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 УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПРЕВОЗА, КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА УСЛУГА, 

НАЧИН И ПОСТУПАК ПЛАЋАЊА ВОЗНИХ ИСПРАВА  

 

Члан 7. 

Под условима коришћења превоза утврђених овим правилником, утврђује се 

категорија лица која могу остварити право на повлашћен превоз и то:  

- 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 овим правилником (у даљем тексту:повлашћени превоз).  

 

Члан 8. 

Право на бесплатан градски и приградски превоз, без поседовања легитимације 

независно од пребивалишта остварују:  

- деца до седам година старости и 

- униформисани полицајци.  

                                                                 

Члан9. 

Право на бесплатан превоз уз поседовање легитимације, остварује се : 

- у ограниченом временском трајању и 

     - у неограниченом временском трајању. 

 

Члан 10. 

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. Труднице које 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 до 31.августа текуће године.  
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Лица из тачке 3. овог члана дужна су уз 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 става 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. 

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). 

 

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 

- за пратиоца сматра се лице које у моменту превоза иде уз слепо лице. 

  

3. Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50-100% 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 
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   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 легитимације 

приложити: 

- фотографију 3,0 х 3,5 цм 

- фотокопију личне карте (оригинал на увид) 

- Решење надлежног органа – Републичког – Покрајинског Фонда ПиО запослених. 

 

6. Инвалидна лица која  примају стални додатак за туђу негу и помоћ.  

Лица из тачке 6. овог члана, дужна су уз захтев за издавање легитимације 

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, лица оболела од мишићне дистрофије и хемофилије, као и лица оболела 

од 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 10.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 

-за пратиоца: лична карта са пребивалиштем на територији општине Инђија. 

       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 

претплатне карте.  

           Члан 12. 

Право на повлашћен превоз ( корисник учествује са  60%, а општина Инђија са 

40% од висине укупних калкулативних трошкова претплатне карте – месечне маркице) 

могу да остваре, уз поседовање претплатне карте уз одговарајућу месечну маркицу, 
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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 претплатне карте  

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 претплатне 

карте  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 претплатне карте. 


