30. јул 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
јула 2020. године, на основу члана 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16,
95/18), чланa 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 и
др. закон, 83/18 и 31/19) и чланa 25. став 1. тачка 13. 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), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци 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) у члану 1. после става
3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Надлежна организациона јединица ближе уређује обавезе превозника, саобраћајног особља и путника у линијском превозу, као и тарифни систем на територији града
посебним правилницима.”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 2.
У члану 3. став 2., речи: „Градско веће”, замењује се речима: „надлежна организациона јединица.”.
Члан 3.
После члана 3. додају се нови чланови: 3а, 3б, 3в, 3г, 3д и
3ђ, који гласе:
„Члан 3a
Тарифни систем обухвата следеће врсте карата:
– карте у претплати;
– карте ван режима претплате.
Услугу превоза у режиму претплате, зависно од категорије, корисници могу остварити као:
1. превоз са накнадом – без попуста и са попустом;
2. превоз без накнаде – са неограниченим временом трајања без возне исправе и са ограниченим временом трајања
са возном исправом.
Члан 3б
Услугу превоза са накнадом без попуста, уз одговарајућу
возну исправу, остварују:
1. грађани Републике Србије;
2. страни држављани.
Документација којом корисници доказују статус утврђује се актом из члана 3. ове одлуке.
Члан 3в
Услугу превоза са накнадом са попустом (повлашћене категорије корисника), уз одговарајућу возну исправу,
остварују корисници који имају пребивалиште на територији града Београда, и то:
1) ученици средњих школа до навршених 20 година живота;
2) студенти високошколских установа до навршених 26
година живота;
3) студенти докторских студија и студенти факултета
чије основне или интегрисане академске студије трају шест
школских година, до навршених 28 година живота;
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4) ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности;
5) цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења;
6) трајно неспособна лица за рад и привређивање;
7) дијализирана лица;
8) лица са лаком душевном заосталошћу;
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;
10) корисници старосне/превремене старосне или инвалидске пензије;
11) корисници породичне пензије;
12) лица старија од 65 година;
13) незапослена лица која су на евиденцији код организације надлежне за послове запошљавања на територији
града Београда;
14) избегла и интерно расељена лица која имају боравиште на територији града Београда.
Изузетно, корисници из става 1. тач. 1, 2. и 3. овог члана,
који немају пребивалиште на територији града Београда,
остварују услугу превоза са накнадом са попустом уз одговарајућу возну исправу, под условом да су верификоване
школе/акредитовани факултети које похађају на територији
града Београда.
Корисници из става 1. тач. 1, 2. и 3. овог члана, који имају пребивалиште на територији града Београда, а похађају
школу односно факултет у иностранству или је испостава
иностране школе односно факултета на територији града
Београда, остварују услугу превоза са накнадом са попустом уз одговарајућу возну исправу.
Возне исправе корисницима из става 1. тач. 1–5, 8, 9, 11.
и 14. издају се са ограниченим временом трајања, најдуже
до једне године.
Возне исправе корисницима из става из става 1. тачка
10. овог члана којима се издавање врши на основу оригиналне потврде Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да је лице поднело захтев за остваривање
права на пензију, издају се са ограниченим временом трајања, најдуже до шест месеци.
Возне исправе корисницима из става 1. тачка 13. овог
члана издају се са ограниченим временом трајања, најдуже
до три месеца.
Документација којом корисници доказују статус утврђује се актом из члана 3. ове одлуке.
Члан 3г
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са неограниченим временом трајања без возне исправе остварују:
1) деца до седам година старости;
2) професионални припадници војске Србије у униформи;
3) припадници полиције и комуналне милиције у униформи.
Члан 3д
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са ограниченим временом трајања, најдуже до краја периода важења картице, уз одговарајућу возну исправу, остварују:
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;
2) ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50–100% инвалидитета;
3) цивилни инвалиди рата са 50–100% телесног оштећења;
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4) лица са 70–100% телесног оштећења из групе VII Правилника о утврђивању телесних оштећења које је проузроковано повредом у саобраћајној незгоди у којој је учествовало возило јавног линијског превоза на територији града
Београда;
5) слепа лица и њихов пратилац када је у присуству слепог лица;
6) инвалидна лица која примају стални додатак за туђу
негу и помоћ;
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;
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;
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;
10) лица оболела од хемофилије код којих је утврђен
потпуни губитак радне способности или трајна неспособност за рад и привређивање;
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;
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;
Лица из става 1. овог члана остварују право на услугу
превоза без накнаде под условом да имају пребивалиште на
територији града Београда, изузев лица из става 1. тачка 12.
овог члана која бесплатан превоз остварују уз услов да имају пребивалиште на територији Републике Србије.
Изузетно, корисници из става 1. тачка 1. овог члана,
који немају пребивалиште на територији града Београда,
остварују право на услугу превоза без накнаде уз одговарајућу возну исправу, под условом да је школа коју похађају
верификована и на територији града Београда.
Корисници из става 1. тачка 1. овог члана, који имају пребивалиште на територији града Београда, а похађају
школу у иностранству или је испостава иностране школе на
територији града Београда, остварују право на услугу превоза без накнаде уз одговарајућу возну исправу.
Возне исправе корисницима из става 1. тач. 2. и 3. издају
се са ограниченим временом трајања, најдуже до једне године.
Документација којом корисници доказују статус се
утврђује актом из члана 3. ове одлуке.
Члан 3ђ
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са ограниченим временом трајања (најдуже до једне године), уз одговарајућу возну исправу, остварују лица која имају пребивалиште на територији града Београда:
1) труднице док трају околности под којима се остварује
право;
2) деца до 18 година која лично примају сталну социјалну помоћ на основу решења надлежног центра за социјални
рад уз потврду да су редовни ученици;
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3) уживаоци породичне инвалиднине по основу 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;
– брачни другови и родитељи палих бораца који нису у
радном односу.
Документација којом корисници доказују статус се
утврђује актом из члана 3. ове одлуке.”.
Члан 4.
У члану 24. став 1. алинеја трећа, мења се и гласи:
„остала саобраћајна опрема у функцији линијског превоза (аутомати за продају карата и допуна, лифтови за потребе корисника линијског превоза, опрема за сакупљање
рециклажног отпада и аутоматску допуну бесконтактних
смарт картица и др.)”.
Члан 5.
У члану 31. став 6. после речи: „порукама”, додаје се зарез и текст: „осим на чеоном и задњем делу возила”.
У истом члану став 7., мења се и гласи:
„Рекламе и други натписи, не смеју се налазити на стакленим површинама, било да се могу или не могу отварати,
као ни на местима на којима заклањају видик или прекривају прописане ознаке и обавештења о превозу”.
Члан 6.
После члана 32., додаје се нови члан 32а, који гласи:
„Члан 32а
Превозник је дужан да обезбеди:
– исправност уређаја из система за наплату карата и
управљање возилима (валидатори, штампач, возачки компјутер и др.);
– чистоћу спољашњости и унутрашњости возила;
– исправност и функционалност дисплеј табли;
– исправност и функционалност клима уређаја и уређаја за грејање, који морају бити укључени када су испуњени
услови из члана 30. став 3. ове одлуке;
– исправност уређаја за бројање путника;
– WI-FI покривеност;
– да возач у току рада буде обучен у униформу тј. у службено одело и да буде обувен у адекватну обућу. Униформу,
односно службено одело чине – горњи део униформе који
има утиснуту или одштампану ознаку пословног имена
превозника (летњи горњи део – мајица са крагном или кошуља, зимски горњи део – сако или јакна и кошуља), доњи
део униформе (панталоне дугих ногавица). Адекватна обућа не подразумева: папуче, сандале и слично;
– улазак путника на врата опредељена за улаз на линијама које одреди надлежна организациона јединица;
– начин уласка и изласка путника из возила и редослед
отварања врата од стране возача у складу са налогом надлежне организационе јединице;
– заустављање возила, отварање и затварање врата од
стране возача на свим стајалиштима, према регистрованом
реду вожње;
– продају карата код возача;
– праћење валидације возних исправа путника који улазе на предња врата од стране возача”.
Члан 7.
У члану 33. став 1. алинеја осма мења се и гласи:
„– да за време рада носи униформу и адекватну обућу, у
складу са чланом 32а. став 1. алинеја седма,”
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Члан 8.
У члану 54., после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за
прекршај превозник и друго правно лице ако поступа у супротности са одредбама члана 32а.
У истом члану у ставу 2., после речи: „прекршај из”,
речи: „става 1.” мењају се и гласе: „ст. 1 и 2.”
У истом члану досадашњи став 2, постаје став 3.
Члан 9.
У члану 55. став 1., износ: „6.000,00”, замењује се износом: „10.000,00”.
Члан 10.
У члану 56. став 2. алинеја прва, брише се.
У истом члану и ставу, алинеја трећа, после речи: „из
члана 1. став 3”, додају се речи: „и 4 и члана 3. став 2”.
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односно акта из ст. 2. и 3. члана 2. ове одлуке плаћа накнаду
у складу са посебном одлуком Скупштине града Београда,
од пријема одговарајућег акта надлежне комуналне инспекције до уклањања средства за оглашавање.
Уколико се не може утврдити лице из става 1. овог члана, накнаду у складу са посебном одлуком Скупштине града
Београда плаћа лице које се оглашава на средству за оглашавање које је постављено или се користи без дозволе односно акта из члана 2. ст. 2. и 3. ове одлуке, ако не поседује
огласну декларацију.
Члан 2.
У члану 56. у ставу 1. после тачке 5) додаје се нова тачка
која гласи:
„6) оглашавати се на средству за оглашавање које је постављено или се користи без дозволе односно акта из ст. 2.
и 3. члана 2. ове одлуке”.

Члан 11.
У целокупном тексту Одлуке, речи: „Организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове
саобраћаја”, замењује се речима: „Организациона јединица
Градске управе града Београда надлежна за послове јавног
превоза”, у одређеном броју и падежу.
У целокупном тексту Одлуке, речи: „инспектор за друмски саобраћај”, замењује се речима: „инспектор за јавни линијски превоз путника”, у одређеном броју и падежу.
У целокупном тексту Одлуке, речи: „Комунална полиција”, замењују се речима: „Комунални милиција”, у одређеном броју и падежу.
У целокупном тексту Одлуке, речи: „комунални полицaјац”, замењују се речима: „комунални милиционер”, у
одређеном броју и падежу.

Члан 3.
У члану 57. став 3 речи: „јавним и другим површинама,”
замењују се речима: ''отвореним површинама”.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном листу Града Београда”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Скупштина Града Београда
Број 34-285/20-С, 30. јула 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
јула 2020. године, на основу члана 40. Закона о оглашавању
(„Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 52/19), члана 12. став 1.
тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и
члана 31. тачка 7. 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), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о оглашавању на територији града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17,
96/17, 109/18, 26/19, 62/19 и 17/20), после члана 55. додаје се
нови члан који гласи:
„Члан 55а
Лице које на отвореној површини из члана 4. ове одлуке
постави средство за оглашавање или га користи без дозволе

Члан 4.
У члану 59. у ставу 1. после алинеје треће додаје се нова
алинеја која гласи:
„– ако поступи супротно забрани из члана 56. став 1.
тачка 6. ове одлуке”.
Члан 5.
У члану 60. у ставу 1. алинеје друга мења се и гласи:
„– ако поступи супротно забранама из члана 56. став 1.
тач. 1.–5. ове одлуке”.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда".
Скупштина Града Београда
Број 35-287/20-С, 30. јулa 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
јула 2020. године, на основу члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града
Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15 ,
75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 60/19 и 17/20), у члану 23. став 1. тачка 2. после алинеје треће, додаје се нова
алинеја која гласи:
„– улици у којој се крећу возила јавног превоза путника”.

