"NSMARТ'' електронска
возна карта се уписује у меморију персонализоване и/или
неперсонализоване "NSMARТ'' картице валидацијом у возилу.
1.

ПАПИРНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ
Члан 7.

Папирна возна карта је возна карта коју возач-кондуктер продаје путнику у возилу на начин
да је штампа у виду слипа на штампачу интегрисаном у склопу софтвера и хардвера возачке
конзоле.
Папирна возна карта може бити за једну вожњу и дневна.
Слика број 1. Папирна возна карта
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Члан 8.
Папирна возна карта има следећи садржај:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

назив и седиште превозника;
PIB превозника;
датум и време поласка;
идентификациони број конзоле за продају карата;
идентификациони број возача;
гаражни број возила;
регистарска ознака возила;
број возне карте;
релација;

Приликом преузимања "NSMART" картице путник својеручним потписом изјаве прихвата
правила и услове коришћења картице у складу са овим правилником и важећим прописима.
Члан 15.
За израду годишње "NSMART" картице за повлашћене категорије корисника наведених у
члану 12. овог правилника потребна је следећа документација:
1.
попуњен образац захтева за израду "NSMART' картице са писаном сагласношћу за
прикупљање и обраду података корисника у сврху израде картице,
2.
фотографија димензија 3 цм х 2,5 цм, не старија од 6 месеци,
3.
лична карта или путна исправа на увид, и
4.
новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа.

Поред документације из става 1. овог члана за учеснике оружаних акција неопходна је и
следећа документација:
1. списак Удружења учесника оружаних акција о члановима удружења који су испунили
услове за израду годишње повлашћене картице,
2. потврда Националне службе за запошљавање, и
3. потврда о учешћу у оружаним акцијама.
Удружења чији чланови припадају повлашћеној категорији корисника утврђених одлуком
надлежног органа из члана 13. став 1. тачка 5. овог правилника дужна су да предузећу
доставе списак својих чланова који испуњавају услов за израду годишње повлашћене
картице.
Члан 16.
За израду грађанске
документација:

персонализоване

"NSMART"

картице

потребна Је следећа

1.
попуњен образац захтева за израду "NSMART" картице са писаном сагласношћу за
прикупљање и обраду података корисника у сврху израде возне карте;
2.
фотографија величине као за личну карту димензија 3 цм х 2,5 цм, не старија од 6
месеци;
3.
лична карта или путна исправа на увид;
новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа.
4.
Члан 17.
За израду персонализоване "NSMART"
потребна је следећа документација:

картице за ученике основних и средњих школа

1.
уредно попуњен образац захтева за израду "NSMART" картице оверен од стране
образовне установе да је корисник редован ученик са писаном сагласношћу законског
заступника, односно старатеља (у случају да је корисник малолетан) за прикупљање и
обраду података корисника у сврху израде картице ;
фотографија величине као за личну карту 3 цм х 2,5 цм, не старија од 6 месеци;
2.
за ученике основне школе ђачка књижица или путна исправа на увид, а за ученике
3.
средње школе ђачка књижица, лична карта или путна исправа на увид;

4.

новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа.

Ограничења за остваривање права за израду персонализоване "NSMART" картице су:
1.
2.

да ученик основне школе није старији од 16 година и
да ученик средње школе није старији од 20 година.
Члан 18.

За израду персонализоване "NSMART"
документација:

картице

за студенте потребна је следећа

1.
уредно попуњен образац захтева за израду "NSMART" картице оверен од стране
факултета/више школе да је подносилац захтева редован студент и писаном сагласношћу за
прикупљање и обраду података корисника у сврху издавања картице ;
2.
фотографија величине као за личну карту 3 цм х 2,5 цм, не старија од 6 месеци;
3.
лична карта, индекс или путна исправа на увид;
4.
новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа.
Ограничења за остваривање права за израду персонализоване "NSMART' картице су за
студенте да није старији од 26 година.
Члан 19.
Захтев за остваривање права на годишњу повлашћену персонализовану "NSMART" картицу
за ученике из породица са троје и више деце подноси се на писарници Градске управе за
опште послове (Трг слободе број 1). На основу примљених захтева надлежна градска
управа формира списак корисника који доставља предузећу након чега корисник има
обавезу да на шалтеру за израду картица на Међусмесној аутобуској станици преда
следећу документацију:
1.
оригинал образац захтева за израду "NSMART" картице за ђаке и студенте са
писаном сагласношћу за прикупљање и обраду података корисника у сврху израде картице;
2.
фотографију величине као за личну карту 3 цм х 2,5 цм, не старију од 6 месеци;
3.
новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа,
4.
личну карту, ђачку књижицу или путну исправу на увид.

Захтев из става 1. овог члана дужан је да преда законски заступник, односно старатељ
корисника због спречавања злоупотребе.
Члан 20.
Годишња персонализована "NSMART" картица за децу од 6 до 1О година старости израђује
се за период од 1. септембра текуће године до ЗО. јуна наредне године и иста не важи за
време трајања летњег распуста.
Приликом предаје захтева за израду картице
документација:

из става 1. овог члана потребна је следећа

1. уредно попуњен образац захтева за израду "NSMART' картице оверен од стране школе
да је корисник редован ученик са писаном сагласношћу за прикупљање и обраду података у
сврху израде картице од стране законског заступника односно старатеља,

2. фотографија величине као за личну карту 3 цм х 2,5 цм , не старија од 6 месеци,
3. за ученике основне школе ђачка књижица или путна исправа на увид, а за ученике средње
школе ђачка књижица, лична карта или путна исправа на увид,
4. новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа.
Члан 21.
Приликом предаје захтева за издавање годишње "NSMART" картице за ученике и студенте
потребна је следећа документација:
1.
уредно попуњен образац захтева за израду "NSMART" картице оверен од стране
школе/факултета у којој је корисник редован ученик/студент са писаном сагласношћу за
прикупљање и обраду података корисника у сврху израде картице;
2.
фотографија величине као за личну карту 3 цм х 2,5 цм, не старија од 6 месеци;
3.
за ученике основне школе ђачка књижица или путна исправа на увид, а за ученике
средње школе здравствена легитимација, лична карта или путна исправа на увид; и
4.
новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа.

Персонализована "NSMART" годишња
старости важи од I до IV зоне.

картица за ученике и студенте до 26 година

Члан 22.
Право на персонализовану "NSMART" картицу за запослене имају сви грађани који су у
радном односу и то на основу захтева послодавца корисника који садржи следеће податке:
1.
2.

име и презиме запосленог, и
адресу пребивалишта и/или боравишта.

За израду "NSMART" картице за запослене потребна је следећа документација:
1.
захтев и потврда послодавца да је запослени у радном односу;
2.
лична карта или путна исправа на увид,
3.
фотографија запосленог димензија 3 цм х 2,5 цм, не старија од 6 месеци,
4.
новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа,
5.
писана сагласност за прикупљање и обраду података корисника у сврху израде
картице.

Персонализоване "NSMART" картице за запослене послодавац може да допуњује на
месечном или годишњем нивоу у складу са важећим ценовником предузећа.
Члан 23.
Право на израду персонализоване "NSMART" картице за пензионере могу да остваре лица
са решењем Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о остваривању права на пензију.
За израду персонализоване "NSMART"
документација:

картице

за пензионере потребна је следећа

1.
решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о остваривању права на
пензију или последњи чек од пензије;

2.
попуњен образац захтева за издавање "NSMART' картице са писаном сагласношћу
за прикупљање и обраду података корисника у сврху израде возне карте;
3.
фотографија димензија 3 цм х 2,5 цм не старија од 6 месеци;
4.
новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа.
Пензионерска персонализована "NSMART" картица може се допуњавати на годишњем
нивоу по важећем ценовнику предузећа у зависности од висине пензије корисника (ниже или
више од просечне пензије на територији општине Нови Сад).
Члан 24.
За израду персонализоване "NSMART" картице за носиоце права на новчану социјалну
помоћ (материјално обезбеђење) потребна је следећа документација:
1.
попуњен образац захтева за израду "NSMART" картице са писаном сагласношћу о
прикупљању и обради података корисника у сврху израде картице;
2.
фотографија димензија 3 цм х 2,5 цм, не старија од 6 месеци;
3.
новчани износ у складу са важећим ценовником предузећа.
Члан 25.
Персонализована "NSMART" картица за носиоце права на новчану социјалну помоћ
припада групи персонализованих "NSMART" картица за грађане који нису у радном односу и
која лица се налазе на списку надлежног центра за социјални рад као носиоци материјалног
обезбеђења.
Персонализована "NSMART" картица за носиоце права на новчану социјалну помоћ
месечно се допуњује на основу овереног списка надлежног Центра за социјални рад који
установа доставља предузећу у складу са важећим ценовником предузећа.
Члан 26.
Ученицима који остварују право на регресирану возну карту надлежна градска управа плаћа
део месечне претплате возне карте, односно плаћа разлику до пуне цене месечне
претплате.
Члан 27.
Израда персонализованих "NSMART' картица и куповина одговарајуће претплате може се
обављати појединачно или групно за правна лица, школе или факултете.

VII ДОПУНА "NSMART" КАРТИЦА
1. Допуна персонализованих "NSMART" картица
Члан 28.
Персонализоване "NSMART' картице се допуњују на продајним местима предузећа, путем
"web portal"-a предузећа и мобилне апликације "NSMART" уплатом износа у висини цене
возне карте у режиму претплате у складу са важећим ценовником предузећа.
Месечна допуна важи од првог до последњег дана у месецу за који је уплаћена.

