
На основу члана 36.став 1. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист 

Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10,39/10, 60/10 и 69/13), а у складу са тачком 9. Одлуке о 

издавању бесплатних карата у градском и приградском саобраћају за 2014. годину Надзорног 

одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", број 78/14 од 3. фебруара 2014. 

године, Градска управа за социјалну и дечију заштиту и Градска управа за здравство, доносе  

 

КРИТЕРИЈУМЕ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ БЕСПЛАТНИХ КАРАТА 

ЗА ПРЕВОЗ У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

ЗА ИЗБЕГЛА, ПРОГНАНА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

  1. Превоз у градском и приградском саобраћају неопходан је избеглим, прогнаним и 

расељеним лицима (у даљем тексту: корисници), којима је због дуге и тешке болести потребна 

контрола лекара.  

 

 2. Дугом и тешком болешћу сматрају се: 

- малигна обољења, 

- бронхијална и срчана астма, 

- тешка рестриктивна обољења плућа, 

- активна туберкулоза, 

- инфаркт срца, 

- декомпензована срчана обољења, 

- цереброваскуларни инсулт, 

- епилепсија, 

- теже душевне болести (шизофренија, психоза, ендогена депресија), 

- прогресивне нервно-мишићне болести, парезе и парализе, 

- хемофилија, 

- шећерна болест, 

- хроничне терминалне бубрежне инсуфицијенције на дијализи и након 

    трансплантације, 

- хронична обољења јетре са знацима декомпензације, и 

- остеомијелитиси. 

     

 3. Поступак за издавање бесплатне карте покреће се на захтев корисника. 

 Захтев са фотокопијом легитимације корисника, и комплетном медицинском 

документацијом, подноси се Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица Градске управе за 

социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Одсек за избегла, прогнана и расељена лица), Нови 

Сад, Улица краља Александра број 14.  

 

 4. Под комплетном медицинском документацијом o постојању болести из тачке 2. ових 

критеријума подразумевају се одговарајући лабораторијски, специјалистички и други 

дијагностички налази, не старији од 15 дана, изузев ако се из претходне документације неспорно 

може утврдити испуњеност услова из тачке 2. ових критеријума. 

 



 5. Одсек за избегла, прогнана и расељена лица: 

  - прибавља стручно мишљење од Градске управе за здравство o постојању болести из 

тачке 2. ових критеријума, 

  - издаје потврду, уколико су испуњени наведени критеријуми, 

  - доставља ЈГСП "Нови Сад" списак корисника, сачињен на основу издатих потврда, и 

  -води евиденцију о издатим потврдама и бесплатним картама. 

 

 6. ЈГСП "Нови Сад"  ће о издатим бесплатним картама писмено обавестити Одсек за 

избегла, прогнана и расељена лица.  

 

 7. Слепа и слабовида лица, особе оболеле од параплегије, дистрофије и  сродних 

обољења, са статусом избеглог, прогнаног или расељеног лица, бесплатан превоз у градском и 

приградском саобраћају могу остварити путем одговарајућег удружења. 

 

 8. Доношењем ових критеријума престају да важе Критеријуми за остваривање бесплатног 

превоза у градском и приградском саобраћају за избегла, прогнана и расељена лица за 2013. 

годину, број XIII-439/2013 и XII-50-1/2013-64, од 12. марта 2013. године.  
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