
 
Редни 
број 

Назив категорије Потребна документација 

1. Труднице док 
трају околности 

под којима се 
остварује право 

- фотокопија личне карте (оригинал на увид); 
 

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 (оригинал на увид); 

 
- оригинал лекарског уверења/потврде (државне или приватне установе 

Републике Србије) о трудноћи, које обвезно садржи процену термина 
порођаја и ЈМБГ, оверено печатом установе и факсимилом лекара 

гинеколога (не старије од 15 дана) 
2. Деца до 18. 

година која лично 
примају сталну 

социјалну помоћ 
на основу решења 

надлежног 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 социјалну помоћ; 

 

- оригинално уверење/потврда о похађању верификоване школе у 
текућој школској години (не старије од 15 дана) 

3а. Уживаоци 

породичне 
инвалиднине по 

основу палог 

борца у оружаним 
акцијама после 17. 

августа 1990. 
године: 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: брачни 

- фотокопија личне карте (оригинал на увид); 

 
Избеглице: 

- фотокопија важеће избегличке легитимације (плаве боје) (оригинал 
на увид); 

 

Интерно расељена лица: 
- фотокопија личне карте 



другови и 
родитељи палих 

бораца који нису у 

радном односу 

- 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 (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 незапосленог 

лица, не старија од 15 дана или оригинал уверење РФПИО о периодима 
осигурања (не старије од 15 дана) 

 
Наведена лица могу остварити право на бесплатан превоз под условом да имају пребивалиште 

на територији Града Београда, односно избегла или интерно расељена лица са боравиштем на 
територији града Београда. 

 

 


