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На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним де-

латностима (“Службени гласник Републике Србије”, број 
16/97) и члана 19. тачка 7. Статута Јавног градског са-
обраћајног предузећа “Нови Сад” и Решења о давању 
сагласности на цене превоза путника у градском и при-
градском саобраћају број 34-482/2008-II од 19. фебруа-
ра 2008. године Градоначелника Града Новог Сада, 
Управни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа 
“Нови Сад” је на 31. ванредној седници одржаној 22. 
фебруара 2008. године, донео

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 
САОБРАЋАЈУ

Овом одлуком утврђује се цена превоза путника у 
градском и приградском саобраћају (у даљем тексту: 
цене превоза) према зонама и коефицијентима утврђе-
ним у Одлуци о зонско-тарифном систему ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 19/2006), са коефицијенти-
ма и границама зона у градском и приградском саоб-
раћају, у следећим износима:

1. Цене превоза за I зону Зонско - тарифног система
- појединачна карта 

(купљена у возилу) 30,00 динара 
- појединачна карта за децу од 6 
до 10 година старости и пратиоци 
слепих лица 22,00 динара

- дневна карта 124,00 динара
- недељна карта 372,00 динара

- Месечна маркица
*  за запослене 1.120,10 динара
*  за грађане 1.232,00 динара
*  за кориснике материјалног 
обезбеђења 434,00 динара

*  за пензионере до просечне пензије 443,00 динара
*  за пензионере изнад просечне 
пензије 684,00 динара

*  за ученике и студенте за једну линију 323,00 
динара

*  за ученике и студенте за све линије 443,00 динара

-  Годишња карта
*  за запослене 13.446,10 динара

2. Цене превоза за II зону Зонско - тарифног система
-  појединачна карта 

(купљена у возилу) 60,00 динара
-  појединачна карта за децу од 6 
до 10 година старости и пратиоци 
слепих лица 33,00 динара

- Месечна маркица 
*  за запослене 2.240,20 динара
*  за грађане 2.464,00 динара
*  за кориснике материјалног 
обезбеђења 868,00 динара

*  за пензионере до просечне 
пензије 886,00 динара

*  за пензионере изнад просечне 
пензије 1.368,00 динара

*  за ученике и студенте 886,00 динара

-  Годишња карта
*  за запослене 26.892,00 динара

3. Цене превоза за III зону Зонско - тарифног система
-  појединачна карта 

(купљена у возилу) 75,00 динара
-  појединачна карта за децу од 6 
до 10 година старости и пратиоци 
слепих лица 45,00 динара

- Месечна маркица
*  за запослене 2.799,20 динара
*  за грађане 3.080,00 динара
*  за кориснике материјалног 
обезбеђења 1.085,00 динара

*  за пензионере до просечне 
пензије 1.106,00 динара

* за пензионере изнад просечне 
пензије 1.710,00 динара

*  за ученике и студенте 1.106,00 динара

- Годишња карта
*  за запослене 33.614,00 динара
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4. Цене превоза за IV зону Зонско - тарифног система
-  појединачна карта 

(купљена у возилу) 90,00 динара
-  појединачна карта за децу од 6 
до 10 година старости и пратиоци 
слепих лица 56,00 динара

- Месечна маркица
*  за запослене 3.360,00 динара
*  за грађане 3.696,00 динара
*  за кориснике материјалног 
обезбеђења 1.302,00 динара

*  за пензионере до просечне 
пензије 1.329,00 динара

*  за пензионере изнад просечне 
пензије 2.052,00 динара

*  за ученике и студенте 1.329,00 динара

- Годишња карта
*  за запослене 40.338,00 динара

5. Цене превоза за V зону Зонско - тарифног система

- појединачна карта 
(купљена у возилу) 105,00 динара

- појединачна карта за децу од 6 
до 10 година старости и пратиоци 
слепих лица 67,00 динара

- Месечна маркица
* за запослене  3.919,50 динара
* за грађане 4.312,00 динара
* за кориснике материјалног 
обезбеђења 1.519,00 динара

* за пензионере до просечне 
пензије 1.550,00 динара

* за пензионере изнад просечне 
пензије 2.394,00 динара

* за ученике и студенте 1.550,00 динара

- Годишња карта
-  за запослене  47.061,00 динара

6. Цене доплатне карте:
-  за I зону Зонско-тарифног 
система 1.000,00 динара

-  за остале зоне Зонско-тарифног 
система 2.000,00 динара

7. За све зоне Зонско-тарифног система
-  годишња карта за ученике до 

10 година старости 1.241,00 динара

8. У цене превоза путника у градском и приградском 
саобраћају урачунат је и порез на додату вредност по 
посебној стопи од 8%.

9. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању цена превоза путника у градском 
и приградском саобраћају, број 344 од 30. маја 2007. го-
дине ("Службени лист Града Новог Сада", број 19/2007).

10. Ова одлука ступа на снагу и примењује се наред-
ног дана од дана објављивања у “Службеном листу 
Града Новог Сада”.

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ГРАД НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 450
22. фебруар 2008. године
НОВИ САД

     Председник
Миомир Ђурковић, с.р.
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Vojislav Jankovi}.

Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 

21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;

Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad, 

pri Ministarstvu finansija Republike Srbije

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave

Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:

Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.
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