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На основу члана 30. став 2. Одлуке о јавном превозу путника
на територији општине Инђија („Службени лист општина Срема“,
број 38/11),
Општинско веће општине Инђија на седници одржаној дана 28.
децембра 2012. године донело је следећу
ОДЛУКУ
I
Овом Одлуком утврђују се категоријe лица која могу остварити
право на повлашћен превоз у градском и приградском превозу на
територији општине Инђија, као и висина субвенције.
Право на повлашћен превоз из става 1. ове тачке остварује се
као:
-право на превоз који се субвенционира из буџета општине
Инђија у висини од 100% укупних калкулативних трошкова
претплатне карте ( у даљем тексту: бесплатан превоз) и
-право на превоз који се делимично субвенционира из
буџета општине Инђија, у процентима утврђеним овом Одлуком ( у
даљем тексту: повлашћен превоз).
II
Право на бесплатан превоз без поседовања легитимације
остварују:
- деца до 7 година старости,
- униформисани полицајци.
Право из става 1. ове тачке, остварује се независно од
пребивалишта.
III
Право на бесплатан градски и приградски превоз, остварују
пензионери са пребивалиштем на територији општине Инђија, уз
поседовање легитимације за пензионере и личне карте.
Правонабесплатниградскипревоз,остварујуученициосновних
школа са подручја насељеног места Инђија, уз поседовање ђачке
легитимације.
IV
Право на бесплатан превоз на основу претплатне карте
остварује се:
-у неограниченом временском трајању, и
-у ограниченом временском трајању.

Право на бесплатан превоз на основу претплатне карте у
неограниченом временском трајању, могу да остваре следеће
категорије лица које имају пребивалиште на територији општине
Инђија, и то:
1. лица старија од 70 година,
2. слепа лица и њихов пратилац,
3. ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50 –
100% инвалидитета,
4. цивилни инвалиди рата са 50 – 100% телесног оштећења,
5. инвалиди рада услед последице несреће на послу и
професионалног обољења са 70 – 100% телесног оштећења,
6. инвалидна лица која примају стални додатак за туђу негу и
помоћ,
7. лица оболела од дечије мождане парализе и хемиплегије,
параплегије и петраплегије,
8. лица оболела од мишићне дистрофије и хемофилије,
9. лица оболела од мултиплекс склерозе и аутизма,
10. лица умерено, тешко и вишеструко ометена у развоју и
њихов пратилац.
VI
Право на бесплатан превоз у ограниченом временском трајању,
односно у току трајања школске године, остварују ученици
основних и средњих школа са пребивалиштем на територији
општине Инђија.
Право из става 1. ове тачке остварује се на основу претплатне
карте уз одговарајућу месечну маркицу.
VII
Право на повлашћен превоз могу да остваре физичка лица
која имају пребивалиште на територији општине Инђија, односно
правна лица која имају седиште на територији општине Инђија, и
то:
-запослени у Саобраћајном предузећу „ЛАСТА“ а.д. Београд П.О. „ЛАСТА“ Срем
-правно лице које има преко двеста корисника јавног превоза.
Категорије лица из става 1. ове тачке, учествују са 60%, а
општина Инђија са 40%, од висине укупних калкулативних
трошкова претплатне карте повлашћеног превоза.
Право из става 1. ове тачке остварује се на основу претплатне
карте, уз одговарајућу месечну маркицу.
VIII
За категорије лица предвиђене овом Одлуком, права из тачке III,
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V, VI, и VII, утврђују се под условима прописаним актом начелника
Општинске управе.
IX
Ова Одлука примењује се од 01.01.до 31.01. 2013.године .
X
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:344-242/2012-III
		
Дана:28.децембра 2012.године
И н ђ и ј а 			

Председавајући,
заменик Председника општине
Милан Бодирожа с.р.
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Наосновучлана20.став1.тачка39.Законаолокалнојсамоуправи
(„Службени глаасник РС“број 129/07) и члана 26. Пословника о
раду Општинског већа општине Инђија („Службени лист општина
Срема“ број 40/08, 41/09, 20/10),
Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној 28.
децембра 2012. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА
ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА

петак, 28 децембар 2012

Захтев из става 1. овог члана мора бити у писаној форми, јасне
садржине са назнаком адресе, контакт телефона и броја текућег
рачуна.
Захтев из става 1. овог члана мора да садржи веран опис и
локацију догађаја, опис пса или мачке, ближи опис претрпљених
повреда, све потребне податке о непосредним сведоцима догађаја,
као и предлог висине износа накнаде која се потражује.
Образац захтева из става 1. овог члана, оштећено лице може
преузети у ЈКП „ Комуналац“ или шалтеру број 7 у Шалтер сали
Општинске управе.
Члан 5.
Уз захтев за наканду штете оштећено лице дужно је да достави
документацију (оригинал или оверену фотокопију) којом ће
оправдати поднети захтев и приложити доказе о насталом случају
уједа.
Оштећено лице обавезно мора да достави следеће:
- фотокопију личне карте, односно фотокопију извода из МКР за
малолетну особу;
- комплетну медицинску документацију која се односи на
повреде нанете уједом и лечењем;
- писмену изјаву подносиоца о спорном догађају под претњом
моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање лажне
изјаве;
- потврду о благовремено извршеној пријави догађаја ЈКП
„Комуналац“ Инђија;
- друге доказе за које сматра да су од значаја за решавање захтева.

Члан 1.

Члан 6.

Овим правилником уређује се поступак и начин решавања
захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса или
мачака луталица, на територији општине Инђија.

Комисију из члана 4. став 1. овог Правилника образује
Општинско веће општине Инђија у року од 15 дана од дана ступања
на снагу овог Правилника.
Комисија броји 5 чланова и то:
- здравствени радник – доктор медицине,
- представник ЈКП „Комуналац“ Инђија,
- Општински јавни правобранилац,
- начелник Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине,
- члан Општинског већа задужен за област здравства.

Члан 2.
У случају уједа пса или мачке луталице, оштећено лице, које
жели да оствари право на накнаду штете, најкасније у року од три
дана од насталог догађаја, поднеће писану пријаву ЈКП“Комуналац“
Инђија о насталом догађају, на одговарајућем обрасцу.
Пријава из става 1. овог члана садржи податке о оштећеном
лицу (име и презиме, адреса становања, ЈМБГ),место, датум и час
насталог догађаја и кратак опис догађаја.
По пријављеном догађају ЈКП „Комуналац“ Инђија издаје
одговарајућу потврду лицу које је пријавило догађај и предузима
неопходне активности на проналажењу и збрињавању паса или
мачака луталица.
Члан 3.
ЈКП „Комуналац“ Инђија је обавезно да устроји и уредно води
евиденцију о поднетим пријавама и издатим потврдама оштећеним
лицима, као и да Општинској управи - Одељењу за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне средине, најкасније
до 5. у месецу за претходни месец, доставља месечне извештаје
о пријављеним догађајима, издатим потврдама и предузетим
активностима на проналажењу и збрињавању паса или мачака
луталица.
Члан 4.
Оштећено лице може да поднесе захтев за накнаду штете
Комисији за утврђивање основаности захтева и висине накнаде
штете настале услед уједа паса или мачака луталица (у даљем тексту:
Комисија), а путем писарнице Општинске управе.

Члан 7.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана подношења
захтева, исти разматра и да предлог за решавање истог.
У току свог рада у циљу прибављања додатних информација
и утврђивања релевантних чињеница, Комисија може позивати
оштећено лице, узимати изјаве сведока догађаја, вршити
консултације и провере са надлежним органима и установама.
Уколико Комисија утврди да захтев оштећеног лица није
основан, у року од три дана дужна је о томе обавестити оштећено
лице.
Поутврђивањуоснованостизахтева,Комисијасачињавапредлог
висине новчане накнаде штете и прибавља сагласност Председника
општине на предложену висину новчане накнаде штете.
По прибављеној сагласности из става 3. овог члана, Комисија
доставља оштећеном лицу предлог висине накнаде штете и оставља
му рок од три дана, да се писмено изјасни о понуђеном износу или
своју сагласност да усмено на записник пред Комисијом.
Члан 8.
Уколико оштећено лице да сагласност на предложену висину
новчане накнаде штете, Комисија ће најкасније у року од три дана
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од добијене сагласности, доставити списе предмета Општинском
јавном правобранилаштву општине Инђија, ради сачињавања и
потписивања вансудског поравнања.
Члан 9.
У случају да неко оштећено лице, након ступању на снагу овог
Правилника, поднесе тужбу суду ради остваривања накнаде штете
као последице уједа пса или мачке луталице, а да се претходно
није обратио Комисији са захтевом за накнаду штете, тужени, у
зависности да ли је ЈКП „Комуналац“ Инђија или општина Инђија,
дужан је у року од три дана од дана пријема тужбе, доставити
примерак тужбе са списима Комисији.
Комисија може по разматрању примљене тужбе са списима
предмета, предложити туженом да закључи судско поравнање,
при чему ће предложити и висину новчаног износа за поравнање,
узимајући у обзир висину постављеног тужбеног захтева и ценећи
до сада проузроковане трошкове поступка.
Одредбе става 1. и 2. овог члана , примењиваће се и у случају
ако оштећено лице захтев за накнаду штете у вансудском поступку,
поднесе непосредно Општинском јавном правобранилаштву
општине Инђија, односно ЈКП“Комуналац“ Инђија.
Члан 10.
Административне послове за потребе рада Комисије обавља
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-298/2012-III
Дана:28.децембра 2012.године
Инђија

Председавајући,
заменик Председника општине
Милан Бодирожа с.р.
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На основу члана 30. став. 6. Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник РС“, број 18/10), у вези члана 2. и 3.
Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег
броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Службени
гласник РС“, број 44/11) и члана 55. став 1. тачка 12. 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
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ ОДНОСНО МАЊЕГ БРОЈА
ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА У РАДНОЈ 201213. ГОДИНИ
I
Овим Решењем утврђује се да васпитне групе у Предшколској
установи „Бошко Буха“ у Инђији, могу имати већи односно мањи
број деце, од Законом утврђеног броја.

петак, 28 децембар 2012
II

Због немогућности да, према исказаним потребама родитеља,
сва деца буду обухваћена васпитно образовним радом, у складу са
нормативом о броју деце у васпитним групама утврђеним Законом,
већи број деце, утврђује се у следећим васпитним групама:
1.Радна јединица „Сунце“ Инђија – целодневни боравак
2 јаслене васпитне групе узраста од 12 до 24 месеца – 34 уписане
деце,
2 јаслене васпитне групе узраста од 24 до 36 месеца – 75 уписане
деце,
4 васпитне групе узраста од 3 до 4 године – 118 уписане деце,
8 васпитних група узраста од 4 године до поласка у школу – 267
уписане деце,
1 мешовита поподневна група – 36 уписане деце.
2.Радна јединица „Невен“ Инђија – целодневни боравак
1 јаслена васпитна група узраста од 12 до 24 месеца – 20 уписане
деце,
1 јаслена васпитна група узраста од 24 до 36 месеци – 27 деце,
1 васпитна група узраста од 3 до 4 године – 36 уписане деце,
3 васпитне групе узраста од 4 године до поласка у школу – 101
уписане деце.
3.Радна јединица „Сунцокрет“ Нови Карловци – целодневни
боравак
1 мешовита васпитна група – 39 уписане деце,
4.Радна јединица „Маслачак“ Бешка – целодневни боравак
1 мешовита јаслена група узраста од 12 до 36 месеци – 21
уписане деце,
3 васпитне групе узраста од 3 до 4 године – 92 уписане деце,
3 васпитне групе узраста од 4 године до поласка у школу – 85
уписане деце.
5.Радна јединица „Бамби“ Марадик“ – целодневни боравак
1 мешовита васпитна група узраста од 4 године до поласка у
школу – 34 уписане деце,
1 припремна васпитна група – полудневна – 26 уписане деце.
6.Радна јединица „Цврчак“ Крчедин – целодневни боравак
1 мешовита васпитна група – 26 уписане деце.
7.Радна јединица „Ђурђевак“ Чортановци – целодневни
боравак
1 мешовита васпитна група – 34 уписане деце.
8.Радна јединица у ОШ „Душан Јерковић“ Инђија – целодневни
боравак
2 припремне васпитне групе – 62 уписане деце.
9.Радна јединица у ОШ „Петар Кочић“ Инђија – целодневни
боравак
1 припремна васпитне групе – 30 уписане деце,
2 припремне основне групе – полудневне – 56 уписане деце.
III
Због немогућности за формирањем васпитних група у складу
са нормативом о броју деце у васпитним група утврђеним Законом,
мањи број деце, утврђује се у следећим васпитним групама:
1.Радна јединица „Сунцокрет“ Нови Карловци – целодневни
боравак
1 припремна васпитна група – полудневна – 18 уписане деце.
2. Радна јединица „Пчелица“ Нови Сланкамен – целодневни
боравак
1 средња васпитна група – 22 уписане деце,
1 старија васпитна група – 24 уписане деце,
1 припремна васпитна група – полудневна – 24 уписане деце.
3.Радна јединица „Ђурђевак“ Чортановци – целодневни
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боравак
1 припремна васпитна група – полудневна – 21 уписане деце.
4.Радна јединица у ОШ „Душан Јерковић“ Инђија – целодневни
боравак
3 припремне васпитне групе – полудневне – 63 уписане деце.
5.Радна јединица ОШ „Јован Поповић“ Инђија – целодневни
боравак
1 припремна васпитна група – 24 уписане деце,
1 припремна васпитна група – полудневна – 23 уписане деце.
6.Припремнa групa при основној школи ОШ „Петар Кочић“,
Љуково– целодневни боравак
1 мешовита група – 20 уписане деце.
7.Припремнa групa при основној школи ОШ „Душан Јерковић“,
Јарковци– целодневни боравак
- 1 мешовита група – 14 уписане деце.
8.Припремнa групa при основној школи ОШ „22. јул“, Крчедин–
целодневни боравак
1 мешовита група – 21 уписане деце.
IV
Решење објавити у „Службеном листу Општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 60-7/2012-II			
П р е д с е д н и к,
23. децембар 2012. године		
Петар Филиповић,с.р.
ИНЂИЈА
295
На основу члана 55. став 1. тачка 11. 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ У ИНЂИЈИ

ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 630-2/2012-II		
П р е д с е д н и к,
25. децембар 2012. године
Инђија
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 55. став 1. тачка 12. 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), члана 4.
став 2. Одлуке о манифестацијама од значаја за општину Инђија
(„Службени лист општина Срема“, број 11/98 i 33/09) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 11/12),
Председник Општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА број 451-1/2012-II од 09. марта 2012.
године
I
У Решењу Председника општине Инђија број: 451-1/2012-II од
09.марта2012.годинеучлануII,уделуподназивом:„Манифестације
у области културе“ у тачки 5, бројеви: „180.000,00“, „50.000,00“,
„100.000,00“ и „200.000,00“ замењују се бројевима: „50.000,00“,
„14.000,00“, „40.000,00“ и „104.000,00“.
У тачки 8, број: „3.000.000,00“ замењује се бројем:
„3.130.000,00“.
Брише се тачка 9.
У тачки 10, број: „150.000,00“ замењује се бројем: „100.000,00“.
Брише се тачка 11.
У делу под називом „Манифестације у области спорта“, у тачки
3, број: „60.000,00“ замењује се бројем „30.000,00“.
У тачки 6, број: „120.000,00“ замењује се бројем „40.000,00“.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 451-64/2012-II
07. 12. 2012. године		
П р е д с е д н и к,
Инђија
Петар Филиповић,с.р.

I
Даје се сагласност на Одлуку директора Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији број 216, од 12. 12. 2012. године,
којом је утврђена висина чланарине Народне библиотеке, почев од
01. 01. 2013. године, и то:
• Чланарина за коришћење услуга Народне библиотеке „Др
Ђорђе Натошевић“ у Инђији, у свим организационим јединицама
(Одељење за одрасле, Дечије одељење, огранци у Бешки, Новим
Карловцима, Крчедину и Марадику) у износу од 1.000,00 динара.
• Породична чланарина (за чланове једне породице – отац, мајка,
деца, браћа, сестре) у износу од 500,00 динара по члану.
• Колективна чланарина (за групно учлањење радника једног
предузећа или установе) у износу од 500,00 динара.
II
У циљу упознавања одборника и преиспитивања дате
сагласности, информисати Скупштину општине Инђија на првој
наредној седници.
III
Решење објавити у „Службеном листу Општине Инђија“.

петак, 28 децембар 2012
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ИСПРАВКА
Врши се исправка ISSN броја који је објављен у десном углу
насловне стране „Службеног листа општине Инђија“ бр.12 од 26.
децембра 2012. године, тако што се погрешно наведени ISSN број
„1451-8740“ замењује исправним бројем који гласи: „2334-6620“.
			
Секретар Скупштине,
		
дипл.правник Драгана Степановић с.р.
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