
 

 

ПРАВО НА УСЛУГУ ПРЕВОЗА БЕЗ НАКНАДЕ ОСТВАРУЈУ КОРИСНИЦИ КОЈИ 

ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, ИЗУЗЕВ 

КАТЕГОРИЈА НАВЕДЕНИХ ПОД БРОЈЕВИМА 1 И 12. 

ПРАВО НА ИЗДАВАЊЕ КАРТИЦА ОСТВАРУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ПОДНЕТОГ 

ЗАХТЕВА А УЗ ПРИЛАГАЊЕ СЛЕДЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

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  

4. 

Лица са 70-100% телесног 

оштећења из групе VII 

Правилника о утврђивању 

телесних 

оштећења(„Службени 

гласник РС“, бр. 105/2003) 

које је проузроковано 

повредом у саобраћајној 

незгоди у којој је 

учествовало возило јавног 

линијског превоза на 

- 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 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 



територији града Београда 

5. 

Слепа лица и њихов 

пратилац када је у присуству 

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 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 инвалидско 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 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: 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 инвалидско 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 инвалидско 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 привређивање; 

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 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 инвалидско осигурање (комисија у др 

Александра Костића) 



Право остварују за болести под шифром: Д66, Д67, 

Д68 
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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 инвалидско осигурање (комисија у др 

Александра Костића) 

- оригинал листинг ПИО 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 
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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 

 


