 (Зграда Скупштине општине Инђије).

Евидентиране непокретности - објекти градске архитектуре које уживају претходну заштиту изван целине 
центра Инђије:

У Новосадској улици: бр. 44 и бр. 49;
у улици Југ Богдана бр. 7

БЕШКА

Непокретна културна добра 

Сакрални објекти Српска Православна црква Ваведења Богородице, Кнеза Милоша 1 - НКД од 
великог значаја

Објекти утилитарне 
архитектуре Млин на ваљке, улица Млинска бб – од значаја

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 
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Просторно историјска целина Центар села Бешка

Евидентиране непокретности – објекти грађанске архитектуре у простору целине:
У улици Кнеза Милоша: бр. 3 (Парохијски дом); бр. 5; бр. 11; бр. 13; бр. 21; бр. 8; бр. 18; бр. 20; бр. 22.

У улици Краља Петра првог: бр. 1 (зграда Месне канцеларије), бр. 5 (зграда Поште); бр. 7 (Земљорадничка 
задруга Бешка); бр. 8 (родна кућа сликарке Данице Јовановић); бр. 12; 

Цара Душана бр. 5 (стара школа).
У Карађорђевој улици: бр. 5;  бр. 19.

Просторно културно - историјска целина Старо језгро села Бешка (Трг српских јунака)

Евидентиране непокретности – објекти грађанске архитектуре у саставу целине:
објекат Трг српских јунака бб – стара караула; 

објекат Фрушкогорска бр. 2, 
објекат Фрушкогорска бр. 7.

Евидентиране непокретности – објекти грађанске архитектуре изван целина:
објекат Пашићева бр. 9; 

објекат Кнеза Милоша бр. 85; 
објекат Кнеза Милоша бр. 65; 

објекат Краља Петра првог бр. 37; 
објекат Краља Петра првог бр. 45; 

Железничка станица (стамбени објекат и кућица за скретничара),
Објекат Краља Петра првог бр. 88, 
Објекат Краља Петра првог бр. 84, 
Објекат Краља Петра првог бр. 82, 
Објекат Краља Петра првог бр. 68, 
Објекат Краља Петра првог бр. 58, 
Објекат Краља Петра првог бр. 54, 

Објекат Краља Петра првог бр. 34 (апотека),
Објекат Фрушкогорска бр. 41.

ЈАРКОВЦИ

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 

Просторно културно - историјска целина Бирошке куће

Евидентиране некпокретности – објекти етно архитектуре у саставу целине:
кућа на адреси Ивана Милутиновића бр. 106, 

кућа на адреси Ивана Милутиновића бр. 114-116, 
кућа на адреси Ивана Милутиновића бр. 122, 

кућа на адреси Ивана Милутиновића бр. 124-126.

Евидентирана некпокретност – објекат грађанске архитектуре: 
Летњиковац грофа Пејачевића (сада Основна школа ‘’Душан Јерковић’’) у улици Ивана Милутиновића бр. 151.

КРЧЕДИН

Непокретна културна добра 

Сакрални објекти Српска Православна црква Преноса моштију св. Николе, ул. Наде Јаношевић бр. 1, НКД 
од великог значаја;

Објекти грађанске
архитектуре

Војнограничарска зграда - Библиотека ‘’Ђорђе Натошевић’’, Уче Зековића 1. 
(непокретно културно добро од великог значаја);

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 

Просторно културно - историјска целина Центар села Крчедин

Објекти народног градитељства изван целине:
Кућа у улици Цара Душана 36; 

Кућа у улици Цара Душана број 46; 
Кућа у улици Уче Зековића 9; 
Кућа у улици Уче Зековића 17; 
Кућа у улици Уче Зековића 34.

МАРАДИК

Непокретна културна добра 
Сакрални објекти - споменици културе у саставу ПКИЦ: 

Српска Православна црква Светог Саве, Фрушкогорска улица бр. 23 - НКД од великог значаја;

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 

Просторно културно - историјска целина Центар села Марадик;

Евидентиране непокретности - сакрални објекти у саставу целине: 
РКЦ Света Ане;
Калвинска црква;

Евидентиране непокретности - објекти грађанске архитектуре у саставу целине:
зграда Месне заједнице у улици Цара Душана бр. 1; 

кућа са ајнфортом у улици Цара Душана; 
зграда на углу Кертезове и Барањске.

Евидентиране непокретности - објекти грађанске архитектуре изван целине:
кућа Барањска бр. 17; 
кућа Кертезова бр. 9; 
кућа Кертезова бр. 28, 

стара основна школа Кертезова бр. 32.

Евидентирана непокретност - објекат народног градитељства изван целине:
Кућа са окућницом у улици Вука Караџића бр. 92

НОВИ КАРЛОВЦИ

Непокретна културна добра 
Сакрални објекти - споменици културе:

Српска Православна црква Сретења Господњег, Главна бр. 1 - НКД од значаја;

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 

Евидентиране непокретности - објекти грађанске архитектуре:
Парохијски дом, ул. Главна бр. 3.;

Основна школа ‘’Слободан Бајић Паја’’, Главна бр. 31.;

Евидентирана непокретност - објекат народног градитељства:
Капела на водице Св. Марка Aпостола, пут ка Инђији, њиве Лукачевих;

НОВИ СЛАНКАМЕН

Непокретна културна добра 
Сакрални објекти - споменици културе 

Српска Православна црква Светог Михаела Aрканђела, Цара Душана 2, НКД од великог значаја;

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 

Просторно-културно-историјска целина Трг Ђорђа Натошевића

Евидентирана непокретност – сакрални објекат у саставу целине:
СПЦ Светог Преображења, Цара Душана бр. 105

Евидентирана непокретност- објекти грађанске архитектуре у саставу целине:
Стара српска школа (задужбина Ђорђа Анђелковића), Карађорђева бр. 104; 

Кућа Натошевића, Цара Душана бр. 121;
Зграда земљорадничке задруге, Цара Душана бр. 123;

Кућа Поповића, Цара Душана бр. 109;
Кућа Томашевића, Цара Душана бр. 113;

Магацин Томашевића, Цара Душана бр. 115

СТАРИ СЛАНКАМЕН

Непокретна културна добра 
Споменик културе - сакрални објекат у саставу целине: 

Српска Православна црква Светог Николе, улица Змај Јовина бб - од изузетног значаја

Споменик културе – објекти грађанске архитектуре у саставу целине:
Родна кућа Ђорђа Натошевића, улица Ђорђа Натошевића бр. 18 - од великог значаја;

Тврђава – остаци горњег и доњег града изнад обале Дунава и данашњег Старог Сланкамена - НКД од великог 
значаја;

Кућа са остацима турског купатила, Улица Доситеја Обрадовића бр. 3 - од значаја.

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 
Просторно- културно-историјска целина Стари Сланкамен

Евидентиране непокретности – сакрални објекат у саставу целине:
Српска Православна црква Светог Николе, Д. Обрадовића бр. 1;

Евидентиране непокретности – објекти грађанске архитектуре у саставу целине:
Специјална болница ‘’Др Боривоје Гњатић’’, објекти Велики и Мали хотел, Боривоја Гњатића бр. 50;

Зграда у улици Др Боривоја Гњатића бр. 18;
Зграда у улици Др Боривоја Гњатића бр. 23;
Зграда у улици Др Боривоја Гњатића бр. 31;

Евидентиране непокретности – објекат народног градитељства у саставу целине:
Кућа у улици Др Боривоја Гњатића број 17;

ЧОРТАНОВЦИ

Непокретна културна добра 
Сакрални објекти - споменик културе:

Српска Православна црква Светог Николе, Улица Маршала Тита - НКД од великог значаја;

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 
Евидентиране непокретности - објекти грађанске архитектуре

Парохијски дом, М. Тита 45;
Зграда Маршала Тита бр. 51;
Зграда Маршала Тита бр. 55;

Зграда Дунавска бр. 2;
Вила Станковић крај Чортановаца, изван границе села на путу ка Дунаву.

2б. Друга категорија – објекти у заштићеној околини објеката 
који уживају претходну заштиту

Односи се на објекте у непосредном окружењу објеката који 
уживају претходну заштиту. Листа објеката је дефинисана Просторним 
планом општине Инђија (″Сл. лист општине Инђија″, бр. 7/12), Планом 
генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општине Срема“ број 
14/06 и 30/11) и важећим регулационим плановима и плановима 
детаљне регулације утврђеним за територију општне Инђија.

2ц. Трећа категорија – објекти који не уживају претходну заштиту, 
а значајни су за визуелни идентитет насеља

Реч је о објектима који су најчешће део централних зона или 
значајних путних праваца унутар насеља, а значајне су за визуелни 
идентитет места. У ову категорију спадају и школе, вртићи и јавне 
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установе значајне за функционисање насеља.

3. МЕРЕ ОЧУВАЊА, УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА 
ОБЈЕКАТА

приликом реконструкције објекта и фасада, архитектонским •	
облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се 
тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине, 
како у оквиру самог објекта, тако и са објектима у непосредном 
окружењу,
очувати амбијенталне вредности непосредног окружења, типа •	
изградње и општег утиска о простору,
очувати постојећу уличну матрицу и основне карактеристике •	
организације објеката у њој,
обавезна је израда претходних услова Завода за заштиту •	
споменика културе (односи се на објекте који уживају претходну 
заштиту),
промене уличне фасаде радити уз поштовање оригиналног •	
архитектонског решења објекта, или стилског концепта ком 
припада, 
поштовати постојеће одреднице висинске регулације у простору •	
/висине карактеристичних елемената фасаде – венци, слеме и 
сл/,
забрањују се радови који могу угрозити статичку стабилност •	
суседних објекта,
ограничити намене и садржаје објеката унутар просторно •	
– културно - историјских целина и код евидентираних 
непокретности које уживају претходну заштиту (тежити ка 
садржајима угоститељства, трговине и садржајима  културно-
едукативног типа...).

4. ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ 
ФАСАДА

На основу листе објеката који уживају претходну заштиту, 
валоризације архитектонских решења и снимања стања објекта 
утврђује се листа објеката који се налазе у саставу просторно-
културно-историјске целине а који због лошег стања фасада и самог 
значаја за визуелни идентитет централног језгра насеља, представљају 
приоритете за уређење:

Жупни двор у улици Војводе Степе бр. 3, 1. 
Објекат у улици Војводе Степе бр. 4, 2. 
Објекат у улици Војводе Степе бр. 6, 3. 
Објекат у улици Војводе Степе бр. 28 (Зграда крзнарске 4. 
индустрије), 
Објекат у улици Војводе Степе бр. 30 (Зграда крзнарске 5. 
индустрије),
Објекат у улици Војводе Степе бр. 36 (Електродистрибуција).6. 

Сви наведени објекти уживају претходну заштиту.
Радове на одржавању горе наведених објеката неопходно је 

предузети јер спољни делови зграде нису у функциoналном и уредном 
стању, оштећени су и запрљани, те као такви нарушавају општи 
естетски изглед улице, односно просторно-културно-историјске 
целине насеља Инђија. 

Под спољним деловима зграде подразумевају се фасаде и сви 
елементи фасаде, кров, димњак и други елементи крова, олук и 
олучне цеви, тераса, балкон, лођа, прозор, врата, излог и други отвори 
на згради, надстрешница и други спољни елементи зграде који су 
видљиви са јавних површина.

5. МЕРЕ ПОДРШКЕ

У складу са Одлуком о комуналном реду (’’Сл. лист општине 
Инђија, бр. 3/2013) средства за извођење радова на одржавању 

спољних делова зграде, дужни су да обезбеде власници зграде, а 
општина може својим средствима да учествује у обнављању фасада 
и уређењу спољних делова зграде. 

Из буџета Општине Инђија обезбеђују се средства као вид 
субвенције грађанима који су власници поменутих објеката. Уређење 
фасада ће се финансирати тако што ће максимално 70% вредности 
трошкова утврђених предмером и предрачуном радова финансирати 
путем субвенције Опшине Инђија, док ће минимално 30% вредности 
трошкова финансирати власници објеката, власници посебних делова 
објеката  или скупштине стамбених зграда (у даљем тексту: власници 
објеката).

Средства опредељена буџетом за текућу годину се распоређују за 
реализацију следећих активности:

израда пројектно техничке документације за објекте прве •	
категорије који представљају непокретно културно добро 
или објекте који уживају претходну заштиту, а чији је власник 
или корисник општина Инђија до 100% средстава за израду 
пројектно техничке документације и израду конзерваторских 
услова;
извођење грађевинских и конзерваторских радова на објектима •	
прве категорије који представљају непокретно културно добро 
или који уживају претходну заштиту до висине од 70% средстава 
за извођење наведених радова;
извођење грађевинских радова на објектима у непосредној •	
околини објекта који представља непокретно културно добро 
или који који ужива претходну заштиту до висине од 30% 
средстава за извођење радова на уређењу фасада.

Тачан износ средстава за ову намену обезбеђују се у буџету 
Општине, а у складу са Програмом реализације елабората који доноси 
Општинско веће за сваку буџетску годину.

6. ПОСТУПАК ЗА ОБНОВУ ФАСАДА

Конкурисање за доделу средстава за суфинансирање уређења 
фасада ће се извршити путем Јавног позива, који организује општинска 
управа општине Инђија.

Власници објеката су у обавези да доставе Одлуку о 
суфинансирању радова на уређењу фасаде, донету уз сагласност 
власника којима припада више од половине укупне површине станова 
и других посебних делова објекта, односно да достави изјаву када се 
ради о физичком лицу као власнику објекта. 

Одлуком о суфинансирању радова, односно изјавом власника 
објекта се потврђује намера да власници објеката учествују у износу 
од мин 30% од трошкова утврђених предмером и предрачуном 
потребних радова за тај објекат.

Поступак за избор извођача радова за уређење фасада ће спровести 
„Дирекција за изградњу Општине Инђија“, Ј.П., на основу предмера 
и предрачуна потребних радова на објекту у зависности од висине 
расположивих средстава.

Власници објеката на којима ће се радови суфинансирати су у 
обавези да закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза са 
„Дирекцијом за изградњу Општине Инђија“, Ј.П.

По закључењу Уговора, Оделењу за урбанизам, комуналнo-
стамбенe послове и заштиту животне средине је потребно (у зависности 
од врсте радова на предметним објектима,) поднети захтев за издавање 
Решења којим се одобрава извођење санације, рестаураторских, 
конзерваторских и радова на ревитализацији непокретних културних 
добара или радови на инвестиционом одржавању објекта. 

Уз захтев за издавање решења подноси се:
доказ о праву својине;1. 
идејни пројекат, односно главни пројекат за радове на санацији 2. 
објекта;
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за радове на објектима од културно-историјског значаја и 3. 
објектима за које се пре обнове (рестаурације, конзервације, 
ревитализације) или адаптације, морају издати конзерваторски 
услови, подноси се и сагласност органа, односно организације 
надлежне за послове заштите културих добара, на идејни 
односно главни пројекат.
уговор о уређењу међусобних права и обавеза власника објеката, 4. 
односно савета, односно скупштине станара, закључен са 
„Дирекцијом за изградњу Општине Инђија“, Ј.П.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:352-126/2013-III           Председник,
Дана:22.априла 2013
И н ђ и ј а   Петар Филиповић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 44. став 1. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник РС“ , број 129/07 ) и члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија  ( „Службени лист општина Срема“ , број 
16/08,23/08 и 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број: 1/12 и 
7/12 ), 

Председник општине Инђија, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Техничке комисије за преглед возила  

I  

Образује се Техничка  комисија за преглед возила у сврху поступка 
поверавања обављања комуналне делатности превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на територији општине Инђија ( 
у даљем тексту: Техничка комисија ) 

Техничка комисија броји три члана. 

II 

У Техничку комисију именују се : 
• Стеван Лемајић  дипл. инг. машинства 
• Тихомир Дошен  дипл. инг. саобраћаја
• Милован Мучибабић  саобраћајни полицијски службеник 

III 

Задатак Техничке комисије је да у сврху поступка поверавања 
обављања комуналне делатности превоза путника у градском и 
приградском саобраћају на територији општине Инђија испита и 
утврди да ли уведена нова возила превозника која се користе за  јавни 
градски и приградски превоз путника , задовољавају услове утврђене 
Општим условима  за аутобусе за јавни градски и приградски превоз 
путника , утврди да ли су уведена  нова возила у складу са условима 
прописаним Уговором о поверавању обављања комуналне делатности 
превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 
општине Инђија број: 344-102/2011 од 08.06.2011. године,  као  и да 
изврши и друге задатке   за којима се укаже потреба.

IV  

Ово Решење објавити  у „ Службеном листу општине Инђија“.  

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Број:344-34/2013-II         Председник,         
Дана, 21. маја  2013. године Петар Филиповић с.р.
Инђија 
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На основу члана 55. став 1. тачка 10. Статута општине Инђија („ 
Службени лист општина Срема“ , број: 16/08,23/08,4/10 и „Службени 
лист општине Инђија“, број 1/12 и 7/12), 

Председник општине Инђија, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА „ 
ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Предшколске 
установе „ Бошко Буха „ ИнђијаБрој: 06-177-2/2013-01 од 19. јуна 
2013. године,којом се утврђују цене летовања  , цена исхране и 
цена аутобуског превоза ( у случају недовољног броја пријављених 
путника) у Дечијем одмаралишту „ Вила Љубица“ у Сутомору за 
једанаестодневни аражман, за  2013. годину, и то : 

Цена летовања (за једанаестодневни аражман ) за децу 1. 
предшколског узраста ( од 3 до 7 година) у износу од  19.000,00 
динара.
Цена летовања ( за једанаестодневни аражман ) за ученике 2. 
школског узраста ( од 7 до 14 година) у износу од  21.000,00  
динара.
Цена летовања ( за једанаестодневни аражман )   за децу из 3. 
породица корисника материјалног обезбеђења породице  и децу 
са посебним потребама  у износу од  13.500,00  динара.
Цена летовања ( за једанаестодневни аражман )     за пратиоце- 4. 
родитеље  деце са посебним потребама  у износу од  21.000,00  
динара.
Цена исхране у Одмаралишту за 11 дана , износи: 5. 

За децу предшколског узраста  ( од 3 до 7 година ) у износу од  •	
9.000,00 динара.
За ученике школског узраста  ( од 7 до 14 година) у износу од  •	
10.000,00 динара.
За кориснике старије од 14 година   у износу од 13.000,00 •	
динара.

6. Цена аутобуског превоза  ( у случају недовољног броја 6. 
пријављених путника ) на релацији Инђија-Сутоморе-Инђија , у 
износу од 5.000,00 динара. 

II

О датој сагласности, а сагласно члану 55. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија, информисати Скупштину општине на првој наредној 
седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања 
исте. 

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 38-3/2013-II            Председник, 
Дана, 21. јуна 2013. године Петар Филиповић  с.р.
Инђија 
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На основу члана 4.став 2. и члана 14.став2. Одлуке о јавним 
просторима за паркирање („Службени лист општина Срема“,број 
32/11) и члана 55.став1.тачка 12. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Срема“, број 16/08, 23/08  и 4/10 и „Службени лист 
општине Инђија“, број 1/12 и 7/12),

Председник општине Инђија, дана 21.06. 2013.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ  

ПАРКИРАЛИШТА

I

У Решењу о одређивању  општих паркиралишта(„Службени лист 
општина Срема“ број4/12) у тачки II у оквиру I ЗОНА-црвена, у 
тачки 2. речи: „укупно 27 паркинг места“, замењује се речима:“укупно 
22 паркинг места“.

У тачки 6. речи: „укупно 27 паркинг места“, замењује се речима: 
„укупно 25 паркинг места“.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ

Број: 35-75/2013-II        Председник,                               
Дана:21.06.2013.године  Петар Филиповић с.р.                                               
Инђија
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На основу члана 20.став 1.тачка 19.Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник РС“,  број 129/2007 ), тачке 12. Упутства о 
јединственој методологији за процену штета од елементарних 
непогода („Службени лист СФРЈ“,  број  27/87 ), члана 26. став 2. и 
члана  55. Статута општине Инђија ( „Службени лист општина 
Срема“,  број 16/08, 23/08,  4/10 и „Службени лист општине Инђија“  
број 1/12 и 7/12),

Председник општине Инђија,дана 23. јуна 2013.године,  донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за процену штете  настале услед 

елементарне непогоде 

I

Образује се Комисија за процену штете настале услед елементарне 
непогоде на територији Општине Инђија ( у даљем тексту: Комисија).

II

У састав Комисије именују се:
- Миодраг Маринчић, грађевински техничар, за председника •	
Комисије 
- Небојша Забрдац, дипл. инг. архитектуре, за члана •	
- Марина Пилиповић,   дипл. инг. архитектуре, за члана•	
- Петар Дрљача, економиста, за члана •	
- Јелена Николић, дипл. економиста, за члана.•	

III

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да утврди врсту 
и величину  штете на оштећеним и уништеним материјалним 
средствима и добрима насталу дејством елементарне непогоде 

хидрометеоролошког, геолошког или биолошког порекла, 
проузроковану деловањем природних сила, које могу да угрозе здравље 
и живот људи или проузрокују штету већег обима, да сачини збирни 
извештај о процењеној штети и достави га Председнику   Општине  у 
сврху изналажења могућности за отклањање и ублажавање последица 
настале штете.

IV

Мандат чланова Комисије траје две године. 

V

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“ .

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-185/2013-II        Председник,
Дана: 23. 06. 2013. године  Петар Филиповић с.р.
И н ђ и ј а  
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На основу члана 20.став 1.тачка 19.Закона о локалној самоуправи 
( „ Сл.гласник РС „ бр.129/2007 ) , тачке 12.Упутства о јединственој 
методологији за процену штета од елементарних непогода „ Сл.лист 
СФРЈ“бр. 27/87 )  и члана 26.став 2. и члана  55.Статута општине 
Инђија ( „ Сл.лист општина Срема „ бр.16/08,23/08 , 4/10 и „ Сл.лист 
општине Инђија „ бр.1/12 и 7/12  ) , Председник општине Инђија, 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди 
настале дејством града  на територији општине Инђија 

I

Образује се Комисија за процену штете у пољопривреди настале 
дејством града  на територији општине Инђија дана 22.јуна .2013.
године.

II

У састав Комисије именују се :
Синиша Филиповић, дипломирани економиста, за председника 1. 
Комисије 
Тања Пјевац  , дипломирани економиста , за члана 2. 
Лазар Горјановић , дипл.инг.пољопривреде за члана3. 
Зоран Ђукановић, пољопривредник, директор Воћарске задруге 4. 
„ Моје воће „  у   Новом Сланкамену , за члана 
Биљана Зец , дипл.инг.пољоривреде , за члана . 5. 

III

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да утврди врсту 
и величину  штете у пољопривреди  која је ,  као последица јаког 
невремена праћеног  градоносним падавинама , настала дана 22.јуна 
2013.године на територији општине Инђија  , сачини збирни извештај  
о процењеној штети и достави га Министарству унутрашњих послова 
Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације у сврху изналажења 
могућности за отклањање и ублажавање последица настале штете.

IV

Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Инђија „ .
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-195/2013-II       Председник 
Дана: 01.07.2013.године  Петар Филиповић с.р. 
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делова улица

237

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

213 Решење о образовању Техничке комисије за 
преглед возила

240

214
Решенје о даванју сагласности на Одлуку 
Управног одбора Предшколске установе 
„Бошко Буха“ Инђија

240

215 Решење о измени решења о одређиванју 
паркиралишта

240

216 Решење о образованју Комисије за процену 
штете настале услед елементарне непогоде

241

217
Решење о образованју Комисије за процену 
штете у пољопривреди настале дејством 
града на територији општине Инђија

241


