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ГРАД НОВИ САД

Јавно градско саобраћајно предузеће 
„Нови Сад“ Нови Сад

894

На основу члана 28. Закона о комуналним делатности-
ма („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/97 и 
42/98), члана 33. тачка 11. Статута Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад бр. 4731 од 
15. јула 2009. године, 1310 од 18. фебруара 2011. године 
и 8859 од 1. новембра 2011. године и Решења Градског 
већа Града Новог Сада број 34-2156/а/2012-II од 26. окто-
бра 2012. године, Управни добор Јавног градског саобра-
ћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад је, на 1. ванредној 
седници, одржаној 16. октобра 2012. 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 утврђеним у 
Одлуци о зонско–тарифном систему, са коефицијентима  
и границама зона у градском и приградском саобраћају 
(«Службени лист Града Новог Сада», број 19/2006), у 
следећим износима:

1. Цене превоза за I зону Зонско–тарифног система: 

- појединачна карта (купљена у возилу)     50,00 динара

- појединачна карта за децу од 6-10 го-
дина старости и пратиоце слепих лица  35,00 динара 

- дневна карта    215,00 динара

- недељна карта    650,00 динара

- месечна маркица

*  за запослене                       1.775,00 динара

*  за грађане            1.950,00 динара

*  за кориснике материјалног 
обезбеђења     800,00 динара

*  за пензионере до просечне пензије     850,00 динара

*  за пензионере изнад просечне пензије 1.260,00 динара

*  за ученике и студенте за једну линију 700,00 динара

*  за ученике и студенте за све линије      850,00 динара

-    школске карте

*  за ученике и студенте за једну линију  6.300,00 динара

*  за ученике и студенте за све линије 7.650,00 динара

- годишња карта 

*  за запослене 21.300,00 динара

2.  Цене превоза за II зону Зонско–тарифног система: 

- појединачна карта (купљена у возилу) 100,00 динара

- појединачна карта за децу од 6-10 го-
дина старости и пратиоце слепих лица     55,00 динара

-  месечна маркица

*  за запослене                      3.550,00 динара

*  за грађане                3.900,00 динара

*  за кориснике материјалног 
обезбеђења           1.600,00 динара

*  за пензионере до просечне пензије 1.700,00 динара

*  за пензионере изнад просечне пензије  2.520,00 динара

*  за ученике и студенте                 1.700,00 динара

- школска карта за ученике и студенте 15.300,00 динара 

- годишња карта 

*  за запослене                                     42.600,00 динара

3. Цене превоза за III зону Зонско–тарифног система: 

- појединачна карта (купљена у возилу) 125,00 динара

- појединачна карта за децу од 6-10 го-
дина старости и пратиоце слепих лица 70,00 динара

- месечна маркица

*  за запослене                   4.437,00 динара

*  за грађане                   4.875,00 динара

*  за кориснике материјалног 
обезбеђења         2.000,00 динара

*  за пензионере до просечне пензије 2.125,00 динара

*  за пензионере изнад просечне 
пензије         3.150,00 динара

*  за ученике и студенте                    2.125,00 динара

- школска карта за ученике и студенте 19.125,00 динара 

-    годишња карта 

*  за запослене 53.250,00 динара

4. Цене превоза за IV зону Зонско–тарифног система: 

- појединачна карта (купљена у возилу)  150,00 динара

- појединачна карта за децу од 6-10 го-
дина старости и пратиоце слепих лица  90,00 динара

- месечна маркица

*  за запослене                    5.325,00 динара
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*  за грађане                              5.850,00 динара

*  за кориснике материјалног 
обезбеђења                   2.400,00 динара

*  за пензионере до просечне пензије 2.550,00 динара

* за пензионере изнад просечне пезије 3.780,00 динара

* за ученике и студенте                 2.550,00 динара

- школска карта за ученике и студенте 22.950,00 динара 

-   годишња карта 

*  за запослене                                     63.900,00 динара

5. Цене превоза за V зону Зонско–тарифног система: 

- појединачна карта (купљена у возилу) 175,00 динара

- појединачна карта за децу од 6-10 го-
дина старости и пратиоце слепих лица 110,00 динара

- месечна маркица

*  за запослене                   6.212,00 динара

*  за грађане                              6.825,00 динара

*  за кориснике материјалног 
обезбеђења                     2.800,00 динара

*  за пензионере до просечне пензије 2.975,00 динара

*  за пензионере изнад просечне пензије 4.410,00 динара

*  за ученике и студенте                     2.975,00 динара

 - школска карта за ученике и студенте  26.775,00 динара 

- годишња карта

*  за запослене                                        74.550,00 динара

6. За све зоне Зонско–тарифног система:

-  годишња карта за ученике до 
10 година старости                2.310,00 динара

7. Годишња карта за повлашћене 
    категорије грађана                           1.500,00 динара

8. Цене доплатне карте:

-  за I зону Зонско-тарифног система 1.500,00 динара

-  за остале зоне Зонско-тарифног 
система        2.800,00 динара

 

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

10. Правним лицима се може одобрити попуст у износу 
до 10% износа за купљене претплатне месечне маркице, 
под условом да имају више од 200 запослених и да су за 
више од 70% својих запослених купили претплатне ме-
сечне маркице.

11. Испуњавањем услова из тачке 10. ове одлуке 
закључиће се уговор о попусту између ЈГСП „Нови Сад“ и 
правног лица, које ће као средство обезбеђења плаћања 
претплатних месечних маркица уз уговор приложити и 
меницу која је регистрована код банке.

12. Попуст ће одобравати Управни одбор предузећа на 
предлог директора. 

13. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, a  
примењиваће се од 1. новембра 2012. године за цене 
појединачних карата у возилу, односно од 27. октобра 
2012. године за цене претплатних карата.  

ЈАВНО ГРАДСКО  САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“
ГРАД НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 31/2012
26.октобар 2012. године

НОВИ САД  Председник 

       Ненад Рончевић, с.р.

Градска управа за инспекцијске послове

—

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Димитрија Туцовића бр. 3

О б ј а в љ у ј е 

О Г Л А С

за пријем у радни однос запосленог на неодређено 
време на радно место

1. Шеф Одсека за правне и опште 
     послове            1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање из научне области правне 
науке на студијама другог степена (академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије, специјалисти-
чке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен државни стру-
чни испит и најмање три године радног стажа у струци.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма и то:

- да је држављанин Републике Србије

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ 
о завршеном факултету, Уверење о положеном државном 
стручном испиту, Доказ о радном стажу у струци, Уверење 
о држављанству Републике Србије и Уверење од суда да 
није под истрагом, на следећу адресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада – 
Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр.1 - 
Писарница.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз ма - 
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број: XIV-111/2012-15

22. октобар 2012. године

НОВИ САД 
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Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 
прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Са-
да", број 5/93), даје се

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“, НОВИ САД

I. У Решењу о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић“, Нови 
Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/12), у 
тачки II. уместо речи: „Вера Шћепановић“, треба да стоје 
речи: „Вера Репац“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 938/2012-I
24. октобар 2012. године
НОВИ САД   Секретар

Драгутин Галовић, с.р.

—

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 
прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Са-
да", број 5/93), даје се

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о разрешењу и именовању председника и 
члана Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом 
Саду, број 022-1/2012-418-I од 21. септембра 2012. године 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 35/12), у тачки II 
Решења, речи: „РАДИВОЈ НИШОВИЋ“, замењују се 
речима: „РАДОЈКО НИШАВИЋ“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 947/2012-I
26. октобар 2012. године
НОВИ САД   Секретар

Драгутин Галовић, с.р.

—

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 
прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Са-
да", број 5/93), даје се

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ В.Д. ЗАМЕНИКА 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КУЛТУРУ

I. У Решењу о постављењу в.д. заменика начелника 
Градске управе за културу („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 39/12), у тачки 1. после речи: „постављења“ 
додаје се реч: „заменика“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 012-01/2012-383-XVI
26. октобар 2012. године
НОВИ САД 

    Редакција
„Службеног листа Града Новог Сада“

—

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 
прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Са-
да", број 5/93), даје се

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

I. У Решењу о разрешењу дужности в.д. заменика 
начелника Градске управе за инспекцијске послове 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 39/12), у тачки 1. 
после речи: „године“ ставља се тачка, а речи до краја 
реченице се бришу.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 012-01/2012-384-XVI
26. октобар 2012. године
НОВИ САД 
 Редакција

„Службеног листа Града Новог Сада“
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С А Д Р Ж А Ј

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

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

—

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 
прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Са-
да", број 5/93), даје се

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

I. У Решењу о разрешењу дужности заменика 
начелника Градске управе за саобраћај и путеве („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 39/12), у образложењу, 
у ставу један, речи: „Градске управе за културу“ замењују 
се речима: „Градске управе за саобраћај и путеве“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Број: 012-01/2012-385-XVI

26. октобар 2012. године

НОВИ САД 

 Редакција

„Службеног листа Града Новог Сада“

ГРАД НОВИ САД

Јавно градско саобраћајно предузеће 
„Нови Сад“ Нови Сад

895 Одлука о утврђивању цена превоза пут-
 ника у градском и приградском саобраћају 1459

Градска управа за инспекцијске послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-

 ног на неодређено време на место шефа 
 Одсека за правне и опште послове 1460

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Решења о разрешењу и име-
 новању чланова Школског одбора Ги-
 мназије „Светозар Марковић“, Нови Сад 1461

— Исправка Решења о разрешењу и име-
 новању председника и члана Надзорног 
 одбора Градске библиотеке у Новом Саду 1461

—  Исправка Решења о постављењу в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за културу 1461

— Исправка Решења о разрешењу дужно-
 сти в.д. заменика начелника Градске 
 управе за инспекцијске послове 1461

— Исправка Решења о разрешењу дужно-
 сти заменика начелника градске управе 
 за саобраћај и путеве 1462


