
І-Іа  основу  члана  57. 3акона  о  прсвозу  путника  у  друмском  саобраћају  
(,,Службени  гласник  Републике бр. 68/15, 41/18, 44/18 - др. закон, ѕЗ /18, 31/19 и  
9/20) и  ілана  39. тачка  37. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 

број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XV седници  од  26. маја  2021. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНИ  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  ЈАВНОМ  ПРЕВОЗУ  ПУТНИКА  НА  

ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  НоВог  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  јавном  прсвозу  путника  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  60/10, 28/14, 69/14 и  74/16, ,,Службени  гласник  Републике  
Србије , број  104/17 - одлука  УС  и  ,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  29/18, 48/18, 

2?/19, 49/19, 61/19 и  22/20) после  члана  6. додаје  се  члан  ба  који  гласи : 

,,Члан  ба  

Предузеће  је  дужно  да  једном  годишње  спроведе  поступак  изјапіњавања  корисника  
о  квалитету  пружања  комуналних  услуга  из  члана  1. ове  одлуке, у  трајању  од  најмање  15 

дава. 

Позив  за  изјаінњавање  из  става  1. овог  члана  објавзЂује  се  на  званичној  интернет  
страници  Града  и  Предузећа , а  доставња  се  средствима  јавног  информисања  ради  
саопштења . 

Изјашњење  се  може  организовати  и  електронским  путем . 

Предузеће  је  дужно  да  у  року  од  15 дана  од  дана  завршетка  изјашњавања  из  става  1. 

овог  члана  достави  Градској  управи  извепітај  о  резултатима  изјашњавања  корисника  о  
квалитету  пружања  комуналних  услуга . 

Уколико  су  резултати  изјашњавања  корисника  из  става  1. овог  члана  такви  да  већина  
корисника  није  задовојЂна  пруженом  комуналном  услугом  Предузећа , Градска  управа  
преиспитује  рад  Предузећа , сачињава  анализу  са  предлогом  мера  за  отклањање  недостатака  
наведених  у  изјашњавању  корисника  и  доставњаје  Градском  већу . 

Градско  веће, након  разматрања  анализе  и  предложених  мера  из  става  5. овог  члана, 

доноси  акт  којим  налаже  Предузећу  да  отклони  недостатке  који  су  наведени  у  изјашњавању  
корисника, у  рОку  који  не  моке  бити  дужи  од  90 дана. 

Члан  2. 

У  члану  7. после  става  2. додаје  се  нови  став  3. који  гласи: 

,,Примену  тарифног  система  из  става  і . овог  члана  на  поједине  категорије  корисника  
услуге  јавног  превоза  посебним  актом  утврђује  Градско  веће . 
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досадашњи  став  3. постаје  став  4. 

Члан  3. 

У  члану  25. после  става  2. додаје  се  став  3. који  гласи : 

,,Предузеће  поред  услуга  из  става  1. овог  члана  може  пружати  и  друге  станичне  
услуге  превозницима , путницима  и  другим  корисницима , а  врсту  и  начин  пружања  тих  
услуга  посебним  актом  уређује  Предузеће . 

Члан  4. 

У  члану  42. став  2. мења  се  и  гласи : 

,,Путник  возну  карту  може  да  купи  и  за  коришћење  система  електронске  наплате  
возне  карте, куповином  тзв. бесконтакне  смарт  картице , коју  је  дужан  да  валидира  пре  
уласка  у  возило . 

После  става  2. додаје  се  нови  став  3. који  гласи : 

,,пачин  коришћења  система  електронске  наплате  возне  карте, систем  израде, 
продаје  као  и  контроле  коришћења  возних  карата, посебним  актом  уређује  Преузеће . 

досадашњи  ст. 3. и  4. постају  ст. 4. и  5. 

Члан  5. 

У  члану  43. после  става  3. додаје  се  нови  став  4. који  гласи : 

,,Уручење  и  плаћање  прекршајног  налога  врши  се  у  складу  са  законом  којим  се  
регулише  прекршајни  поступак . 

досадашњи  став  4. постаје  став  5. 

Члан  б. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавивања  у  Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ГјОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 34-3724/2021-1 
26. мај  202L године  
НОВи  САД  

   

MЅc Јелена  Мариновић  Радомировић  
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