
Градско веће Града Београда на седници одржаној 14. 
новембра 2019. године, на основу члана 26. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 54. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19) и члана 3. став 2. Одлуке 
о јавном линијском превозу путника на територији града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 61/09, 10/11, 
55/11, 69/14, 2/15 и 86/16), донело је 

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТА-
РИФНОМ СИСТЕМУ У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВО-

ЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Правилнику о тарифном систему у јавном линијском 

превозу путника на територији града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 13/17 и 11/18), у члану 31. став 1. 
тач. 10) и 11) мењају се и гласе: 

„10) корисници старосне/превремене старосне или ин-
валидске пензије; 

11) корисници породичне пензије;”.

У истом члану став 5. речи: „из става 1. тачка 13. овог 
члана као и”, бришу се.

У истом члану после става 5. додаје се нови став који 
гласи:

„Возне исправе корисницима из става 1. тачка 13. овог 
члана издају се са ограниченим временом трајања, најдуже 
до три месеца.”

Члан 2.
Члан 32. мења се и гласи:
„Корисници из члана 31. овог правилника остварују 

право на издавање одговарајуће персонализоване пластич-
не смарт картице на основу поднетог захтева за издавање 
возне исправе. Издавањем персонализоване картице сма-
тра се да је поднети захтев усвојен.

Ако се у поступку издавања утврди да лице не оствару-
је право на издавање персонализоване картице, лице може 
поднети захтев за одлучивање Секретаријату за јавни пре-
воз. Уколико секретаријат у накнадно спроведеном поступ-
ку утврди да су испуњени услови, даје сагласност за изда-
вање персонализоване картице, односно уколико утврди да 
нису испуњени услови, доноси одговарајуће решење о одби-
јању захтева.

Документација којом у поступку издавања картице лица доказују свој статус: 
Редни 
број Назив категорије Потребна документација 

1. Ученици средњих школа до навршених 20 
година живота 

– за пунолетне фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– за малолетне фотокопија пасоша или здр. књижице или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
– за стране ученике фотокопија пасоша (оригинал на увид), за ученике из ЕУ фотокопија пасоша или личне карте 
(оригинал на увид) за ученике са пребивалиштем на територији града Београда:
– оригинална потврда о похађању верификоване средње школе на територији Републике Србије или оригинална 
потврда о похађању школе у иностранству/испоставе у Београду која мора бити на српском или енглеском или 
преведена на српски од стране судског тумача
за ученике са пребивалиштем ван територије града Београда:
– оригинална потврда о похађању верификоване средње школе на територији Београда 

2. и 3. Студенти високошколских установа до навр-
шених 26. година живота
Студенти докторских студија и
Студенти факултета чије основне или 
интегрисане академске студије трају шест 
школских година, до навршених 28. година 
живота 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид);
– за стране студенте фотокопија пасоша (оригинал на увид), за студенте из ЕУ фото-копија пасоша или личне карте 
(оригинал на увид);
за студенте са пребивалиштем на територији града Београда:
– оригинална потврда о похађању акредитоване високошколске установе на територији Републике Србије или ориги-
нална потврда о похађању факултета у иностранству/ испоставе у Београду која мора бити на српском или енглеском 
језику или преведена на српски од стране судског тумача.
за студенте са пребивалиштем ван територије града Београда:
– оригинална потврда о похађању акредитоване високошколске установе на територији града Београда 
за студенте докторских студија:
– доказ да лице није у радном односу: оригинална потврда коју издаје НСЗ којом се потврђује статус незапосленог 
лица, не старија од 15 дана или оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана).

4. Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни 
инвалиди са 20-40% инвалидности 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал уверење надлежног органа Републике Србије којим доказује свој статус (не старије од 15 дана)
– доказ да лице није у радном односу: оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана) 

5. Цивилни инвалиди рата са 20-40% телесног 
оштећења 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал уверење надлежног органа којим доказује свој статус (не старије од 15 дана)
– доказ да лице није у радном односу: оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана) 
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Редни 
број Назив категорије Потребна документација 

6. Трајно неспособна лица за рад и привређи-
вање 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног органа Републике Србије о трајној неспособности за рад и привређи-
вање (оригинал на увид) 

7. Дијализирана лица – фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, 
ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и 
оверен од стране здравствене установе 

8. Лица са лаком душевном заосталошћу – фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, 
ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и 
оверен од стране здравствене установе
– доказ да лице није у радном односу: оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана)
– право остварују само болести под шифром: Ф70 или Ф70.0 или Ф70.1 или Ф 70.2 или Ф 70.3. 

9. Корисник права на новчану социјалну помоћ 
и његови чланови домаћинства који су 
обухваћени решењем о признавању права, 
под условом да ово право нису остварили по 
неком другом основу 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија решења надлежног органа Републике Србије о трајном коришћењу права на новчану социјалну помоћ 
(оригинал на увид) или оригинал уверења надлежног органа Републике Србије о трајном коришћењу права на новча-
ну социјалну помоћ (уверење не старије од 15 дана)
– доказ да лице није у радном односу: оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана) 

10. 
  

Корисници старосне/превремене старосне 
или инвалидске пензије

Корисници старосне/превремене старосне пензије:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о пензионисању или фотокопија 
привременог решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о признавању права на пензију где 
је као разлог привремености утврђивање висине пензије или оригинал потврде Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање да је лице поднело захтев за остваривање права на старосну пензију (потврда не старија од 30 
дана)
Корисници инвалидске пензије:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид) 
– фотокопија решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о пензионисању о или фотокопија 
привременог решења о признавању права на пензију где је као разлог привремености утврђивање висине пензије, 
или фотокопија привременог решења о признавању права на пензију са утврђеним контролним прегледом, где се 
у случају издавања картице на основу привременог решења о пензионисању са заказаним контролним прегледом, 
картица сетује до 24 датума у месецу у ком је заказан контролни преглед или оригинал потврде (не старије од 30 
дана) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да је лице поднело захтев за остваривање права на 
инвалидску пензију, а у том случају лице прилаже и фотокопију решења Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање о потпуном губитку радне способности а возна исправа се издаје са роком важења од шест месеци 
(оригинал на увид)
Пензионери са иностраним решењем:
– фотокопија личне карте
– фотокопија решења о пензионисању или фотокопија привременог решења о пензионисању где је основ привре-
мености утврђивање висине пензије, са подацима на основу којих се недвосмислено утврђује идентитет лица које 
остварује право (ЈМБГ или датум рођења) – решења о пензионисању преведена на српски језик од стране судског 
тумача. Пензионери са иностраним решењем млађи од 65 година:
доказ да лице није у радном односу: оригинал Уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана

11. Корисници породичне пензије – фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– Уверење надлежног органа (не старије од 15 дана) да је лице у статусу породичног пензионера (превод на српски 
језик од стране судског тумача)
Корисници породичне пензије млађи од 26 година – картица се издаје до краја школске године за коју је достављено 
уверење:
– оригинална потврда о похађању акредитоване високошколске установе или верификоване школе на територији 
Републике Србије или оригинална потврда о похађању факултета/школе у иностранству/испоставе у Београду која 
мора бити на српском или енглеском језику или преведена на српски од стране судског тумача.
Корисници породичне пензије са иностраним уверењем млађи од 65 година:
доказ да лице није у радном односу: оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана) 

12. Лица старија од 65 година – фотокопија личне карте (оригинал на увид) избегла лица старија од 65 година:
– фотокопија избегличке легитимације (плаве боје) (оригинал на увид)
интерно расељена лица старија од 65 година:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија легитимације за расељена лица (беле боје) (оригинал на увид)
– фотокопија потврде МУП-а о пријављеном боравку на територији града Београда не старија од две године (ориги-
нал на увид) 

13. Незапослена лица која су на евиденцији код 
организације надлежне за послове запошља-
вања на територији града Београда 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинална потврда коју издаје НСЗ, Филијала за град Београд да се лице налази на евиденцији незапослених, не 
старија од 15 дана

14. Избеглице и интерно расељена лица која 
имају боравиште на територији града 
Београда 

Избеглице:
– фотокопија важеће избегличке легитимације (плаве боје) (оригинал на увид) Интерно расељена лица:
– фотокопија личне карте
– фотокопија легитимације за расељена лица (беле боје) (оригинал на увид)
– фотокопија потврде МУП-а о пријављеном боравку на територији града Београда не старија од две године (ориги-
нал на увид)
– доказ да лице није у радном односу: оригинална потврда коју издаје НСЗ Београд којом се потврђује статус незапо-
сленог лица, не старија од 15 дана или оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана) 

Уверења/потврде и решења којима лица доказују ста-
тус у поступку издавања персонализоване картице, за све 
повлашћене категорије, морају садржати ЈМБГ или друге 
податке на основу којих се недвосмислено може утврдити 
идентитет лица. 

Подаци о чињеницама које се доказују јавним исправа-
ма дефинисаним у документацији, а којима се доказује ста-
тус подносиоца захтева за издавање картице, прибављају се 
по службеној дужности из електронских службених еви-

денција (регистара) електронским путем у складу са пропи-
сима којима се уређује електронска управа, и то:

1. подаци из евиденције пребивалишта, боравишта и 
привременог боравку у иностранству Министарства уну-
трашњих послова;

2. подаци из евиденције о незапосленима Националне 
службе за запошљавање;

3. подаци из матичне евиденције корисника права из 
пензијског и инвалидског осигурања Републичког фонда за 
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пензијско и инвалидско осигурање;
4. подаци из евиденције обвезника доприноса из једин-

ствене базе Централног регистра обавезног социјалног оси-
гурања;

5. подаци из регистра деце, ученика и одраслих и реги-
стра студената Министарства просвете, науке и техноло-
шког развоја.”.

Члан 3.
Члан 35. мења се и гласи:
„Корисници из члана 34. овог правилника остварују 

право на издавање одговарајуће персонализоване пластич-

не смарт картице на основу поднетог захтева за издавање 
возне исправе. Издавањем персонализоване картице сма-
тра се да је поднети захтев усвојен.

Ако се у поступку издавања утврди да лице не оствару-
је право на издавање персонализоване картице, лице може 
поднети захтев за одлучивање Секретаријату за јавни пре-
воз. Уколико секретаријат у накнадно спроведеном поступ-
ку утврди да су испуњени услови, даје сагласност за изда-
вање персонализоване картице, односно уколико утврди да 
нису испуњени услови, доноси одговарајуће решење о одби-
јању захтева.

Документација којом у поступку издавања картице лица доказују свој статус: 
Редни 
број 

 Назив категорије  Потребна документација 

1. Ученици основних школа до навршених 
17 година живота и ученици који похађају 
основне школе за образовање ученика са 
сметњама у развоју до навршених 19 година 
живота

– за пунолетне фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– за малолетне фотокопија пасоша или здр. Књижице или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
за ученике са пребивалиштем на територији града Београда:
– оригинална потврда о похађању верификоване основне школе на територији Републике Србије или оригинална 
потврда о похађању школе у иностранству/испоставе у Београду која мора бити на српском или енглеском или 
преведена на српски од стране судског тумача
за ученике са пребивалиштем ван територије града Београда:
– оригинална потврда о похађању верификоване основне школе на територији града Београда 

2. Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни 
инвалиди са 50-100% инвалидитета 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал уверења надлежног органа Републике Србије којим лице доказује статус (не старијег од 15 дана)
За лица млађа од 65 година:
– доказ да лице није у радном односу: оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана) 

3. Цивилни инвалиди рата са 50-100% телесног 
оштећења 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал уверења надлежног органа Републике Србије којим лице доказује статус (не старијег од 15 дана)
За лица млађа од 65 година:
– доказ да лице није у радном односу: оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана).

4. Лица са 70-100% телесног оштећења из групе 
VII Правилника о утврђивању телесних 
оштећења(„Службени гласник РС”, број 
105/03) које је проузроковано повредом у 
саобраћајној незгоди у којој је учествовало 
возило јавног линијског превоза на терито-
рији града Београда 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оверена фотокопија правоснажног решења надлежног органа Републике Србије
– налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти истепену телесног оштећења
– записник о увиђају саобраћајне незгоде – МУП Републике Србије.

5. Слепа лица и њихов пратилац када је у при-
суству слепог лица 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– за малолетна лица фотокопија пасоша, здравствене књижице или извода из матичне књиге рођених (оригинал на 
увид)
– оверена фотокопија медицинског картона за евиденцију и категоризацију слепих и слабовидих који је оверен од 
надлежне државне здравствене установе Републике Србије и лекарске комисије (фотокопија у формату А3 који је 
идентичан оригиналу) 

6. Инвалидна лица која примају стални додатак 
за туђу негу и помоћ 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– за малолетна лица фотокопија пасоша, здравствене књижице или извода из матичне књиге рођених (оригинал на 
увид)
– оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старијег од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о 
сталном додатку за туђу негу и помоћ
Лица која у решењу имају одређен контролни преглед не остварују право на бесплатан превоз по овом основу. 

7. Лица оболела од церебралне парализе, дечије 
парализе и плегије код којих је утврђен пот-
пуни губитак радне способности или трајна 
неспособност за рад и привређивање или је 
признато право на стални додатак за туђу 
негу и помоћ (инвалидно лице) и њихов пра-
тилац када је у присуству инвалидног лица;

за малолетна лица: 
– фотокопија здравствене књижице, пасоша или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
– оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом 
болести 
за пунолетна лица:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид);
– оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, 
ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и 
оверен од стране здравствене установе
потпуни губитак радне способности:
– оверена фотокопија решења надлежног органа Републике Србије о потпуном губитку радне способности стални 
додатак за туђу негу и помоћ:
– оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старијег од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о 
сталном додатку за туђу негу и помоћ 
трајна неспособност за рад и привређивање:
– оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (комисија у др Александра Костића).
Право остварују само за болести под шифром: 
Г 80, Г81 и Г82 са свим подшифрама у оквиру ових шифара, као и болести под шифром Б91.

8. Лица оболела од мишићне дистрофије код 
којих је утврђен потпуни губитак радне 
способности или трајна неспособност за 
рад и привређивање или је признато право 
на стални додатак за туђу негу и помоћ 
(инвалидно лице) и њихов пратилац када је у 
присуству инвалидног лица;

за малолетна лица:
– фотокопија здравствене књижице, пасоша или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
– оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом 
болести
за пунолетна лица:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид);
– оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, 
ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и 
оверен од стране здравствене установе
потпуни губитак радне способности:
– оверена фотокопија Решења надлежног органа Републике Србије о потпуном губитку радне способности
стални додатак за туђу негу и помоћ:
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– оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старијег од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о 
сталном додатку за туђу негу и помоћ
трајна неспособност за рад и привређивање:
– оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (комисија у др Александра Костића).
Право остварују само за болести под шифром: Г 71.0 .

9. Лица оболела од мултипле склерозе код 
којих је утврђен потпуни губитак радне 
способности или трајна неспособност за 
рад и привређивање или је признато право 
на стални додатак за туђу негу и помоћ 
(инвалидно лице) и њихов пратилац када је у 
присуству инвалидног лица; 

За малолетна лица:
– фотокопија здравствене књижице, пасоша или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
– оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом 
болести
за пунолетна лица:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид);
– оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, 
ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и 
оверен од стране здравствене установе
потпуни губитак радне способности:
– оверена фотокопија Решења надлежног органа Републике Србије о потпуном губитку радне способности
стални додатак за туђу негу и помоћ:
– оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старијег од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о 
сталном додатку за туђу негу и помоћ
трајна неспособност за рад и привређивање:
– оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (комисија у др Александра Костића).
Право остварују само за болести под шифром: Г 35.

10. Лица оболела од хемофилије код којих је 
утврђен потпуни губитак радне способности 
или трајна неспособност за рад и привре-
ђивање; 

За малолетна лица:
– за малолетна лица фотокопија здравствене књижице, пасоша или извода из матичне књиге рођених (оригинал на 
увид)
– оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом болести
За пунолетна лица:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид);
– оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и 
оверен од стране здравствене установе, који обавезно садржи број здравственог картона, ЈМБГ шифру и латински назив 
болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и оверен од стране здравствене установе 
потпуни губитак радне способности:
– оверена фотокопија Решења надлежног органа Републике Србије о потпуном губитку радне способности
трајна неспособност за рад и привређивање:
– оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (комисија у др Александра Костића).
Право остварују за болести под шифром: D66, D67, D68. 

11. Лица са умереном, тешком и дубоком 
душевном заосталошћу и лица оболела од 
поремећаја развоја под условом да су трајно 
неспособни за рад и привређивање 

За малолетна лица:
– фотокопија здравствене књижице, пасоша или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
– оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом 
болести
За пунолетна лица:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, 
ЈМБГ шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и 
оверен од стране здравствене установе
трајна неспособност за рад и привређивање:
– оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (комисија у др Александра Костића)
– оригинал листинг РФПИО фонда не старији од 15 дана као доказ да лице није било у радном односу
– само за болести под шифром:
Ф 71 или Ф 72 или Ф 73 са свим подшифрама у оквиру ових шифара и шифре Ф84.0-Ф84.9 

12. Носиоци ордена „Народни херој”, носиоци 
„Партизанске споменице 1941. године”, 
и корисници који су то право стекли на 
основу савезних и републичких прописа, под 
условом да имају одговарајућу легитимацију 
издату од надлежног органа којом доказују 
овај статус 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оверена фотокопија одговарајуће легитимације издате од надлежног органа којом доказују свој статус. 

Овера фотокопија врши се у складу са законом. 
Уверења/потврде и решења којима лица доказују статус у 

поступку издавања персонализоване картице, за све бесплатне 
категорије, морају садржати ЈМБГ или друге податке на основу 
којих се недвосмислено може утврдити идентитет лица.

Подаци о чињеницама које се доказују јавним исправа-
ма дефинисаним у документацији, а којима се доказује ста-
тус подносиоца захтева за издавање картице, прибављају се 
по службеној дужности из електронских службених еви-
денција (регистара) електронским путем у складу са пропи-
сима којима се уређује електронска управа, и то:

1. подаци из евиденције пребивалишта, боравишта и 
привременог боравку у иностранству Министарства уну-
трашњих послова;

2. подаци из евиденције о незапосленима Националне 
службе за запошљавање;

3. подаци из матичне евиденције корисника права из 
пензијског и инвалидског осигурања Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање;

4. подаци из евиденције обвезника доприноса из јединстве-
не базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања;

5. подаци из регистра деце, ученика и одраслих и реги-
стра студената Министарства просвете, науке и техноло-
шког развоја.”.

Члан 4.
Члан 38. мења се и гласи:
„Корисници из члана 37. овог правилника остварују 

право на издавање одговарајуће персонализоване пластич-
не смарт картице на основу поднетог захтева за издавање 
возне исправе. Издавањем персонализоване картице сма-
тра се да је поднети захтев усвојен.

Ако се у поступку издавања утврди да лице не остварује 
право на издавање персонализоване картице, лице може под-
нети захтев за одлучивање Секретаријату за јавни превоз. Уко-
лико Секретаријат у накнадно спроведеном поступку утврди 
да су испуњени услови, даје сагласност за издавање персона-
лизоване картице, односно уколико утврди да нису испуњени 
услови, доноси одговарајуће решење о одбијању захтева.
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1. Труднице док трају околности под којима се 
остварује право 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал лекарског уверења/потврде (државне или приватне установе Републике Србије) о трудноћи које обвезно 
садржи процену термина порођаја и ЈМБГ која мора бити оверена печатом установе и факсимилом лекара гинеколо-
га (не старије од 15 дана). 

2. Деца до 18. година која лично примају сталну 
социјалну помоћ на основу решења надле-
жног центра за социјални рад 

– фотокопија пасоша, здравствене књижице или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
– оригинал или оверена фотокопија решења центра за социјални рад о коришћењу права на сталну новчану социјал-
ну помоћ
– оригинална уверење/потврда о похађању верификоване школе у текућој школској години (не старије од 15 дана). 

3а. Уживаоци породичне инвалиднине по осно-
ву палог борца у оружаним акцијама после 
17. августа 1990. године, и то: деца палих 
бораца редовни ученици верификованих 
средњих школа и студенти акредитованих 
високошколских установа; 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– за малолетне фотокопија пасоша, здравствене књижице или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
– оригинал уверења/потврде надлежног органа којим доказују свој статус (не старије од 15 дана)
– оригинал уверења/потврде о похађању верификоване школе односно акредитованог факултета (не старије од 15 
дана).

3б. Уживаоци породичне инвалиднине по 
основу палог борца у оружаним акцијама 
после 17. августа 1990. године, и то: брачни 
другови и родитељи палих бораца који нису 
у радном односу 

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал уверења/потврде надлежног органа којим доказују свој статус за текућу календарску годину (не старије 
од 15 дана) За лица млађа од 65 година:
– доказ да није у радном односу: оригинална потврда коју издаје НСЗ Београд којом се потврђује статус незапосле-
ног лица, не старија од 15 дана или оригинал уверење РФПИО о периодима осигурања (не старије од 15 дана).

Овера фотокопија врши се у складу са законом. 
Уверења/потврде и решења којима лица доказују статус 

у поступку издавања персонализоване картице, за све бес-
платне категорије, морају садржати ЈМБГ или друге податке 
на основу којих се недвосмислено може утврдити иденти-
тет лица. 

Подаци о чињеницама које се доказују јавним исправа-
ма дефинисаним у документацији, а којима се доказује ста-
тус подносиоца захтева за издавање картице, прибављају се 
по службеној дужности из електронских службених еви-
денција (регистара) електронским путем у складу са пропи-
сима којима се уређује електронска управа, и то:

1. подаци из евиденције пребивалишта, боравишта и 
привременог боравку у иностранству Министарства уну-
трашњих послова;

2. подаци из евиденције о незапосленима Националне 
службе за запошљавање;

3. подаци из матичне евиденције корисника права из 
пензијског и инвалидског осигурања Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање;

4. подаци из евиденције обвезника доприноса из једин-
ствене базе Централног регистра обавезног социјалног оси-
гурања;

5. подаци из регистра деце, ученика и одраслих и реги-
стра студената Министарства просвете, науке и техноло-
шког развоја.”.

Члан 5.
Подаци из чл. 32, 35. и 38. овог правилника прибављаће 

се електронским путем након успостављања одговарајућих 
техничких услова.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу oсмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градско веће Градa Београдa
Број 34-1015/19 -ГВ, 14. новембрa 2019. године

Председавајући
члан Градског већа

Горан Весић,
заменик градоначелника, ср.

Заменик градоначелника града Београда, 14. новембра 2019. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 51. став 2. 
и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – Одлука УС и 
60/19),члана 94. ст. 5. Закона о превозу путника о друмском саобраћају („Службени гласник РС'', бр. 68/15, 41/18, 44/18 – 
др. закон, 83/18 и 31/19) и члана 5. став 4. Одлуке о такси превозу („Службени лист Града Београда'', број 126/16) донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОЗВОЉЕНОМ БРОЈУ ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА У ГРАДУ БЕОГРАДУ

I. Дозвољени број такси возила за обављање такси превоза у граду Београду износи 4.149 (четири хиљаде сто четрдесет девет).
II. Такси превозници који на дан доношења овог решења обављају делатност такси превоза и испуњавају услове у складу са 

законом и Одлуком о такси превозу („Службени лист Града Београда”, број 126/16), настављају са обављањем ове делатности. 
III. Секретаријат за јавни превоз за обављање такси превоза возилима преко потребног броја такси возила из тачке I 

овог решења, издаје сагласност за обављање делатности такси превоза лицима која испуњавају услове у складу са Одлуком 
Уставног суда IУ бр. 53/04 („Службени гласник РС”, број 90/05).

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда’’, а примењује се од 1. јануара 2020. године. 

Заменик градоначелника града Београда
Број 34-7726/19-Г-01, 14. новембра 2019. године

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.
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ПОКАЗАТЕ Љ
 ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ОКТОБРУ 2019. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да повећање потрошачких цена, у граду Београду, у 
октобру 2019. године износи 0,1% у односу на претходни месец.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике

Број XI-06-053-83/2019, 13. новембра 2019. године

Руководилац Сектора
Јово Самарџић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на 

територији града Београда– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Решење о дозвољеном броју возила за обављање такси превоза у граду Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5
Показатељ потрошачких цена у октобру 2019. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15


