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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
8. ФЕБРУАР 2013.

ГОДИНА II
БРОЈ 2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
6
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 31.јануара 2013. године донело је следећу
ОДЛУКУ

Сва лица која су остварила право на повлашћен превоз у
градском и приградском превозу на територији општине Инђија,
на основу Одлуке Општинског већа општине Инђија број 344242/2012-III од 28.12.2012.године, настављају са коришћењем
права на повлашћен превоз до 28.фебруара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК,
Петар Филиповић, с.р.
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На основу члана 6.став 2. Одлуке о јавном превозу путника на
територији општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број
38/11)ичлана58.став1.тачка2.СтатутаопштинеИнђија(„Службени
лист општина Срема“,број 16/08, 23/08 и 4/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 1/12 и 7/12),
Општинско веће општине Инђија на седници одржаној дана
06.фебруара 2013.године , донело је
ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОМ СИСТЕМУ У
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овим правилником уређује се тарифни систем у линијском
превозу путника на територији општине Инђија.
Члан 2.
Тарифни систем обухвата:

Цена примерка:
Годишња претплата:

- подручје примене (границе тарифних зона, релације и др.),
- систем карата у линијском превозу (појединачне, претплатне,
временске и др.)
- услове коришћења превоза, категорије корисника услуга, начин
и поступак плаћања
возних исправа,
- систем наплате и контроле путника,
- систем продаје услуге(продајна мрежа и др.).
ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
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Члан 3.
У линијском превозу на територији општине Инђија, утврђују
се четири тарифне зоне:
I тарифна зона:
• све вожње на територији насељеног места Инђија,
• све вожње на територији једног насељеног места,
• све вожње између насељених места Стари Сланкамен и Нови
Сланкамен,
• све вожње између насељеног места Нови Карловци и Аутлет
центра.
II тарифна зона:
• све вожње на релацији насељено место Инђија – насељена
места у другој зони (Љуково, Јарковци и Нови Карловци),
• све вожње између два суседна насељена места осим насељеног
места Инђија, изузев вожњи између насељених места Стари
Сланкамен и Нови Сланкамен, као и свих вожњи између
насељеног места Нови Карловци и Аутлет центра.
III тарифна зона:
• све вожње на релацији насељено место Инђија – насељена
места у трећој зони (Нови Сланкамен, Крчедин, Бешка, и
Марадик),
• све вожње на релацији насељених места треће зоне (Нови
Сланкамен, Крчедин, Бешка, и Марадик) под условом да нису
суседна насељена места.
IV тарифна зона:
• све вожње на релацији насељено место из четврте зоне (Стари
Сланкамен, Сланкаменачки Виногради, Чортановци) –
насељено место Инђија.
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Графички приказ тарифних зона
На територији општине Инђија у линијском превозу, зависно
од врсте линијког превоза (градски и приградски) у оквиру
регистрованих линија, утврђују се следеће трасе – релације линија:
Кружна смер А: насељено место Инђија (Аутобуска
станица,улице: Соње Маринковић, Краља Петра I, Новосадска,
Занатлијска, Дунавска, Обилићев Венац, Војводе Путника, Пинц
1, ИГБ, Пинц 2, Аутлет центар), насељено место Нови Карловци
(улице: Лукачева и Дунавска), насељено место Нови Сланкамен
(улице: Цара Душана, Фрушкогорска и Гркова), насељено место
Стари Сланкамен (улица Др. Боривоја Гњатића), насељено место
Сланкаменачки Виногради (улице: Владимира Хурбана, Људовита
Штура, Јураја Витеза, и Јанка Чмелика), насељено место Крчедин
(улице: Уче Зековића и Цара Душана), насељено место Бешка
(улице: Кнеза Милоша, Краља Петра, Фрушкогорска, Карађорђева,
Марадичка и Стевана Синђелића), насељено место Чортановци
(улице: Радмиле Васиљевић, Вељка Влаховића, и Карловачки пут),
насеље Гладнош, насељено место Марадик (улица Цара Душана),
насељено место Инђија (улице: Новосадски пут, Новосадска, Краља
Петра I, Соње Маринковић, Аутобуска станица)
Кружна смер Б: насељено место Инђија (улице: Новосадски
пут, Новосадска, Краља Петра I, Соње Маринковић, Аутобуска
станица), насељено место Марадик (улица Цара Душана), насеље
Гладнош, насељено место Чортановци (улице: Карловачки пут,
Вељка Влаховића, и Железничка), насељено место Бешка (улице:
Стевана Синђелића, Фрушкогорска, Карађорђева, Кнеза Милоша,
и Марадичка), насељено место Крчедин (улице: Цара Душана и
Уче Зековића), насељено место Сланкаменачки Виногради (улице:
Владимира Хурбана, Људовита Штура, Јураја Витеза, и Јанка
Чмелика), насељено место Стари Сланкамен (улица Др. Боривоја
Гњатића), насељено место Нови Сланкамен (улице: Цара Душана,
и Фрушкогорска и Гркова), насељено место Нови Карловци (улице:
Лукачева и Дунавска), насељено место Инђија (Аутлет центар,
Пинц 2, ИГБ, Пинц 1, Војводе Путника, Обилићев Венац, Дунавска,
Занатлијска, Новосадска, Краља Петра I, Новосадска, Соње
Маринковић, Аутобуска станица)
Љуково – Јарковци – Инђија: насељено место Инђија
(Аутобуска станица, улице Соње Маринковић, Војвођанска,
Цара Душана), насељено место Љуково (улице: Николе Тесле, 1.
Новембра, Петра Кочића, 4.Јули), насељено место Јарковци (улица
Ивана Милутиновића), насељено место Инђија (улице: Цара
Душана, Краља Петра, Соње Маринковић, АС)
Градска смер А: Аутобуска станица - улица Соње Маринковић,
Његошева, Цара Душана, Змај Јовина, Бановић Страхиње, Арсеније
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Чарнојевића, Војвођанских бригада, Змај Јовина, Душка Радовића,
Десанке Максимовић, Јована Дучића, Хиландарска, Десанке
Максимовић, Душка Радовића, Змај Јовина, Милорада Стојића –
Горчила, Новосадски пут, Ђорђа Војиновића, Новосадска, Краља
Петра I, Бранка Радичевића, Саве Ковачевића, Војводе Путника,
Пинц 2, ИГБ, Пинц 1, Аутлет Центар, Војводе Путника, Обилићев
Венац, Желзничка, Дунавска, Занатлијска, Новосадска, Краља
Петра I, Соње Маринковић.
Градска смер Б: Аутобуска станица - улица Соње Маринковић,
Краља Петра I, Новосадска, Занатлијска, Дунавска, Обилићев Венац,
Војводе Путника, Пинц 1, ИГБ, Пинц 2, Аутлет Центар, Војводе
Путника, Саве Ковачевића, Железничка, Бранка Радичевића,
Краља Петра I, Новосадска, Ђорђа Војиновића, Новосадски пут,
Милорада Стојића – Горчила, Змај Јовина, Душка Радовића, ,
Десанке Максимовић, Јована Дучића, Хиландарска, Десанке
Максимовић, Душка Радовића, Змај Јовина, Војвођанских бригада,
Арсенија Чарнојевића, Бановић Страхиње, Змај Јовина, Цара
Душана, Његошева, Омладинска, Војвођанска, Соње Маринковић–
Аутобуска станица.
Члан 4.
У организованом линијском јавном превозу користи сезаштитни
знак следећег изгледа:

СИСТЕМ КАРАТА У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ
Члан 5.
Превозпутниканасвимрегистрованимградскимиприградским
линијама остварује се уз одговарајућу возну карту.
Члан 6.
Возне карте могу бити:
• појединачне карте
• претплатне месечне маркице
• временске легитимације (легитимација за повлашћене
категорије,легитимација за труднице,легитимације за ученике,
легитимација за пензионере,)
Карте из става 1. овог члана утврђују се у следећем изгледу:
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Појединачне карте
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Легитимација за повлашћене категорије

Претплатна месечна маркица
Временске легитимације

Легитимација за труднице

Легитимација за претплатне месечне карте
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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 овим правилником (у
даљем тексту:повлашћени превоз).
Члан 8.
Правонабесплатанградскииприградскипревоз,безпоседовања
легитимације независно од пребивалишта остварују:
• деца до седам година старости и
• униформисани полицајци.
Члан 9.
Право на бесплатан превоз уз поседовање легитимације,
остварује се :
• у ограниченом временском трајању и
• у неограниченом временском трајању.
Члан 10.

Легитимација за ученике

Легитимација за пензионере

Право на бесплатан градски и приградски превоз, уз поседовање
легитимације у ограниченом временском трајању остварују:
1. Пензионери који имају пребивалиште на територији општине
Инђија, у временском трајању до 31.децембра текуће године.
Лица из тачке 1. овог члана дужна су да доставе:
• доказ о пребивалишту на територији општине Инђија
• последњи чек од пензије
2. Трудницекоје имају пребивалиште на територији општине
Инђија, у временском трајању до термина порођаја.
Лица из тачке 2. овог члана дужна су уз захтев за издавање
легитимације да доставе:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм,
• потврду о месту пребивалишта из ПС Инђија или личну
карту,
• лекарско уверење о трудноћи које садржи процену термина
порођаја
3. Ученици основних и средњих школа са пребивалиштем на
територији општине Инђија, као и ученици који имају пребивалиште
на територији друге општине а смештени су у хранитељским
породицама на територији општине Инђија, у временском трајању
од01. Септембра текуће године до 31.августа наредне године.
Лица из тачке 3. овог члана дужна сууз захтев за издавање
легитимације да доставе:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм,
• потврду школе о уписаној текућој школској години,
• потврду о месту пребивалишта из ПС Инђија или личну карту,
а за ученике смештене у хранитељским породицама потврду
Центра за социјални рад „Дунав“, Инђија.
Лица из тачке 3. овог члана дужна су, да на рачун СП „Ласта“
а.д. Београд – ПО „Ласта“Срем, уплате износ од 200,00 динара по
основу трошкова израде легитимације.
Члан 11.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПРЕВОЗА, КАТЕГОРИЈЕ
КОРИСНИКА УСЛУГА, НАЧИН И ПОСТУПАК
ПЛАЋАЊА ВОЗНИХ ИСПРАВА
Члан 7.
Подусловимакоришћењапревозаутврђениховимправилником,
утврђује се категорија лица која могу остварити право на повлашћен
превоз и то:
- право на превоз који се субвенционира из буџета општине

Право на бесплатан превоз, уз поседовање легитимације 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.
Лица из тачке 1. овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легитимације приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм
• фотокопију личне карте (оригинал на увид).
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2. Слепа лица и њихов пратилац.
Лица из тачке 2. овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легитимације приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм
• фотокопију личне карте (оригинал на увид)
• списак сачињен од стране Удружења слепих и слабовидих
Општине Инђија или чланска карта
Пратиоцем слепог лица, сматра се свако лице које се у тренутку
превоза налази у пратњи слепог лица.
3. Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50100% инвалидитета.
Лица из тачке 3. овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легитимације приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм
• фотокопију личне карте (оригинал на увид)
• Решење надлежног првостепеног или другостепеног органа о
признатом својству инвалида.
4. Цивилни инвалиди рата са 50-100% телесног оштећења.
Лица из тачке 4. овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легитимације приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм
• фотокопију личне карте (оригинал на увид)
• Решење надлежног првостепеног или другостепеног органа о
признатом својству инвалида.
5. Инвалиди рада услед последице несреће на послу и
професионалног обољења са 70-100% телесног оштећења.
Лица из тачке 5. овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легиимације приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм
• фотокопију личне карте (оригинал на увид)
• Решење надлежног органа – Републичког – Покрајинског
Фонда ПиО.
6. Инвалидна лица која примају стални додатак за туђу негу и
помоћ.
Лица из тачке 6. овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легитимацје приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм
• фотокопију личне карте (оригинал на увид)
• важећа решења о признавању права на додатак за туђу негу и
помоћ.
7. Лица оболела од:
• дечије мождане парализе и хемиплегије,
• параплегије и квадроплегије,
• мишићне дистрофије и хемофилије,
• мултиплекс склерозе и аутизма.
Лица из тачке 7. овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легитимације приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм
• фотокопију личне карте (оригинал на увид)
• Фотокопију налаза и мишљења надлежне здравствене
установе, са шифром и латинским називом болести уз
оригинал на увид.
8. Лица умерено, тешко и вишеструко ометена у развоју и њихов
пратилац.
Лица из тачке 8.овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легитимације приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм
• фотокопију личне карте (оригинал на увид)
• фотокопију налаза и мишљења надлежне здравствене
установе, или органа са шифром и латинским називом болести
уз оригинал на увид
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Пратиоцем лица умерено, тешко и вишеструко ометеног у
развоју, сматра се свако лице које се у тренутку превоза налази у
пратњи тог лица.
Лица из става 1. тачке 1-8 овог члана, дужна су да на рачун СП
„Ласта“ а.д. Београд – ПО „Ласта-Срем“, уплате износ од 1000,00
динара по основу трошкова израде легитимације.
Члан 12.
Право на повлашћен превоз ( корисник учествује са 60%,
а општина Инђија са 40% од висине укупних калкулативних
трошковапретплатне карте-маркице) могу да остваре, уз поседовање
легитимације уз одговарајућу месечну маркицу, физичка лица која
имају пребивалиште на територији општине Инђија, односно правна
лица која имају седиште на територији општине Инђија и то:
1. Запослени у СП „Ласта“ а.д. Београд- ПО „Ласта“-Срем.
Лица из тачке 1. овог члана, дужна су уз захтев за издавање
легитимације приложити:
• фотографију 3,0 х 3,5 цм,
• фотокопију личне карте (оригинал на увид),
• потврду СП „Ласта“ а.д.Београд – ПО „Ласта“ Срем да је у
радном односу у наведеном друштву.
2. Правно лице које има преко 200 корисника јавног превоза.
Правна лица из тачке 2. овог члана, дужна су уз захтев за
издавање легитимације приложити:
• фотокопију решења о регистрацији у АПР (оригинал на
увид),
• списак запослених корисника јавног превоза, оверен и
потписан од стране овлашћеног лица,
• фотографије 3,0 х 3,5 цм,
• фотокопије личних карти за лица са списка.
Лица из тачке 1. и тачке 2. Овог члана дужна су да на рачун СП
„Ласта“ а.д. Београд – ПО „Ласта“Срем уплате износ од 200,00
динара по основу трошкова израде сваке легитимације.
Члан 13.
Образац захтева за повлашћени превоз чини саставни део овог
Правилника.
Корисници бесплатног односно повлашћеног превоза, дужни су
да сваку промену податка садржаног у приложеној документацији,
а који је од утицаја на остваривање овог права, пријавити у року од
осам дана од настанка исте.
СИСТЕМ НАПЛАТЕ И КОНТРОЛА ПУТНИКА
Члан 14.
Наплата услуге превоза врши се:
• куповином појединачне карте,
• куповином претплатне месечне маркице,
• куповином временске легитимације,
• плаћањем цене доплатне карте,
Члан 15.
Контролу путника обавља контролор или друго овлашћено
лице.
Члан 16.
За коришћење услуге превоза, путник је дужан да у возилу
поседује важећу, одговарајућу и исправну возну карту, коју је
обавезан да покаже возачу и овлашћеном контролору.
Уколико путник не поседује возну карту из става 1.овог члана
односно одбије да је покаже контролору, дужан је да овлашћеном
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контролору пружи податке о свом идентитету.
Члан 17.
Путник који је затечен у возилу без одговарајуће возне карте,
дужан је да на захтев контролора плати доплатну карту у висини
утврђеној ценовником и потом настави започету вожњу.
Путнику који не поступи по захтеву контролора и неплати цену
доплатне карте, контролор ће уручити опомену, након чега је путник
дужан да се удаљи из возила на првом наредном стајалишту.		
		
Плаћање по опомени се може извршити у року од 15 дана,
од дана уручења исте.
Против путника који не изврши плаћање по опомени у
року из става 3. овог члана, покренуће се поступак пред надлежним
судом.
СИСТЕМ ПРОДАЈЕ УСЛУГЕ
Члан 18.
Цена услуга превоза утврђује се актом Општинског већа .
Члан 19.
Возне карте могу се купити у возилу и на продајном шалтеру
СП „Ласта“ а.д. Београд – ПО „Ласта“Срем.
Члан 20.
Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи
Одлука Општинског већа општине Инђија број:344-47/2012III од 29.03.2012.године, и број:344-242/2012- III од 28.12.2012.
године,којима су утврђене категорије лица које могу остварити
право на повлашћен превоз у градском и приградском превозу на
територији општине Инђија,и Упутство Начелника Општинске
управе о начину остваривања права на бесплатан и повлашћен
превоз у градском и приградском превозу на територији општине
Инђија, број:344-143/2011-IV од 17.08.2011. године.
Члан 21.
Временске легитимације (легитимација за пензионере и
легитимација за повлашћене категорије) издате до дана ступања
на снагу овог правилника, важиће до 31. марта 2013.године, изузев
ђачких легитимација које важе до 30. јуна 2013. године.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“, а примењиваће
се од 1. марта 2013. године.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:344-15/2013-III				
Председник,
Дана:06.фебруара 2013.године					
Инђија				
Петар Филиповић, с.р.
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На основу члана 6. став 1. Правилника о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса
и мачака („Службени лист општине Инђија“, број 13/12) и члана 58.
став 1. тачка 2. 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), Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 06.фебруара 2013. године донело је
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ
МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
I
Образује се Комисија за утврђивање основаности захтева и
висине накнаде штете настале услед уједа паса или мачака луталица
(у даљем тексту: Комисија).
II
Комисија се састоји од председника и 4 чланова и то:
председник Комисије:
• Милорад Божић
чланови Комисије:
• Др Ружа Авалић
• Др Зденко Гајић
• Милован Ерор
• Дејан Дмитровић
Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период
од 4 године.
III
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је утврђивање
основаности захтева и висине накнаде штете настале услед
уједа паса или мачака луталица по поступку и на начин утврђен
Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за
накнаду штете настале услед уједа паса и мачака („Службени лист
општине Инђија“, број 13/12).
V
Административне послове за потребе рада Комисије обавља
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-27/2013-III			
Дана:06.фебруара 2013.године
Инђија				

П р е д с е д н и к,

Петар Филиповић, с.р.
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9
На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту
(«Службени гласник РС» број 62/06 и 41/09) и члана 55. став 1. тачка
15. Статута општине Инђија («Службени лист општина Срема» бр.
16/08),
Председник општине Инђија дана 01. 02. 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I
Образује се комисија за давање мишљења на Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Инђија за 2013. годину.
II
Комисију чине:
Председник комисије:
1. Петар Филиповић,
Чланови-пољопривредници
уписани
у
Регистар
пољопривредних газдинстава:
1. Радивој Пејчић, из Чортановаца, за члана
2. Синиша Ћирић, из Нових Карловаца, за члана
3. Радивоје Петровић, из Нових Карловаца, за члана
4. Саша Обрадовић, из Крчедина, за члана
5. Далибор Алексић, из Новог Сланкамена, за члана
Остали чланови:
1. Татић Бојан
2. Драгана Иветић,
3. Биљана Зец,
4. Славица Ђукановић Марјановић.
III

На основу 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“,бр. 1/12 и 7/12) и члана 32. став
1. Одлуке о ауто такси превозу („Службени лист општина Срема“
број: 2/10, 27/11 и 7/12),
Председник општине Инђија , доноси
РЕШЕЊЕ
О ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖОЈ ЦЕНИ УСЛУГА У ТАКСИ
ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Утврђује се економски најнижа цена услуга у оквиру такси
тарифа такси превоза на територији општине Инђија, и то:
Услуга
Старт
Километар вожње
Сат чекања
Накнада за пртљаг (осим
личног)

Тарифа 1
130 дин.
80 дин./км
500 дин.

Тарифа 2
130 дин.
100 дин./км
500 дин.

50 дин./ком.

50 дин./ком

Цена услуге такси превоза из претходног става обухвата:
цену започињања такси услуге превоза (старт), цену по пређеном
километру превоза ( километар вожње), цену чекања у току вршења
услуге такси превоза по захтеву корисника услуге (сат чекања) и
накнаду за превоз пртљага, осим личног пртљага путника.
Тарифа 1 се наплаћује сваког радног дана и суботом, у времену
од 06,00 до 22,00 часа, а Тарифа 2. се наплаћује сваког радног дана и
суботом у времену од 22,00 до 06,00 часа, као и недељом и државним
празником.
II
Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са тачком
I овог Решења
III

Задатак Комисије је да размотри Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и да своје
мишљење на исти.

Цене утврђене у тачки I овог Решења примењују се почев од
15.02.2013. године.

IV

IV

Ово решење објавити у «Службеном листу општина Инђија».
Број: 02-14/2013-II
Дана: 01. 02. 2013. године		
Инђија				

Председник
Петар Филиповић,с.р.

Ово решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија“.
Општина Инђија
Број:344-13/2013-II			
Дана:30.01.2013.			
Инђија

Председник,
Петар Филиповић,с.р.
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Бр. акта

Назив акта
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САДРЖАЈ

Страна

Бр. акта

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Одлука о продужетку важења Одлуке о
повлашћеном превозу
Правилник о тарифном систему у линијском
7
превозу путника на територији општине Инђија
Решењe о образовању Комисије за утврђивање
8
основаности захтева и висине накнаде штете
настале услед уједа паса или мачака луталица
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Решење о образовању Комисије за давање
9
мишљења на годишњи Програм заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
Решење о економски најнижој цени услуга у такси
10
превозу на територији општине Инђија
6
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Назив акта

Страна

