УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ
У горњем левом квадрату корисник уписује личне податке: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, као и податке о
школи/факултету. У горњем десном углу референт школе/факултета уписује податке о кориснику и оверава да је редован
ученик/студент. У доњем квадрату корисник бира зону и врсту карте коју жели да изради. Постоје 3 врсте карата:
• I карта за зону - корисник заокружује одређену зону у складу са својим пребивалиштем или местом где се школа/факултет
налазе. Уколико корисник жели да користи све линије у Новом Саду заокружује зону I. Зонске карте важе унутар одабране зоне и на
свим линијама у градском превозу. (Пример: уколико корисник живи у Руменци заокружује зону II, уколико живи у Руменци, а путује у
школу у Сремске Карловце заокружује зону IIА итд.),
• II карта кроз насељено место - уколико корисник жели да користи показну карту само кроз одређено приградско насељено
место заокружује назив жељеног места. Са овом картом не може да користи ни једну линију ван насељеног места. Ово се не односи на
карте: БЕО, РЛТ, ТЕМ и СРК. БЕО важи кроз Беочин, Беочин село, Бразилију и Думбово. ТЕМ важи кроз Темерин. РЛТ(А,Б,В,Г) важи кроз
Луг, Свилош, Грабово, Сусек, Баноштор, Черевић, Раковац, Беочин и кроз општину Темерин. СРК важи кроз Сремске Карловце,
• III карта за једну линију у граду - корисник заокружује одабрану линију у градском превозу (нпр. корисник који жели да користи
само линију 1 Клиса - центар - Лиман 1 са овом картом нема право да се вози на осталим линијама у граду).
Формулар захтева мора бити читко попуњен како би подаци у њему били јасни.
За израду показне карте потребно је предати благајнику:
ЗА ЂАКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
1. Уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране школе да је корисник редован ученик
2. Једну фотографију (димензија као за личну карту 30x25мм)
3. Здравствену легитимацију за основце, а за средњошколце личну карту или здравствену легитимацију на увид
4. Новац за израду карте у износу од 750,00 динара
ЗА СТУДЕНТЕ:
1. Уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране факултета/више школе да је корисник редован студент
2. Једну фотографију (димензија као за личну карту 30x25мм)
3. Личну карту и индекс на увид
4. Новац за израду карте у износу од 750,00 динара
Ограничења:
• да би ученик основне школе добио ову карту не може бити старији од 16 година
• да би ученик средње школе добио ову карту не може бити старији од 20 година
• да би студент факултета или више школе добио ову карту не може бити старији од 26 година
Показне карте се подижу 3 дана по предаји на истом месту на коме је захтев предат на основу идентификационог броја који се добија
од благајника, а месечне маркице се купују у киосцима ЈГСП "НОВИ САД".
Напомена: Ученици и студенти којима је због неправилног коришћења одузета показна карта не могу да израде нову показну карту
док претходно не измире дуговање према ЈГСП "Нови Сад" настало по овом основу.
ДЕЦА ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ
Закључком Градског већа деца из породица са троје и више деце остварују право на годишњу показну карту. Пре подношења
документације ЈГСП-у потребно је да се обрате Градској управи за социјалну и дечију заштиту (контакт телефон управе је 021/4882836). На основу примљених захтева Градска управа формира списак корисника који доставља ЈГСП-у након чега корисник на шалтеру
12 на Међумесној аутобуској станици предаје благајнику:
1. оригинал захтева за издавање претплатне карте за ђаке,
2. две фотографије (димензија као за личну карту 30x25мм)
3. новац за израду карте у износу од 375,00 динара и услуга превоза 1.650,00 динара
4. личну карту или здравствену легитимацију на увид
5. родитељи предају захтев за израду
На истом шалтеру преузимају се готове показне карте радним данима од 7.00 до 14.45 часова.
ГОДИШЊЕ ШКОЛСКЕ КАРТЕ
Школске карте издају се за периад од 1.9.2017. до 30.6.2018. године и корисници не могу да их користе за време трајања летњег
распуста. Корисници се за ове карте опредељују у доњем делу табеле захтева. Постоје две врсте школских карата:
1. Школска карта за ученике до 10 год старости, која се издаје од I до V зоне, цена превоза је иста за све зоне и
2. Школска карта за ђаке и студенте која се издаје од I до V зоне, где цена превоза зависи од изабране зоне.
Уз школске карте се не купује месечна маркица.
Приликом предаје захтева за издавање школских карата на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици потребни су:
1. Уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране школе/факултета да је корисник редован ученик/студент,
2. Једна фотографија (димензија као за личну карту 30x25мм),
3. Здравствена легитимација за основце, а за средњошколце лична карта или здравствена легитимација на увид,
4. Новац за израду карте у износу од 750,00 динара као и новац за услугу превоза у складу са актуелним ценовником ЈГСП „Нови
Сад".
(Напомена: цене су изражене у складу са актуелним ценовницима)

