
�SMART ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
КАРТЕ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ 

ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ /СТУДЕНТУ 

ЈМБГ 

Име:-------------------

Презиме: ________________ _ 

АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА 

Место: _________________ _ 

Улица и број; _______________ _ 

e-mail:

ПОДАЦИ О ШКОЛИ /ФАКУЛТЕТУ 

ОосновнА 0 СРЕДЊА 0 ВИША 0 ФАКУЛТЕТ 

Назив школе/факултета: ___________ _ 

Место: _________________ _ 

Разред/Семестар: _____________ _ 

БРОЈ ЗАХТЕВА: ____ _ 

ОВЕРА ОД СТРАНЕ ШКОЛЕ / ФАКУЛТЕТА 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

(име и презиме) 

ЈЕ РЕДОВАН УЧЕНИК/СТУДЕНТ ШКОЛЕ/ФАКУЛТЕТА 

(назив школе/факултета) 

(место у ком се школа/факултет налази) 

У 2022/2023. години

ДАТУМ: ______________ _ 
БРОЈ ПРОТОКОЛА: ___________ _ 
ДА СУ ПОДАЦИ У ОВОМ ОБРАСЦУ ТАЧНИ ОВЕРАВА: 

(потпис и печат) 

ВРСТА КАРТЕ (уписати Ху квадрат) 

□ ГОДИШЊА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ДО 26 ГОДИНА (ВАЖИ ЗА 1, 11, 111, IV ЗОНУ)

□ ГОДИШЊА ЗА ДЕЦУ ОДб-10 ГОДИНА СТАРОСТИ (ВАЖИ ЗА 1, 11,111, IVЗOHY)

□ ГОДИШЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ ДО КРАЈА РЕДОВНОГ ШКОЛОВАЊА (ВАЖИ ЗА 1, 11, 111, IV ЗОНУ)

1' 1 □ КАРТАЗАМЕСЕЧНУ ДОПУНУ

ИЗЈАВА 

Подношењем овог захтева за израду возне карте као подносилац захтева, односно као његов 
законски заступник (старатељ) изјављујем да ми је ЈГСП "Нови Сад·: Нови Сад пре подношења истог 
уручио Обавештење о обради података о личности на који начин сам упознат/а са његовим садржајем 
и да добровољно дајем горе наведене податке као и сагласност за њихово руковање и обраду у 
NSMART систему у сврху остваривања права на коришћње јавног превоза, у складу са Законом о 
заштити података о личности ("Службени гласник РС", број 87/2018), правилима коришћења услуга 
система електронске наплате карата ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад (www.nsmart.rs и www.gspns.rs) и 
важећим прописима. 

(потпис подносиоца захтева) 

ПQ.СЕП.05-08



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТЕ ЗА ЂАКЕ И СТУДЕНТЕ 

У горњем левом квадрату корисник уписује личне податке и податке о школи/факултету. У горњем десном углу школа/факултет уписује податке о 

кориснику и оверава да је редован ученик/студент. У доњем квадрату корисник бира врсту карте коју жели да изради. 

ПРИЛИКОМ МЕСЕЧНЕ ДОПУНЕ КОРИСНИКУПЛАћУ ЈЕ НОВЧАНИ ИЗНОС ЗА ОДРЕЬЕНУВРСТУ ДОПУНЕ. 

ПОСТОЈЕ 3 ВРСТЕ ДОПУНЕ: 

1. Месечна допуна за зону - корисник приликом месечне допуне бира одређену зону у складу са својим пребивалиштем или местом где се

школа/факултет налазе. Уколико корисник жели да користи све линије у зони 1. Зонске допуне важе унутар одабране зоне и на свим линијама у

градском превозу. (Пример: уколико корисник живи у Футогу допуњује зону 11, уколико живи у Футогу, а путује у школу у Сремске Карловце допуњује

зону IIA итд.).

2. Месечна допуна кроз насељено место користи се само кроз одређено насељено место ван територије Града Новог Сада (Темерин, Сремски

Карловци и Беочин). Ово се односи на месечне допуне: БЕО, РЛТ, ТЕМ и СРК, БЕО важи кроз Беочин, Беочин село, Бразил ију и Дум бово. ТЕМ важи кроз

Темерин. РЛТ А важи кроз Луг, Свилаш, Грабова, Сусек, Баноштор, Черевић, Раковац, Беочин и кроз општину Темерин, док СРК важи кроз Сремске

Карловце, СКЧ кроз Сремске Карловце и Чортановце.

Са овом месечном допуном корисник не може да користи ни једну линију ван одабраног насељеног места.

3. Месечна допуна за једну линију у Граду Новом Саду- корисник уплаћује месечну допуну за одабрану линију у градском превозу (нпр. корисник

који жели да користи само линију 1 Клиса -центар-Лиман 1, са овом месечном допуном нема право да се вози на осталим линијама у Граду).

ЗА ИЗРАДУ КАРТЕ ПОТРЕБНО ЈЕ БЛАГАЈНИКУ ПРЕДАТИ СЛЕДЕћУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. ЗА ЬАКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА: 
-Уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране школе да је корисник редован ученик са потписаном сагласношћу за обраду

података

-Једну фотографију димензија 3цм х 2, 5цм не старију од 6 месеци

-ћачку књижицу или други документ на коме је наведено место становања

-новчани износ од 375, ОО динара.
2.ЗАСТУДЕНТЕ: 

- Уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране факултета да је корисник редован студент са потписаном сагласношћу за обраду

података,

- Једну фотографију 3цмх2,5цм нестаријуод6 месеци,

- Личну карту, путну исправу или индекс на увид

- Новчани износ од 375, ОО динара.

Ограничења: 

-да би ученик основне школе имао право на ову карту не можебити старији од 16 година,

-да би ученик средње школе имао право на ову карту не можебити старији од20 година,

-да би студент факултета или више школе имао право на ову карту не може бити старији од 26 година.

Израђену карту корисник подиже на истом месту на коме је захтев предао на основу идентификационог броја који се добија од благајника приликом 

предаје захтева. 

Напомена: Ученици и студенти којима је због неправилног коришћења одузета карта не могу да израде нову карту док претходно не измире 

дуговање премаЈГСП "Нови Сад", Нови Сад настало по овом основу. 

3.ДЕЦАИЗПОРОДИЦАСА ТРОЈЕИВИШЕДЕЦЕ

Захтев за остваривање права на израду годишње карте подноси се на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе број 1. На основу 

примљених захтева Градска управа формира списак корисника који доставља предузећу након чега корисник на шалтеру 12 на Аутобуској станици 

предаје благајнику следећу документацију: 

- попуњен захтев за издавање карте за ђаке оверен од стране школе или факултета да је корисник редован ученик / студент са потписаном

сагласношћу за обраду података,

- једну фотографију3цмх2,5цм нестаријеод6 месеци,

- новчани износ од 375, ОО динара,

- личну карту, здравствену легитимацију или путну исправу на увид.

Израђену карту корисник подиже на истом шалтеру на коме је захтев предао, на основу идентификационог броја који се добија од благајника 

приликом предаје захтева, радним данима од 7,00 до 14,45часова. 

4. ГОДИШЊЕ КАРТЕ

-Годишње школске карте за децу од 6-1 О година старости издају се на период од годину дана.

-Годишња карта за ученике и студенте до26 година старости (у градском и приградском саобраћају) издају се на период од годину дана.

Приликом предаје захтева за издавање школских карата за децу од 6-10 година као и годишњих карата за ученике и студенте до 26 година старости, 

потребно је доставити следећу документацију: 

-попуњен захтев за израду карте оверен од стране школе/факултета да је корисник редован ученик/студент са потписаном сагласношћу

-једна фотографија димензија 3цм х2,5цм не стари ја од 6 месеци,

-ђачка књижица, лична карта или путна исправа на увид

новчани износ у складу са важећим ценовни ком ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад 

Формулар захтева мора бити читко попуњен како би подаци у њему били читљиви и јасни. 


