
На  основу  члана  57. Закона  о  превозу  иутника  у  друмском  саобраћају  ( Службени  
гласник  Републике бр. 68/15, 41/18, 44/18 др.  закон, 83/18, зј /!9 и  9/20), члана  13. 

Закона  о  комуналним  делатностима  (,,Службени  гласник  РС  бр.  88/11, 104/16 и  95/18) и  члана  
39. тачка  37. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  і  ј!19), 

Скупјнтина  Града  Новог  Сада  ua XXVII седници  од  27. јуна  2022. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ЈАВНОМ  ПРЕВОЗУ  ПУТНИКА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  

НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  јавном  превозу  путника  на  територији  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  60/10, 28/14, 69/14 и  74/16, Службени  гласник  Републике  Србије , број  
104/17 - одлука  УС  и  1Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 

22/20, 24/21, 27/21-испр . и  58/21) члан  6. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  б. 

Предузеће  је  дужно  да  обезбеди  обавњање  јавног  превоза  према  регистрованом  и  
овереном  реду  вожње . 

Уколико  Предузеће  није  у  могућности  да  обезбеди  јавни  превоз  из  става  1. овог  члана  
Град  може  Предузећу  да  субвенционише  део  тропікова  по  пређеном  километру , у  складу  са  
могућностима  буuета  Града  Новог  Сада. 

Субвенцију  из  става  2. овог  члана  Предузеће  користи  у  складу  са  посебним  годишњим  
програмом  субвенција , који  доноси  Надзорни  одбор  Предузећа  који  садржи  и  извос  трошкова  по  
пређеном  километру , који  се  Предузећу  субвенциони nіе. 

На  програм  из  става  3. овог  члана  сагласност  даје  Градско  веће. 

О  планираним  или  очекиваним  сметњама  и  прекидима  у  јавном  превозу , који  ће  настати  
или  моrу  настати  у  одржавању  реда  вожње  Предузеће  је  дужно  да  у  средствима  јавног  
информисања  или  ва  други  погодан  начин  обавести  кориснике  услуга  јавног  превоза, најкасније  
24 сата  пре  очекиваног  прекида  у  пружању  услугајавног  превоза . 

Члан  2. 

У  члану  15. став  4. мења  се  гласи : 
,,Означавање  стајалиіііта  у  вези  са  чланом  13, став  1. алинеја  трећа, четврта, пета  и  nіеста  

и  чланом  ! 4. став  1. ове  одлуке  обавња  Предузеће  
Став  5. брише  се. 

Члан  3. 

Ова  одлука  ступа  на  снаrу  варедног  дана  од  дана  објавњивања  у  Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАдА  НОВОГ  САДА  
Број : 34-3 125/2022-! 
27. јун  2022. године  
НОВИ  САд  MЅc Јеј МрінковиГі  Радомировић  
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