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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 16/97 и
42/98), члана 36. тачка 20. Статута Јавног градског
саобраћајног предузећа ”Нови Сад” Нови Сад бр. 3471 од
22. марта 2013. године и 6522 од 6. јуна 2013. године, и
Решења Градског већа Града Новог Сада број: 34-3086/2013-II/а
од 26. јула 2013. године, Надзорни одбор Јавног градског
саобраћајног предузећа ”Нови Сад” Нови Сад на 4. ванредној
седници, дана 29. јула 2013. године доноси

ОДЛУКУ
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 утврђеним Одлуком
о зонско-тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају (”Службени лист Града Новог Сада”, број 19/06), у следећим износима:
1. Цене превоза за I зону Зонско-тарифног система:
- појединачна возна карта (купљена
у возилу)
55,00 динара
- појединачна возна карта за децу
од 6 до 10 година старости и
пратиоце слепих лица
38,00 динара
- дневна возна карта
236,00 динара
- недељна возна карта
715,00 динара
- месечна маркица
* за запослене
1.952,50 динара
* за грађане
2.145,00 динара
* за кориснике материјалног
обезбеђења
880,00 динара
* за пензионере до просечне
пензије
935,00 динара
* за пензионере изнад просечне
пензије
1.386,00 динара
* за ученике и студенте за
једну линију
770,00 динара
* за ученике и студенте за све
линије
935,00 динара

примерак 10,00 динара

- школске карте
* за ученике и студенте за
једну линију
6.930,00 динара
* за ученике и студенте за
све линије
8.415,00 динара
- годишња карта
* за запослене
23.430,00 динара
2. Цене превоза за II зону Зонско-тарифног система:
- појединачна возна карта (купљена у
возилу)
110,00 динара
- појдиначна возна карта за децу од
6 до 10 година старости и пратиоце
слепих лица
60,00 динара
- месечна маркица
* за запослене
3.905,00 динара
* за грађане
4.290,00 динара
* за кориснике материјалног
обезбеђења
1.760,00 динара
* за пензионере до просечне
пензије
1.870,00 динара
* за пензионере изнад просечне
пензије
2.772,00 динара
* за ученике и студенте
1.870,00 динара
- школска карта за ученике и
студенте
16.830,00 динара
- годишња карта
* за запослене
46.860,00 динара
3. Цене превоза за III зону Зонско-тарифног система:
- појединачна возна карта (купљена
у возилу)
135,00 динара
- појединачна возна карта за децу
од 6 до 10 година старости и
пратиоце слепих лица
75,00 динара
- месечна маркица
* за запослене
4.880,70 динара
* за грађане
5.362,00 динара
* за кориснике материјалног
обезбеђења
2.200,00 динара
* за пензионере до просечне
пензије
2.337,00 динара
* за пензионере изнад просечне
пензије
3.465,00 динара
* за ученике и студенте
2.337,00 динара
- школска карта за ученике и
студенте
21.037,00 динара
- годишња карта
* за запослене
58.575,00
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4. Цене превоза за IV зону Зонско-тарифног система:
- појединачна возна карта (купљена
у возилу)
165,00 динара
- појединачна возна карта за децу
од 6 до10 година старости и
пратиоце слепих лица
99,00 динара
- месечна маркица
* за запослене
5.857,50 динара
* за грађане
6.435,00 динара
* за кориснике материјалног
обезбеђења
2.640,00 динара
* за пензионере до просечне
пензије
2.805,00 динара
* за пензионере изнад просечне
пензије
4.158,00 динара
* за ученике и студенте
2.805,00 динара
- школска карта за ученике и
студенте
25.245,00 динара
- годишња карта
* за запослене
70.290,00 динара
5. Цене превоза за V зону Зонско-тарифног система:
- појединачна возна карта (купљена
у возилу)
190,00 динара
- појединачна возна карта за децу
од 6 до 10 година старости и
пратиоце слепих лица
120,00 динара
- месечна маркица
* за запослене
6.883,20 динара
* за грађане
7.507,00 динара
* за кориснике материјалног
обезбеђења
3.080,00 динара
* за пензионере до просечне
пензије
3.272,00 динара
* за пензионере изнад просечне
пензије
4.851,00 динара

29. јул 2013.

* за ученике и студенте
3.272,00 динара
- школска карта за ученике и
студенте
29.452,00 динара
- годишња карта
* за запослене
82.005,00 динара
6. За све зоне Зонско-тарифног система:
- годишња карта за ученике до
10 година старости
2.541,00
7. Годишња карта за повлашћене
категорије грађана
1.650,00 динара
8. Цене доплатне возне карте:
- за I зону Зонско-тарифног
система
1.650,00 динара
- за остале зоне Зонско-тарифног
система
3.050,00 динара
9. У цене превоза путника у градском и приградском
саобраћају урачунат је и порез на додату вредност по
посебној стопи од 8%.
10. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању цена превоза путника у градском и
приградском саобраћају број 31/12 од 16. октобра 2012.
године.
11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ”Службеном листу Града Новог Сада”, а
примењиваће се од 1. августа 2013. године за цене
појединачних карата у возилу, односно од 30. јула 2013.
године за цене претплатних карата.
ЈГСП ”НОВИ САД”, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 16/2013
29. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Милан Марјановић

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

