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Поштовани, 

 
У складу са Одлуком о бесплатном превозу за ђаке основних школа Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту је и ове школске 2013/2014. године обезбедио средства за 
прво издавање БусПлус картица за редовне ученике београдских основних школа.  

Обавештавамо Вас да ће ове школске године групно издавање ђачких легитимација 
преко школа бити организовано за ученике основних школа које се налазе на 
територији општина: Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Барајево, јер у овим 
опшинама на Ластиним станицама није могуће појединачно издавање БусПлус картица. 
 

Како се Ваша школа не налази на општини предвиђеној за организовано 
прикупљање захтева, потребно је да: 

 
1. ученицима заинтересованим за БусПлус картицу обезбедите 

потврде/уверења о редовном похађању школске 2013/2014. 
године    
 

2. њиховим родитељима/старатељима проследите следеће 
информације: 

 
 Појединачна израда и издавање ученичких картица може се извршити на 

следећим локацијама у Београду:  
 

Компанија Адреса Општина Бр. 
пултова 

Радно 
време Суботом Недељом

БусПлус Масарикова 5 Врачар 6 09:00-20:00 09:00-
16:00 не ради 

БусПлус 

Булевар 
Михајла 

Пупина 10А / 
локал 33 

Нови 
Београд 4 08:00-20:00 08:00-

16:00 не ради 

Темпо Вилине воде 
бб Палилула 1 09:00-21:00 09:00-

21:00 
09:00-
21:00 

Темпо Обреновацки 
друм број 3 Чукарица 1 09:00-21:00 09:00-

21:00 
09:00-
21:00 

Темпо Аутопут за 
Загреб 35 

Нови 
Београд 1 09:00-21:00 09:00-

21:00 
09:00-
21:00 

 

Република Србија 
Град Београд  
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 Неопходно је да при подношењу захтева на некој од наведених локација 

родитељ/старатељ са собом понесе следећу документацију: 
 
- Потврду/уверење о редовном похађању школске 2013/2014. године; 

 
- Фотокопију здравствене књижице детета или фотокопију извода из матичне 

књиге рођених, као и оригинални документ на увид (документ је неопходан 
ради правилног уноса ЈМБГ);  

 
- Фотографију ученика у боји, не старију од 6 месеци, приближне димензије 

3x3,5cm. Фотографија се на лицу места скенира и враћа. Омогућено је и 
фотографисање детета на лицу места уколико родитељи/старатељи не 
поседују адекватну фотографију. 

 
 Родитељ/старатељ на лицу места добија, попуњава и потписује Захтев за 

издавање картице.  
 

 Свака БусПлус ученичка картица траје до краја основног образовања, тј. до 
завршетка осмог разреда.  

 
Напомена: 
 
Прво издавање ученичке БусПлус картице је бесплатно за родитеља/старатеља. 

Уколико ученик изгуби или оштети картицу трошкове издавања дупликата, у износу од 
250 динара сноси родитељ/старатељ ученика. У том случају неопходно је да 
родитељ/старатељ лично оде на место за издавање картица и понесе копију 
здравствене књижице или копију извода из матичне књиге рођених детета, као и 
оригинални документ на увид.  

 
 
На крају сваког месеца Apex Solution Technology d.o.o. ће вам поштом испоставити 

предрачун и рачун за израђене картице за ученике Ваше школе за протекли месец.  
 
Потребно је да предрачун проследите Секретаријату за образовање и дечју заштиту 

ради потраживања средстава, а након што вам Секретаријат пребаци тражена средства 
по основу предрачуна, уплатите их на рачун фирме Apex Solution Technology који је 
наведен у подрачуну.  

 
Контакт особа у Секретаријату за образовње и дечју заштиту задужена за праћење 

реализације ове активности је: Јелена Драгић (контакт телефон: 715-7109,  
j.dragic@beograd.gov.rs).   
 

  С поштовањем, 

 
                                                                                                                  СЕКРЕТАР 

 
Љиљана Јовчић 

 
 
 
 
Обрадила: Јелена Драгић 

 


