
На  основу  члана  57. 3акона  о  превозу  путника  у  друмском  саобраћају  
( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  68/15, 41/18, 44/18 - др! закон, 83/18, 31/19 и  
9/20) и  члана  39. тачка  37, Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХIІІ  седници  од  23! децембра  2021. 
године, доноси  

одЛукУ  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  ЈАВНОМ  ПРЕВОЗУ  ПУТНИКА  НА  

ТЕРИТОРИЛI ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  јавном  превозу  путника  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  60/10, 28/4, 69/14 и  74/16, ,,Службени  гласник  Републике  

број  104/17 - одлука  уС  и  ,,Сужбени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  29/18, 48/18, 
27/19, 49/19, 61/19, 22/20, 24/21 и  27/21-испр.) члан  7. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  7. 

Цене  услуга  јавног  превоза  одређују  се  према  коефицијентима  и  границама  зона  у  
јавном  превозу  који  се  утврђују  зонско-тарифним  системом! 

3онско  тарифни  систем  из  става  1. овог  члана  утврђује  се  посебним  актом  који  
доноси  Скупштина  Града  Новог  Сада. 

Предузеће  утврђује  цене  услуга  јавног  превоза  уз  претходну  сагласост  Градског  
већа, у  складу  са  елементима  утврђеним  Законом  и  елементима  из  става  1. овог  члана. 

Градско  веће  може  да  утврди  категорије  :орисника  услуге  јавног  превоза  који  
плаћају  субвенционисану  цену  услугејавног  прево  а. 

Члан  2. 

У  члану  14. став  7. мења  се  и  гласи : 

,,На  објекту  из  става  1. овог  члана  и  у  саставу  надстрешнице  могу  да  се  поставлају  
електронски  дисплеји  без  тона  површине  до  8 ш2 на  којима  се  емитују  рекламно-
пропагандне  и  информационе  поруке  као  видео  записи  без  тона, односно  пројектују  и  
емитују  слике, као  и  поруке  које  представњају  информациони  сервис  Града, у  складу  са  
закоиом  и  другим  прописима. 

У  ставу  8. после  речи: ,,дисплеја  додају  се  речи: ,,са  порукама  информационог  
сервиса  

Став  10. мења  се  и  гласи : 
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,,Стуб  из  става  1 овог  члана, објскат  за  продају  аутобуских  карата , новина, 
цигарета  и  друго, ,cі ty lіght u електронске  дисплеје  без  тона  из  става  7. овог  члана, 
поставла  и  одржава  Предузсће  у  складу  са  програмом  пословања  Предузећа  

ЧланЗ . 

У  члану  15. став  4. мења  се  и  гласи : 

,,Означавање  стајалишта  у  вези  са  чланом  13. став  1. алинеја  трећа, четврта  и  пета  
и  чланом  14. став  1. ове  одлуке  обавња  Предузеће . 

После  става  4. додаје  се  нови  став  5. који  гласи: 

,,Означавање  стајалишта  у  вези  са  чланом  13. став  1. алинеја  шеста  обавња  
Градска  управа  уз  претходну  сагласност  Градског  ћа. 

Чпан  4. 

У  члану  52. став  1. тачка  З . мења  се  и  гласи : 

,,З . не  означи  стајалијпта  у  складу  са  чланом  13. став  1. алинеја  трећа, четврта  и  
пета  и  чланом  14. став  1. ове  одлуке,. 

Чпан  5. 

Означавање  стајалишта  у  складу  са  чланом  15. став  5. ове  одлуке  вршиће  се  од  1. 
септембра  2022. године . 

Члан  б . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА •  
Број : З48О55/2О211 
23. децембар  2021. године  
НОВИСАД  

Предедница  

MЅc. Jeneua Маринковић  Радомировић  
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