СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVI - Број 64

НОВИ САД, 23 децембар 2017.

ГРАД НОВИ САД
Јавно градско саобраћајно предузеће
„Нови Сад“ Нови Сад

1100
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16), члана 34. тачка
18. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“ Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године и Решења
Градског већа Града Новог Сада број 34-5075-1/2017-II од
23.12.2017. године, Надзорни одбор Јавног градског
саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 72.
редовној седници одржаној дана 23.12.2017. године доноси

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ЦЕНА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
Овом одлуком утврђују се цене 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 41/2017), у следећим
износима:
1. Цене превоза за I зону Зонско–тарифног система:
- појединачна возна карта
(купљена у возилу)
65,00 динара
- појединачна возна карта за децу
од 6-10 година старости и пратиоце
слепих лица
38,00 динара
- дневна возна карта
278,00 динара
- недељна возна карта
841,00 динара
- месечна маркица
* за запослене грађане
2.296,50 динара
* за грађане
2.523,00 динара
* за носиоце права на новчану
социјалну помоћ
880,00 динара
* за пензионере до просечне
935,00 динара
пензије старости до 65 година
* за пензионере изнад просечне
пензије старости до 65 година
1.386,00 динара
* за ученике и студенте до 26 година
старости за једну линију
770,00 динара

примерак 20,00 динара

* за ученике и студенте до 26 година
старости за све линије

935,00 динара

- Годишње карте
* за ученике и студенте до 26 година
старости за једну линију
6.930,00 динара
* за ученике и студенте до 26 година
старости за све линије
8.415,00 динара
- годишња карта
* за запослене грађане

27.558,00 динара

2. Цене превоза за II зону Зонско–тарифног система:
- појединачна возна карта
(купљена у возилу)

110,00 динара

- појединачна возна карта за децу
од 6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

60,00 динара

- месечна маркица
* за запослене грађане

3.904,00 динара

* за грађане

4.289,00 динара

* за носиоце права на новчану
социјалну помоћ

1.760,00 динара

* за пензионере до просечне пензије
старости до 65 година
1.870,00 динара
* за пензионере изнад просечне
пензије старости до 65 година

2.772,00 динара

* за ученике и студенте до 26 година
старости
1.870,00 динара
- годишња карта за ученике и студенте
до 26 година старости
16.830,00 динара
- годишња карта
* за запослене грађане

46.848,60 динара

3. Цене превоза за III зону Зонско–тарифног система:
- појединачна возна карта
(купљена у возилу)
- појединачна возна карта за децу
од 6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

136,00 динара

75,00 динара

- месечна маркица
* за запослене грађане

4.822,65 динара

* за грађане

5.298,00 динара

* за носиоце права на новчану
социјалну помоћ

2.200,00 динара
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* за пензионере до просечне
пензије старости до 65 година
* за пензионере изнад просечне
пензије старости до 65 година
* за ученике и студенте старости
до 26 година
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2.337,00 динара
3.465,00 динара
2.337,00 динара

- Годишња карта за ученике и студенте
старости до 26 година
21.037,00 динара
- годишња карта
* за запослене грађане

57.871,80 динара

4. Цене превоза за IV зону Зонско–тарифног система:
- појединачна возна карта
(купљена у возилу)
165,00 динара
- појединачна возна карта за децу
од 6-10 година старости и пратиоци
слепих лица
100,00 динара
- месечна маркица
* за запослене грађане
5.741,25 динара
* за грађане
6.307,00 динара
* за носиоце права на новчану
социјалну помоћ
2.640,00 динара
* за пензионере до просечне пензије
старости до 65 година
2.805,00 динара
* за пензионере изнад просечне пезије
старости до 65 година
4.158,00 динара
* за ученике и студенте до 26 година
старости
2.805,00 динара
- Годишња карта за ученике и студенте
до 26 година старости
25.245,00 динара
- годишња карта
* за запослене грађане

68.895,00 динара

5. Цене превоза за V зону Зонско–тарифног система:
- појединачна возна карта
(купљена у возилу)
195,00 динара
- појединачна возна карта за децу
од 6-10 година старости и пратиоци
слепих лица
120,00 динара
- месечна маркица
* за запослене грађане
6.889,50 динара
* за грађане
7.569,00 динара
* за за носиоце права на новчану
социјалну помоћ
3.080,00 динара
* за пензионере до просечне пензије
старости до 65 година
3.272,00 динара
* за пензионере изнад просечне пензије
до 65 година старости
4.851,00 динара
* за ученике и студенте до 26 година
старости
3.272,00 динара
- Годишња карта за ученике и студенте
до 26 година старости
29.452,00 динара
- годишња карта
* за запослене грађане
82.674,00 динара
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6. За све зоне Зонско–тарифног система у градском и
приградском саобраћају:
- годишња карта за децу од
6-10 година старости

2.541,00 динара

7. Годишња карта за превоз путника у градском и
приградском саобраћају износи 1.650,00 динара
за следеће категорије корисника:
1. слепа и слабовида лица,
2. Особе оболеле од параплегије, дистрофије и сродних оболења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом које, у складу са актом
изабраног лекара, имају право на пратиоца,
3. Деца са сметњама у развоју која похађају основну и
средњу школу или дневни боравак и омладина са
инвалидитетом која похађа дневни боравак на
територији Града Новог Сада, као и пратиоци за личну
помоћ детета ангажовани на основу решења Центра
за социјални рад Града Новог Сада или на основу
акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ
или члан породичног домаћинства,
4. Особе на дијализи и са трансплатираним органима
које користе туђу негу и помоћ,
5. Ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, и
корисници породичне инвалиднине, као и чланови
породица погинулих у оружаним сукобима после 17.
августа 1990. године,
6. Избегла, прогнана и расељена лица којима је због
тешке болести потребна чешћа контрола лекара по
критеријумима градског органа надлежног за здравство и социјалну заштиту,
7. Грађани града Новог Сада који су старији од 65 година
који имају пребивалиште, односно боравиште, на
територији Града Новог Сада,
8. Добровољни даваоци крви који су дали крв преко 50
пута – жене, односно 100 пута - мушкарци,
9. Деца из породице са троје и више деце, која имају
пребивалиште и расељена лица која имају боравиште
на територији Града Новог Сада на истој адреси, до
краја редовног школовања, а најдуже до 26 године
живота,
10. Студентима са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом,
11. Особама оболелим од хемофилије, цистичне фиброзе
и других ретких болести.
Пратиоцима особа наведених у подтачкама 2. и 3. ове
тачке годишња карта важи и када се те особе не
налазе у возилу.
8. Цене посебне возне карте:
- за све зоне Зонско-тарифног
система

1.650,00 динара

9. Утврђују се цене превоза путника на релацијама
између приградских насеља Града Новог Сада у
следећим износима:
- појединачне возне карте (купљена у возилу):
КАЋ - БУДИСАВА

80,00 динара

КАЋ - КОВИЉ

145,00 динара

БУДИСАВА - КОВИЉ

130,00 динара
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ВЕТЕРНИК - ФУТОГ
80,00 динара
ВЕТЕРНИК - БЕГЕЧ
130,00 динара
ФУТОГ– БЕГЕЧ
110,00 динара
БУКОВАЧКИ ДО – БУКОВАЦ
110,00 динара
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ
РАСКРСНИЦА
65,00 динара
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ
65,00 динара
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ ЛИС
65,00 динара
ЧЕНЕЈ РАСКРСНИЦА - ЧЕНЕЈ
65,00 динара
ЧЕНЕЈ РАСКРСНИЦА - ЧЕНЕЈ ЛИС
65,00 динара
ЧЕНЕЈ – ЧЕНЕЈ ЛИС
65,00 динара
НОВИ ЛЕДИНЦИ – СТАРИ ЛЕДИНЦИ 65,00 динара
РУМЕНКА – КИСАЧ
110,00 динара
РУМЕНКА – СТЕПАНОВИЋЕВО
130,00 динара
КИСАЧ – СТЕПАНОВИЋЕВО
110,00 динара
- Појединачна возна карта за децу од 6 – 10
година старости и пратиоце слепих лица
КАЋ - БУДИСАВА
КАЋ - КОВИЉ
БУДИСАВА - КОВИЉ
ВЕТЕРНИК - ФУТОГ
ВЕТЕРНИК - БЕГЕЧ
ФУТОГ– БЕГЕЧ
БУКОВАЧКИ ДО – БУКОВАЦ
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ
РАСКРСНИЦА
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ ЛИС
ЧЕНЕЈ РАСКРСНИЦА - ЧЕНЕЈ
ЧЕНЕЈ РАСКРСНИЦА - ЧЕНЕЈ ЛИС
ЧЕНЕЈ – ЧЕНЕЈ ЛИС
НОВИ ЛЕДИНЦИ – СТАРИ ЛЕДИНЦИ
РУМЕНКА – КИСАЧ
РУМЕНКА – СТЕПАНОВИЋЕВО
КИСАЧ – СТЕПАНОВИЋЕВО

50,00 динара
90,00 динара
80,00 динара
50,00 динара
80,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
38,00 динара
38,00 динара
38,00 динара
38,00 динара
38,00 динара
38,00 динара
38,00 динара
60,00 динара
80,00 динара
60,00 динара

10. Утврђују се цене појединачне возне карте (купљена
у возилу) кроз насељено место у приградском насељу
Града Новог Сада у следећим износима:
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- Појединачна возна карта
(купљена у возилу)
65,00 динара
- Појединачна возна карта за децу
од 6 – 10 година старости и пратиоце
слепих лица
38,00 динара.
11. Правним лицима се може одобрити попуст за купљене
месечне маркице за запослене грађане или годишња
карта за запослене грађане под следећим условима:
Проценат броја запослених
за које правно лице мора
да купи маркице да би
остварило право на попуст

Број
запослених у
правном лицу

Проценат
попуста

Од 50 до 499
запослених

10%

Од 500 до
1499
запослених

13%

80%

15%

Без обзира на проценат
запослених за које је
купљена маркица уколико
је правно лице купило 1500
или више маркица

Преко 1500
запослених

80%

Право на попуст остварује се само уколико правно лице
редовно извршава своје обавезе у року назначеном у фактури.
Правно лице које испуњава наведене услове из ове
тачке закључује уговор о попусту са Јавним градским
саобраћајним предузећем ''Нови Сад'' Нови Сад.
12. У цене превоза путника у градском и приградском
саобраћају урачунат је и порез на додату вредност
у складу са Законом.
13. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 336/2017
Дана: 23.12.2017. године
НОВИ САД
Председник
Миливој Вуковић, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД
Јавно градско саобраћајно предузеће
„Нови Сад“ Нови Сад
1100 Одлука о промени цена превоза путника
у градском и приградском саобраћају

2547

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
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

