
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА       ОБРАЗАЦ: К-4 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам,  

комунално стамбене послове 

и заштиту животне средине 

 

  

 

У складу са чланом  146. Закона о планирању и изградњи („Сл.Гласник РС“, број 72/09, 

81/09, 24/11 и 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 

и 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 –  др. закон) и чланом 67.  Одлуке о комуналном 

реду („Службени лист општине Инђија“ бр. 3/13, 4/13, 5/13, 4/16, 21/16 и 26/17) подносим 

следећи 

 

 

З  А  Х  Т  Е  В  

за осликавање мурала на спољним деловима зграда  

и других објеката у јавној употреби 

 

 

1.ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

Име и презиме / назив правног лица 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ЈМБГ / ПИБ 

 

__________________________________________________________________________ 

  

Пребивалиште / седиште 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Контакт телефон 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

2.  ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЛОКАЦИЈА, СВРХА 

 

 

У периоду од ___________ године, до ___________ године намеравам насликати мурал 

у насељеном месту __________________ у улици _________________________________ 

на објекту _________________________________________________________________, 

ради ______________________________________________________________________. 

 

 

3. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ у складу са чланом 67. Одлуке о комуналном реду 

(„Службени лист општине Инђија“ бр. 3/13, 4/13, 5/13, 4/16, 21/16 и 26/17) и тарифним 

бројем 1. и 3. Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист општине 

Инђија“ бр. 30/17) 

 

 

- Фотокопија личне карте  

 

- Идејно решење мурала; 

 

- Сагласност власника објекта; 

 

-   Доказ о уплати Локалне административне таксе у износу од 250,00 динара за захтев и 

500,00 динара за Решење на жиро-рачун 840-742251843-73, број модела  97, позив  на 

број 44-212  . 

 

 

 

 

У Инђији, дана _____________   године 

 

______________________________ 

(потпис подносиоца захтева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив услуге 

Осликавање мурала на спољним деловима зграда или других објеката 

Орган задужен за спровођење 

Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам комунално стамбене 

послове и заштиту животне средине 

 

Опис 

На спољним деловима зграда и других објеката у јавној употреби, могу да се насликају 

мурали по одобрењу  Општинске управе- Одељења за урбанизам, комунално-стамбене 

послове и заштиту животне средине. 

Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана, подноси се: 

1. идејно решење мурала, 

2. сагласност власника објекта, 

3. друге потребне сагласности по процени органа из става 1. овог члана. 

Мурали, у смислу одредаба ове одлуке су уметничка дела искључиво естетске 

некомерцијалне садржине који се сликају на спољним деловима зграда или другог 

објекта у јавној употреби, у циљу стварања и развоја културног амбијента и естетског 

изгледа. 

 

Где и како 

-лично сваког радног дана од 8:00 -14:00 часова у просторијама зграде општине Инђија, 

Општинска управа, шалтер сала, шалтер бр. 7 

- путем поште на адресу:  Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, 

комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Инђија, Ц. Душана бр.1.  

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 022/561322. 

 

 

 

Правни основ 

чланом  146. Закона о планирању и изградњи („Сл.Гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11 

и 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14, 

83/2018, 31/2019 и 37/2019 –  др. закон ) и чланом 67.  Одлуке о комуналном реду 

(„Службени лист општине Инђија“ бр. 3/13, 4/13, 5/13, 4/16, 21/16 и 26/17)  

 

Корисни линкови: www.indjija.net 

 


