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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 11.
јуна 2022. године, на основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 12.
и 19. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21
– др. закон), члана 31. тачка 10. и члана 47. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се да је Андреи Радуловић престала функција заменика председника Скупштине Града Београда, са 11.
јуном 2022. године, због конституисања новог сазива Скупштине Града Београда.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-178/22-С, 11. јуна 2022. године
Председавајући
Тома Фила, ср.
Заменик градоначелника града Београда, дана 7. јуна
2022. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6.
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др.
закон, 83/18, 31/19 и 9/20), члана 42. 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, 86/16, 89/20, 106/20, 22/21, 111/21 и 19/22) и члана 51. став 2. и члана 52. тач. 6 и 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13,
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
I.
Овим решењем утврђују се цене услуге јавног линијског
превоза путника који на територији града Београда обавља-

Цена 265 динара

ју Јавно комунално предузеће ГСП „Београд”, уговорни превозници и градска железница (БГ:воз).
II.
На територији града Београда у оквиру јавног линијског
превоза путника у дневном саобраћају, независно од врсте
линијског превоза (градски, приградски и локални превоз),
као и подручја које обухвата, примењује се интегрисани тарифни систем (у даљем тексту ИТС).
ИТС подразумева примену тарифних начела на основу
којих путник одговарајућом картом плаћа исту цену на подручју одређене тарифне зоне независно од вида превоза и
превозника.
Електронска карта у претплати, електронска карта ван
режима претплате, папирна карта у возилу, папирна месечна
резервација и посебна карта за вожњу у возилима јавног линијског превоза путника у ИТС, као и издавање бесконтактне
смарт картице (персонализована пластична смарт картица,
неперсонализована пластична смарт картица и неперсонализована папирна смарт картица), наплаћиваће се у складу са
одредбама и према ценама утврђеним овим решењем.
Тарифнe зоне у систему линијског превоза на територији града Београда утврђују се посебним актом који доноси
организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове јавног превоза.
Дневни саобраћај обавља се у временском интервалу од
04 до 24 часа.
Ноћни саобраћај обавља се у временском интервалу од
00 до 04 часа.
Ноћни саобраћај, саобраћај на минибус експрес линијама (Е линијама и линија А1 – Трг Славија – Аеродром Никола Тесла), не припадају ИТС и на овим линијама важе
само папирне карте купљене у возилима у којима се користи услуга превоза.
III.
У ИТС се примењују следеће цене:
1. Цене карата ван режима претплате за појединачну
вожњу
1.1. Папирна карта купљена у возилу у дневном саобраћају:
Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1и2

Зона

136,36

13,64

150,00

1, 2 и 3

272,73

27,27

300,00

1, 2, 3 и 4

363,64

36,36

400,00

3

136,36

13,64

150,00

3и4

272,73

27,27

300,00

4

136,36

13,64

150,00
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Куповином папирне карте у возилу путник има право
на једну непрекидну вожњу у једном смеру за изабрани број
зона у оквиру ИТС, у дневном саобраћају.
Превозник има право да уложи рекламацију на папирну
карту продату у возилу, која је регистрована у Систему за
наплату карата и управљање возилима у Београду.
2. Цене електронских карата ван режима претплате за
више вожњи у одређеном временском периоду у дневном
саобраћају
2.1. Електронске карте ван режима претплате за више
вожњи – основне временске карте:
Цена електронске карте ван режима претплате за више вожњи – основне временске карте, плаћене неперсонализованом пластичном смарт картицом, бесконтактном платном картицом или мобилним телефоном који подржава НФЦ технологију
и има инсталирану одговарајућу апликацију
Износ ПДВ Продајна цена
(10%)
са ПДВ

Зона

Време коришћења карте

Цена

1и2

90 минута

80,91

8,09

89,00

3

90 минута

80,91

8,09

89,00

4

90 минута

80,91

8,09

89,00

1, 2 и 3

90 минута

162,73

16,27

179,00

1, 2, 3 и 4

90 минута

244,55

24,45

269,00

3и4

90 минута

162,73

16,27

179,00

Мобилни оператери односно пословне банке преко којих се наплаћује цена електронске карте ван режима претплате (за карте плаћене бесконтактном платном картицом
и мобилним телефоном који подржава НФЦ технологију и
има инсталирану одговарајућу апликацију), наплаћују своје
трошкове од корисника независно од продајне цене карте, с
тим да трошкови не могу бити већи од 15% продајне цене са
ПДВ прописане овим решењем.
Електронске карте ван режима претплате за више вожњи – основне временске карте имају период важења 90
минута од момента прве валидације.
Путник има право на неограничен број вожњи у оквиру изабраних зона у времену коришћења основне временске карте на линијама ИТС, у дневном саобраћају, ако је
валидацијом неперсонализоване пластичне смарт картице
односно платне картице или мобилног телефона извршена
наплата услуге превоза по цени утврђеној у ставу 1. овог
пододељка.
Ако је прва валидација неперсонализоване пластичне
смарт картице односно платне картице и мобилног телефона који подржава НФЦ технологију са инсталираном одговарајућом апликацијом извршена у првој зони путник има
право коришћења услуге превоза у првој и другој зони, односно ако је прва валидација неперсонализоване пластичне
смарт картице односно платне картице и мобилног телефона извршена у другој зони путник има право коришћења
услуге превоза у другој и првој зони.
Валидација неперсонализованих пластичних смарт картица у возилима је обавезна, а могућност коришћења превозне услуге започиње у моменту прве валидације неперсонализоване пластичне смарт картице, при чему корисник
има право да вожњу започету у времену које је одређено
временском картом, у оквиру изабраних зона и заврши.
Време коришћења основне временске карте плаћене
платном картицом и мобилним телефоном који подржава
НФЦ технологију са инсталираном одговарајућом апликацијом, започиње у моменту прве валидације при чему карта
важи само у времену за које је плаћена, односно путник не
може завршити вожњу која започиње у времену, а завршава
истеком времена одабране временске карте.
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Прва валидација у смислу одредаба овог пододељка
представља електронски запис у меморији неперсонализоване пластичне смарт картице, у меморији одговарајуће
апликације на мобилном телефону и на серверу система за
бесконтактне платне картице, о извршеној валидацији и
плаћеној услузи (куповина карте електронске карте ван режима претплате за више вожњи се врши у моменату прве
валидације).
2.2. Електронске карте ван режима претплате за више
вожњи – дневне временске карте:
Цена електронске карте ван режима претплате за више вожњи – дневне временске
карте – Карта плаћена неперсонализованом папирном смарт картицом
Зона

Износ ПДВ Продајна цена
(10%)
са ПДВ

Време коришћења карте

Цена

1и2

један дан

227,27

22,73

1, 2, 3 и 4

један дан

681,82

68,18

750,00

1и2

три дана

636,36

63,64

700,00

1, 2, 3 и 4

три дана

1.627,27

162,73

1.790,00

1и2

пет дана

909,09

90,91

1.000,00

1, 2, 3 и 4

пет дана

2.172,73

217,27

2.390,00

250,00

Дневна временска карта чије је време коришћења један
дан, важи 24 сата од момента куповине на малопродајном
објекту, на линијама ИТС, осим у ноћном саобраћају и минибус експрес линијама, за неограничен број вожњи у оквиру изабраних зона.
Дневна временска карта чије је време коришћења три
дана, важи три пута по 24 сата од момента куповине на малопродајном објекту, на линијама ИТС, осим у ноћном саобраћају и минибус експрес линијама, за неограничен број
вожњи у оквиру изабраних зона.
Дневна временска карта чије је време коришћења пет
дана, важи пет пута по 24 сата од момента куповине на малопродајном објекту, на линијама ИТС, осим у ноћном саобраћају и минибус експрес линијама, за неограничен број
вожњи у оквиру изабраних зона.
Путник има право на неограничен број вожњи у оквиру изабраних зона у времену коришћења дневне временске
карте, на линијама ИТС, у дневном саобраћају, ако је куповином на малопродајном објекту одговарајуће дневне временске карте која је уписана у папирну смарт картицу извршена наплата услуге превоза по цени утврђеној у ставу 1.
овог пододељка.
Валидација неперсонализованих папирних смарт картица у возилима је обавезна, а време коришћења карте започиње моментом куповине на малопродајном објекту, при
чему корисник има право да сваку започету вожњу у времену које је одређено врстом одабране дневне временске карте
и заврши.
3. Цене електронских карата у претплати
3.1. Цене месечних електронских карата у претплати:
Грађани РС и страни држављани
Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

1

2.718,18

271,82

Продајна цена са ПДВ
2.990,00

1и2

2.977,27

297,73

3.275,00

1, 2 и 3

3.536,36

353,64

3.890,00

1, 2, 3 и 4

4.536,36

453,64

4.990,00

3

2.977,27

297,73

3.275,00

3и4

3.536,36

353,64

3.890,00

4

2.977,27

297,73

3.275,00

13. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Ученици средњих школа и студенти
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1, 2 и 3

38.900,00

3.890,00

42.790,00

1, 2, 3 и 4

49.900,00

4.990,00

54.890,00

1.090,00

3

32.750,00

3.275,00

36.025,00

101,82

1.120,00

3и4

38.900,00

3.890,00

42.790,00

1.281,82

128,18

1.410,00

4

32.750,00

3.275,00

36.025,00

1.572,73

157,27

1.730,00

3

1.018,18

101,82

1.120,00

3и4

1.281,82

128,18

1.410,00

4

1.018,18

101,82

1.120,00

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

990,91

99,09

1и2

1.018,18

1, 2 и 3
1, 2, 3 и 4

1

Остале повлашћене категорије
ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности;
цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења; трајно неспособна лица за
рад и привређивање; дијализирана лица; лица са лаком душевном заосталошћу;
корисник права на новчану социјалну помоћ и његови чланови домаћинства;
корисници старосне/превремене старосне или инвалидске пензије; корисници
породичне пензије; незапослена лица; избегла и интерно расељена лица
Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

990,91

99,09

1.090,00

1и2

1.018,18

101,82

1.120,00

1, 2 и 3

1.718,18

171,82

1.890,00

1, 2, 3 и 4

2.263,64

226,36

2.490,00

3

1.018,18

101,82

1.120,00

3и4

1.718,18

171,82

1.890,00

4

1.018,18

101,82

1.120,00

1

Путник који право на услугу превоза остварује персонализованом пластичном смарт картицом са уписаном месечном електронском картом у претплати у меморију картице,
има право на неограничен број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају, на линијама ИТС у оквиру изабраних зона.
Месечна електронска карта у претплати важи почев од
првог и закључно са последњим даном у месецу за који је
карта купљена.
3.2 Цене полумесечних електронских карата у претплати:
Грађани РС и страни држављани
Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1

1.536,36

153,64

1.690,00

1и2

1.663,64

166,36

1.830,00

1, 2 и 3

2.118,18

211,82

2.330,00

1, 2, 3 и 4

2.718,18

271,82

2.990,00

3

1.663,64

166,36

1.830,00

3и4

2.118,18

211,82

2.330,00

4

1.663,64

166,36

1.830,00

Путник који право на услугу превоза остварује персонализованом пластичном смарт картицом са уписаном полумесечном електронском картом у претплати у меморију
картице, има право на неограничен број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају,
на линијама ИТС у оквиру изабраних зона.
Полумесечна електронска карта у претплати за прву половину месеца важи од 1. до 15. у месецу, односно за другу
половину месеца важи од 16. у месецу до краја месеца.
Полумесечну електронску карту у претплати могу купити само корисници персонализованих смарт картица категорије: грађани РС и страни држављани.
3.3 Цена годишњих електронских карата у претплати:
Грађани РС и страни држављани
Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1

29.900,00

2.990,00

32.890,00

1и2

32.750,00

3.275,00

36.025,00

Ученици средњих школа и студенти
Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

1

10.900,00

1.090,00

Продајна цена са ПДВ
11.990,00

1и2

11.200,00

1.120,00

12.320,00

1, 2 и 3

14.100,00

1.410,00

15.510,00

1, 2, 3 и 4

17.300,00

1.730,00

19.030,00

3

11.200,00

1.120,00

12.320,00

3и4

14.100,00

1.410,00

15.510,00

4

11.200,00

1.120,00

12.320,00

Остале повлашћене категорије
Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности;
цивилни инвалиди рата са 20-40% телесног оштећења; трајно неспособна лица за
рад и привређивање; дијализирана лица; лица са лаком душевном заосталошћу;
корисник права на новчану социјалну помоћ и његови чланови домаћинства;
корисници старосне/превремене старосне или инвалидске пензије; корисници
породичне пензије; избегла и интерно расељена лица
Зона

Цена

Износ ПДВ-а
(10%)

Продајна цена са
ПДВ-а

1

10.900,00

1.090,00

11.990,00

1и2

11.200,00

1.120,00

12.320,00

1, 2 и 3

18.900,00

1.890,00

20.790,00

1, 2, 3 и 4

24.900,00

2.490,00

27.390,00

3

11.200,00

1.120,00

12.320,00

3и4

18.900,00

1.890,00

20.790,00

4

11.200,00

1.120,00

12.320,00

Путник који услугу превоза остварује персонализованом пластичном смарт картицом са уписаном годишњом
електронском картом у претплати у меморију картице, има
право на неограничен број вожњи радним даном, суботом,
недељом и празником, у дневном саобраћају на линијама
ИТС у оквиру изабраних зона.
Годишња електронска карта у претплати важи 365 дана,
почев од дана куповине на киоску, односно за уплате преко правних лица и интернет портала, 12 месеци од момента
слања података уређајима у возилима.
Годишњу електронску карту у претплати не могу купити
корисници персонализованих смарт картица за незапослена лица, као ни категорије корисника којима се персонализована картица издаје односно продужава на период од најдуже годину дана, уколико је у моменту куповине годишње
карте период важења персонализоване картице краћи од 11
месеци, посматрано у односу на датум куповине годишње
карте.
3.4 Цена годишње календарске електронске карте у
претплати за календарску годину:
Лица старија од 65 година
Зона
1, 2, 3 и 4

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

370,00

37,00

407,00

Путник који услугу превоза остварује персонализованом
пластичном смарт картицом са уписаном годишњом календарском електронском картом у претплати, у меморију картице, има право на неограничен број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају, на свим
линијама ИТС, осим на експрес линијама за које се врши доплата, минибус експрес линијама и у ноћном саобраћају.
Календарска годишња електронска карта важи за календарску годину за коју је купљена, без обзира на датум куповине.
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4. Доплатна електронска карта за експрес линију „Београд–Обреновац” и папирна месечна резервација на
приградским линијама
4.1 Цена доплатне електронске карте за експрес линију
„Београд–Обреновац” износи:
Врста карте
Доплатна месечна електронска карта
Доплатна полумесечна електронска карта
Доплатна годишња електронска карта
(365 дана)

Цена

Износ ПДВ Продајна цена
(10%)
са ПДВ

1.000,00

100,00

1.100,00

590,91

59,09

650,00

11.000,00

1.100,00

12.100,00

Услугу превоза експрес линијом „Београд–Обреновац”
путник остварује персонализованом пластичном смарт
картицом са уписаном месечном, полумесечном или годишњом електронском картом у претплати у меморију картице за зоне 1, 2 и 3 и доплатном електронском (месечна, полумесечна или годишња) картом за експрес линију.
Доплатна месечна електронска карта у претплати за експрес линију „Београд–Обреновац” се купује истовремено
са месечном електронском картом у претплати, за зоне 1, 2
и 3, а уколико путник већ има уплаћену месечну електронску карту у претплати за зоне 1, 2 и 3, доплатну месечну
електронску карту у претплати за експрес линију може купити у корисничком центру.
Доплатна месечна електронска карта у претплати за експрес линију „Београд–Обреновац” важи почев од првог и закључно са последњим даном у месецу за који је карта купљена.
Доплатна полумесечна електронска карта у претплати
за експрес линију се купује истовремено са одговарајућом
полумесечном електронском картом у претплати за зоне
1, 2 и 3, а уколико путник већ има уплаћену полумесечну
електронску карту у претплати за зоне 1, 2 и 3, доплатну полумесечну електронску карту у претплати за експрес линију
може купити у корисничком центру.
Доплатна полумесечна електронска карта у претплати за
експрес линију „Београд–Обреновац” за прву половину месеца важи од 1. до 15. у месецу, односно за другу половину
месеца важи од 16. у месецу до краја месеца.
Доплатна годишња електронска карта за експрес линију
„Београд–Обреновац” може се купити само истовремено са
годишњом електронском картом у претплати за зоне 1, 2 и 3.
Доплатна годишња електронска карта за експрес линију
„Београд–Обреновац” важи 365 дана почев од дана куповине на киоску, односно 12 месеци од дана слања података уређајима у возилима за уплате преко правних лица и
интернет портала и не могу је купити корисници са персонализованом смарт картицом за незапослена лица као ни
категорије корисника којима се персонализована картица
издаје односно продужава на период од најдуже годину
дана уколико је у моменту куповине годишње карте период
важења персонализоване картице краћи од 11 месеци посматрано у односу на датум куповине годишње карте.
Корисник са уплаћеном календарском годишњом електронском картом не може извршити доплату за експрес линију „Београд–Обреновац”.
4.2. Цена папирне месечне резервације на приградским
линијама износи:
Износ ПДВ Продајна цена
(10%)
са ПДВ

Врста карте

Цена

Папирна месечна резервација за један
смер која важи радним данима у дневном
саобраћају

454,55

45,45

500,00

Папирна месечна резервација за један
смер која важи радним данима и викендом у дневном саобраћају

600,00

60,00

660,00
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Папирна месечна резервација је претплатна месечна
карта којом се плаћа резервација места за седење.
Продаја папирне месечне резервације може се вршити
само за приградске аутобуске линије и возила са нумерисаним местима.
Путник услугу резервације места за седење остварује
персонализованом пластичном смарт картицом са уписаном месечном или годишњом електронском картом у претплати за текући месец у меморију персонализоване картице
за зоне 1, 2 и 3 или за зоне 1, 2, 3 и 4 и папирном месечном
резервацијом која важи искључиво за линију, смер, полазак
и место за седење наведено на карти. Папирна месечна резервација мора обавезно да садржи и алиас број персонализоване картице за коју је продата резервација.
На један алиас број персонализоване картице могу бити
издате две папирне месечна резервације, за различите смерове.
Папирна месечна резервација важи искључиво уз персонализовану картицу на основу које је издата, а на коју је
извршена уплата месечне или годишње карте за зоне 1, 2 и
3 или 1, 2, 3 и 4.
У случају неодржавања поласка или укидања поласка
због измене реда вожње путник нема право на повраћај
средстава по основу плаћене месечне резервације за место
за седење. У случају укидања поласка по реду вожње путник
има право на замену резервације за полазак по избору, уколико на том поласку у тренутку замене има расположивих
места за седење.
Папирна месечна резервација се продаје на аутобуским
станицама.
Папирна месечна резервација важи почев од првог и закључно са последњим даном у месецу за који је купљена.
Корисник са уплаћеном годишњом календарском електронском картом не може извршити доплату за резервацију
места за седење.
5. Посебна карта у ИТС
Цена посебне карте износи:
Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

4.545,45

454,55

5.000,00

Куповином посебне карте, од момента издавања, корисник стиче право на даље коришћење започете услуге линијског превоза у дневном саобраћају у оквиру све четири
зоне ИТС, у дану у коме је карта издата, осим на минибус
експрес линијама и у ноћном саобраћају.
Правно лице коме је уговором поверен посао контроле
путника има право да уложи рекламацију на посебну карту
регистровану у Систему за наплату карата и управљање возилима у Београду.
6. Превоз пртљага
За превоз пртљага већих димензија, корисник је обавезан да додатно купи карту ван режима претплате или папирну карту у возилу, за одговарајући број зона.
7. Карте са рестрикцијом
Правно лице, осим куповине месечних, полумесечних и
годишњих електронских карата у претплати има могућност
куповине и карата у претплати са рестрикцијом за месец. Карта у претплати са рестрикцијом се добија комбинацијом цена:
– полумесечне карте и одговарајућег броја дневних временских карата или
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– одговарајућег броја дневних временских карата.
Рестрикција представља период у месецу у ком корисник
нема плаћену превозну услугу. Период рестрикције се уписује у персонализовану картицу за категорију корисника:
грађани РС и страни држављани (тзв. картица за запослене).
На персонализовану картицу за категорију корисника
грађани РС и страни држављани, може бити уписана само
једна рестрикција за текући месец, односно само један период у месецу за који корисник нема плаћену превозну
услугу.
Карту у претплати са рестрикцијом може купити само
правно лице регистровано у Систему за наплату карата и
управљање возилима.
8. Попуст у продаји електронских карата
За куповину електронских карата у претплати за категорију корисника: грађани РС и страни држављани, према
броју купљених карата, правна лица могу остварити попуст.
Правна лица остварују право на попуст куповином:
– месечних електронских карата у претплати;
– полумесечних електронских карата у претплати;
– годишњих електронских карата у претплати и
– електронских карата у претплати са рестрикцијом чија
цена није мања од цене полумесечне карте у претплати.
Висина попуста у зависности од броја купљених карата
приказана је у табели:

Број 60 – 5

Број купљених електронских карата у претплати за категорију:
Грађани РС и страни држављани

Висина попуста
– проценат

од 30 до 199

3%

од 200 до 1.000

5%

од 1.001 до 2.000

10%

од 2.001–7000

15%

7001–10.000

20%

10.001 и више

25%

За допуну преко правних лица годишња карта се уписује
као 12 месечних карата при чему је правно лице у обавези
да пре почетка продаје за наредни месец достави списак
алиас бројева персонализованих картица за категорију корисника: грађани РС и страни држављани на које ће бити
уписане допуне за наредни месец, у супротном допуне се
аутоматски уписују на картице са списка из претходног месеца.
Годишња карта, односно месечне карте садржане у годишњој карти, не могу бити карте са рестрикцијом.
Правно лице које купи годишњу карту не може мењати
изабрану зону у оквиру ИТС током месеци у којима важи
годишња карта.
Правно лице нема право на повраћај средстава по основу плаћених годишњих карата, нити право на повраћај или
наплату разлике у цени у случају да дође до промене цена у
периоду важења годишње карте.

9. Цене издавања бесконтактних смарт картица и начин плаћања услуге превоза у Систему за наплату карата и управљање возилима
А) Цена издавања бесконтактних смарт картица
Цена без
ПДВ
208,33
208,33

Врста картице:
Персонализована пластична смарт картица
Неперсонализована пластична смарт картица
Неперсонализована папирна смарт картица

33,33

За ученике који похађају основне школе (који нису старији од 17 година) и
специјалне основне школе (а нису старији од 19 година) на територији града
Београда, а које су у систему образовања РС, прво издавање персонализоване
картице је бесплатно, а свако наредно плаћа корисник према ценама утврђеним овим решењем. Трошкове прве израде персонализованих картица сноси
надлежна организациона јединица Градске управе Града Београда.
За ученике са пребивалиштем на територији града Београда (који нису старији
од 17 година) и специјалне основне школе (а нису старији од 19 година) а
похађају основне школе ван територије града Београда, односно у иностранству или похађају испоставе школа на територији града Београда, свако
издавање персонализоване картице се наплаћује према ценама утврђеним
овим решењем.
Службене картице система – издавање возачке картице
Нераздужење службене картице система – возачке картице (изузев у случају
крађе или губитка возачке картице под условима које прописује организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове јавног
превоза), при чему се средства од нераздужења возачких картица третирају
као приход ИТС-а.

Износ
Цена издавања картице
Рок важења картице
ПДВ (20%)
(дин)
41,67
250,00
три године
41,67
250,00
три године
активира се моментом куповине на
малопродајном објекту и важи до истека
6,67
40,00
купљене дневне временске карте која је
уписана на картицу

208,33

41,67

250,00

Најдуже до осам година

208,33

41,67

250,00

Најдуже до осам година

208,33

41,67

250,00

до електронске читљивости возачке
картице

1.666,67

333,33

2.000,00

Б) Начин плаћања услуге превоза у ИТС
1. Бесконтактним смарт картицама:
Персонализованом пластичном смарт картицом

Неперсонализованом пластичном смарт картицом

Куповином електронске карте у претплати, која се уписује у меморију персонализоване пластичне смарт картице,
у висини цене утврђене овим решењем за месечну, полумесечну и годишњу и календарску годишњу електронску
карту у претплати за одређену категорију корисника и зону коришћења у оквиру ИТС, као и куповином електронске карте у рестрикцији која се уписује у меморију персонализоване пластичне смарт картице.
Валидацијом картице у возилу при чему се у меморију картице уписује електронски запис о извршеној валидацији
и умањује новчани износ уписан у меморији картице за цену изабране основне временске карте утврђене овим
Решењем у зависности од зоне коришћења у оквиру ИТС.
Картица допуњује се новчаним износом, одабраним од стране корисника, који се електронски уписује у меморију
картице. Картица се у периоду важења може допунити неограничен број пута; максимални износ једне трансакције (допуне) може бити 2.500,00 динара. За сваку трансакцију (допуну) од 900,00 динара или више, кориснику се
одобрава једнократни попуст по трансакцији у износу од 100,00 динара.
Новчани износ који је електронски уписан на картицу (уплаћена средства) може се искористити за плаћање услуге
превоза или пребацити на другу неперсонализовану смарт картицу, али не може бити враћен кориснику.
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Куповином изабране дневне временске карте која се уписује у меморију неперсонализоване папирне смарт картице.
Допуна картица врши се на продајним местима одређеним за ову сврху. Папирне смарт картице купљене до 31.
јануара 2015. године, не могу се допуњавати. Средства преостала на овим картицама могу се пребацити на нове
неперсонализоване пластичне смарт картице које се обезбеђују о трошку корисника.
Куповина електронске карте путем мобилног телефона врши се валидацијом, односно приношењем мобилног
2. Мобилним телефоном који подржава НФЦ технолотелефона уређају за валидацију, при чему се у меморију одговарајуће апликације на мобилном телефону уписује
гију и који има инсталирану одговарајућу апликацију
електронски запис о извршеној валидацији чиме се купљена карта поништава.
Куповина електронске карте путем бесконтактних платних картица врши се валидацијом, односно приношењем
3. Бесконтактним платним картицама
картице уређају за валидацију, при чему се на серверу система уписује електронски запис о извршеној валидацији
што представља информацију о купљеној карти и плаћеној услузи.
4. Куповином папирне карте у возилу
Карта се купује у возилу по цени утврђеној овим решењем
5. Куповином посебне карте
Карта се купује код контролора по цени утврђеној овим решењем
Неперсонализованом папирном смарт картицом

10. Све продајне цене услуге превоза у јавном линијском
превозу путника на територији града Београда у ИТС су са
урачунатим порезом на додату вредност и изражене су у РСД.
11. Електронске карте у претплати и електронске карте
ван режима претплате у примени у ИТС као и посебне карте, важе у превозу путника градском железницом „БГ:ВОЗ”.
IV.
Изван ИТС примењују се следеће цене:
1. Папирна карта купљена у возилу у ноћном саобраћају:
Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1

Зона

136,36

13,64

150,00

1и2

190,91

19,09

210,00

За непрекидну вожњу у једном смеру за изабрану тарифну зону у ноћном саобраћају купује се једна папирна карта
у возилу.
Ноћне линије не припадају ИТС и на овим линијама
важе само папирне карте купљене у возилу у ком се користи превозна услуга.
2. Папирна карта купљена у возилу код возача на минибус експрес линијама – Е линијама:
Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

181,82

18,18

200,00

3. Папирна карта купљена у возилу код возача на минибус експрес линији – линија А1 (Трг Славија – Аеродром
Никола Тесла)
Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

363,64

36,36

400,00

Линија А1 (Трг Славија – Аеродром Никола Тесла) не
припада ИТС и на овој линији важе само папирне карте купљене у минибус возилима у којима се користи услуга превоза.
V.
Даном примене овог решења престаје да важи Решење о
утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 15/17 и 95/20).
VI.
Ово решење се објављује у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 38-4546/22-Г-01, 7. јуна 2022. године

Е линије не припадају ИТС и на овим линијама важе
само папирне карте купљене у минибус возилима у којима
се користи услуга превоза.

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Веће Градске општине Звездара на основу члана 42. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 124/19) и чланова 43–45. Пословника Већа Градске
општине Звездара XI број 06-42 од 3. децембра 2019. године
на седници одржаној дана 10. јуна 2022. године, доноси

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА
ВАЗДУХА ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
I. У Правилнику о суфинансирању пројекта смањења
загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији
градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 51/22) врши се измена и то:
У члану 2. став 1. брише се друга реченица и она сада
гласи: „Заменом фосилних енергената еколошки прихва-

тљивијим енергентима кроз набавку и уградњу нових котлова на пелет и природни гас који испуњавају еколошке
стандарде, допринеће се смањењу загађења ваздуха и деградацији животне средине”.
У члану 4. иза речи „са ПДВ-ом” додаје се „односно у
највишем износу од 5.000.000,00 РСД, са ПДВ-ом, колико
је укупно средстава одобрено Споразумом за реализацију
пројекта”.
У члану 6. став 1. алинеја 1. бришу се речи „у урбаној
зони” и сада гласи „сходно Табели 1”.
У члану 6. брише се табела 1 – Месне заједнице на територији ГО Звездара према зонама и сада гласи:
I ЗОНА

II ЗОНА

III ЗОНА

1

„ВУКОВ СПОМЕНИК”

„СЛАВУЈЕВ ПОТОК”

„ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ”

2

„ЛИПОВ ЛАД”

„БУЛБУЛДЕР”

„МАЛИ МОКРИ ЛУГ”

3

„ВРАЧАРСКО ПОЉЕ”

„СЕВЕРНИ БУЛЕВАР”

„ВОЈВОДА МИШИЋ”

4

„ЗЕЛЕНО БРДО”

„МИРИЈЕВО”
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5

„ЗВЕЗДАРА”

„НОВО МИРИЈЕВО”

6

„СМЕДЕРЕВСКИ
ЂЕРАМ”

„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

7

„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

8

„ВОЈВОДА ПУТНИК”

У члану 11. став 1. алинеја 12 тачка 2. брише се, а тачке 3,
4. и 5. сада постају тачке 2, 3. и 4.
У члану 14. у ставу 4. брише се реч „свим”.
Члан 15. став 1. тачка 4. се брише.
У члану 17. став 1. алинеја 3. брисе се и сада гласи „ Подносилац захтева дужан је да достави изјаву о суфинансирању у минималном износу од 30% од вредности укупних
средстава за реализацију пројекта”.
У члану 17. став 1. иза речи Табела 2. брише се реч „набавка и инсталација” и сада гласи „замена”.
У члану 17. став 1. Табела 2. брише се ред
Електрична енергија

30

У члану 17. став 2. алинеја 1. брише се реч „набавка и
уградња” и сада гласи „замена”, а иза речи „250 kW” бришу
се речи „са пратећом техником (вентили, термоманоматри,
вентилатори, цеви, носачи, изолација, итд) ”.
У члану 17. став 2. алинеја 3. брише се реч „набавка и
уградња” и сада гласи „замена”.
У члану 17. став 3. алинеје 5, 6 и 7. бришу се.
Члан 18. став 1. тачка 6. бришу се речи „опрему са уградњом” и сада гласи „замену котла”.
Члан 18. став 1. тачка 2. брише се и сада гласи: „списак
посебних делова зграде (станова и пословних простора), са
списком власника ових посебних делова и фотокопијама
њихових личних карата, у којима се јасно види адреса становања”.
Члан 18. став 1. тачка 3. брише се и сада гласи: „списак
свих станара (чланова домаћинстава)”.
У члану 19. став 7. иза речи „листе” брисати део реченице „закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег
су обезбеђена укупна средства за субвенционисање”.
У члану 19. став 12. иза речи „од дана објављивања” брише се реч „коначне” и сада гласи „прелиминарне”.
Члан 20. се брише и сада гласи:
„Градска општина Звездара ће закључити уговор са изабраним стамбеним заједницама, којим ће бити дефинисана
међусобна права и обавезе.
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Изабрана стамбена заједница дужна је да у року од 15
(петнаест) дана од дана потписивања уговора уплати свој
део учешћа у суфинансирању пројекта, буџету Градске општине Звездара.
Градска општина Звездара ће извршити пренос средстава изабраном извођачу радова, након завршетка реализације пројекта.
Услов да се пренесу средства је записник Комисије да су
радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је стамбена заједница предала када се пријавила
на јавни конкурс, као и у складу са записником Комисије
приликом изласка на терен.”
У члановима 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. и 20. као
и у поднасловима изнад члана 14. и 16. речи „јавни позив”
заменити речима „јавни конкурс”, у одговарајућем падежу.
У члановима 11. став 1. алинеја 3, 4, 5, 12. тачка 1. и 3, члану 12. став 1. тачка 3. и 4, члану 13. став 2, члану 17. став 1,
члану 19. став 2, 10, 12, 13 и 14 и члану 21. став 3, као и у поднасловима изнад члана 17. и 19. речи „крајњи корисник” заменити речима „стамбена заједница”, у одговарајућем падежу.
II. Овим правилником ставља се ван снаге Правилник
о изменама и допуни Правилника о суфинансирању пројеката смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора
на територији градске општине Звездара донет на седници
Већа 2. јуна 2022. године, XI број 06-26/22.
III. Овлашћује се Комисија за реализацију пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора
у 2022. години на територији градске општине Звездара, XI
број 06-24/22, коју је формирало Веће на седници дана 23.
маја 2022. године, да утврди прећишћен текст Правилника о
суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији Градске општине Звездара.
IV. У свему осталом Правилник о суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора
на територији градске општине Звездара остаје неизмењен.
V. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Београда” и биће
достављен Скупштини Градске општине Звездара на давање сагласности.
Веће Градске општине Звездара
XI број 011-1-18, 10. јуна 2022. године
Председник Већа
Владан Јеремић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о престанку функције заменика прадседника Скупштине Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда –

1
1

Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6

„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

