
Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете писане оставке, Дијане Хркаловић, са изборне ли-
сте „Покренимо Београд – Томислав Николић” (Српска на-
предна странка, Нова Србија, Асоцијација малих и средњих 
предузећа и предузетника Србије, Демократска партија Ма-
кедонаца – Демократска партија на Македонците, Покрет 
снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Коалиција удру-
жења избјеглица у Републици Србији).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-659/12-С, 14. децембрa 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Од-
лука УС и 54/11) и члана 109. Пословника Скупштине града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10 
и 32/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине града 
Београда изабраном на изборима, одржаним 6. маја 2012. 
године, и то Драгомиру Павловићу, са изборне листе „Пок-
ренимо Београд – Томислав Николић” (Српска напредна 
странка, Нова Србија, Асоцијација малих и средњих преду-
зећа и предузетника Србије, Демократска партија Македо-
наца – Демократска партија на Македонците, Покрет снага 
Србије – БК, Покрет социјалиста, Коалиција удружења из-
бјеглица у Републици Србији).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 02-659/12-С, 14. децембрa 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7) и 
члана 97. ст. 1. и 2. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА 
И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХО-
ДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ 

ОПШТИНАМА У 2013. ГОДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се годишњи обим јавних сред-

става за вршење поверених и других, законом одређених 
послова града Београда (у даљем тексту: град) и градских 
општина и расподела прихода између града и градских 
општина у 2013. години, којом се обезбеђује остваривање 
утврђеног обима средстава.

Члан 2.
Годишњи обим јавних средстава буџета града и буџета 

градских општина у 2013. години износи 98.266.106 хиљада 
динара, од чега:
– средства буџета града 
износе

87.098.202 хиљада динара

– средства буџета градских 
општина износе

11.167.904 хиљада динара

У оквиру утврђеног обима средстава у ставу 1. овог чла-
на садржан је и износ средстава од пореза на додату вред-
ност на приходе од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе град и 
градске општине у висини од 20 процената.

Члан 3.
Средства буџета града из члана 2. алинеја 1. ове одлуке 

односе се на:
– текуће приходе и примања 78.748.202 хиљаде динара
– примања од задуживања 8.350.000 хиљадa динара
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Члан 4. 
Средства буџета градских општина из члана 2. алинеја 2. 

ове одлуке распоређују се на градске општине, и то: 
(у 000 дин.)

  Општине Обим 
средстава 
за општу 

потрошњу

Обим 
средстава за 
капитална 

улагања

Обим 
средстава 

за наменску 
потрошњу

Укупан обим 
средстава

1 2 3 4 5
Укупна средства за 
јавну потрошњу

7,668,552 347,570 3,151,782 11,167,904

ВОЖДОВАЦ 424,974 13,500 25,316 463,790 
ВРАЧАР 390,609 0 137,694 528,303 
ЗЕМУН 555,510 27,000 50,997 633,507 
ЗВЕЗДАРА 483,221 18,000 63,814 565,035 
Н.БЕОГРАД 504,357 13,500 57,937 575,794 
ПАЛИЛУЛА 468,438 10,000 56,765 535,203 
РАКОВИЦА 500,560 27,000 8,630 536,190 
С.ВЕНАЦ 406,972 13,500 62,899 483,371 
СТАРИ ГРАД 735,578 0 429,952 1,165,530 
ЧУКАРИЦА 545,925 33,570 11,169 590,664 
БАРАЈЕВО 263,560 45,000 58,529 367,089 
ГРОЦКА 375,628 40,500 203,773 619,901 
ЛАЗАРЕВАЦ 442,630 0 490,794 933,424 
МЛАДЕНОВАЦ 396,119 52,000 189,414 637,533 
ОБРЕНОВАЦ 536,670 0 1,050,918 1,587,588 
СОПОТ 271,507 9,000 35,576 316,083 
СУРЧИН 366,294 45,000 217,605 628,899 

Члан 5.
Укупна средства за јавну потрошњу градских општина, 

утврђена чланом 4. ове одлуке повећавају се за износ средста-
ва која се преносе из буџета града тим градским општинама 
за конкретне намене, на основу акта градоначелника града.

Обим средстава за јавну потрошњу градских општина, 
утврђен чланом 4. ове одлуке повећава се за износ средста-
ва које та градска општина оствари по основу донација и 
трансфера.

Обим средстава за јавну потрошњу градских општина, 
утврђен чланом 4. ове одлуке повећава се за приходе који 
су, до ступања на снагу Закона о изменама и допунама За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 
93/12), остваривани преко подрачуна буџетских корисника 
консолидованог рачуна трезора градских општина и ови 
приходи у целости припадају градским општинама.

Секретаријат за финансије градске управе града Београда 
врши контролу и обезбеђује примену одредби из става 3. овог 
члана, а у циљу праћења остварења укупног обима средстава.

Члан 6.
Текући приходи и примања који по закону припадају 

граду за обављање послова и задатака, распоређују се граду 
и градским општинама, и то:

I. Граду у целини припадају:
1. порез на доходак грађана на приход од давања у закуп 

покретних ствари;
2. порез на доходак грађана на приход од осигурања 

лица;
3. порез на доходак грађана на друге приходе;
4. приход од давања у закуп односно на коришћење не-

покретности у државној својини које користи град Београд 
и индиректни корисници буџета града; 

5. локалне административне таксе остварене у послови-
ма органа, организација и служби града;

6. боравишна такса;
7. приходи по основу трансфера и донација граду;
8. приход од камата на средства града депонована код 

банака;

9. новчане казне изречене у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузе-
та имовинска корист у том поступку;

10. мандатне казне наплаћене од стране градске управе 
и новчане казне изречене у управном поступку који се води 
пред градском управом;

11. новчане казне за саобраћајне прекршаје;
12. приходи које својом делатношћу остваре органи, ор-

ганизације и службе града;
13. приходи од продаје покретних ствари које користи 

град Београд и индиректни корисници буџета града; 
14. накнада за уређивање грађевинског земљишта;
15. приход од закупа грађевинског земљишта;
16. накнада за промену намене пољопривредног 

земљишта (40%);
17. закуп пољопривредног земљишта (40%);
18. примања од продаје домаћих акција и капитала у ко-

рист градова и општина; 
19. примања од задуживања; 
20. закупнина за стан у државној својини у корист нивоа 

градова;
21. део добити јавних предузећа чији је оснивач град;
22. накнада за коришћење шума и шумског земљишта 

(30%) 
23. примања од продаје непокретности у својини града и
24. други јавни приходи и примања у складу са законом 

и Статутом. 
II. Градским општинама у целини припадају:
1. порез на доходак грађана на приходе од пољопривре-

де и шумарства; 
2. локалне административне таксе остварене у послови-

ма органа, организација и служби градске општине;
3. самодопринос уведен за подручје градске општине;
4. приход од камата на средства градских општина депо-

нована код банака;
5. приходи од продаје покретних ствари које користи 

градска општина и индиректни корисници њеног буџета; 
6. новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине градске општине, 
као и одузета имовинска корист у том поступку;

7. мандатне казне наплаћене од стране органа градских 
општина;

8. приход по основу донација и трансфера градској опш-
тини;

9. приходи које својом делатношћу остваре органи, орга-
низације и службе градске општине;

10. накнада за коришћење природног лековитог фактора;
11. накнада за коришћење минералних сировина;
12. закупнина за стан у државној својини у корист нивоа 

општина;
13. део добити јавног предузећа, према одлуци управног 

одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина и
14. други јавни приходи и примања у складу са законом 

и Статутом.
Члан 7.

Приход од пореза на доходак грађана – на зараде, који 
се оствари на подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и града у односу:
– Вождовац и град 8,06 : 91,94
– Врачар и град 7,65 : 92,35
– Земун и град 5,24 : 94,76
– Звездара и град 6,64 : 93,36
– Нови Београд и град 4,01 : 95,99
– Палилула и град 5,13 : 94,87
– Раковица и град 16,38 : 83,62
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– Савски венац и град 8,80 : 91,20
– Стари град и град 16,40 : 83,60
– Чукарица и град 8,79 : 91,21
– Барајево и  град 85,86 : 14,14
– Гроцка и  град 38,29 : 61,71
– Лазаревац и  град 15,01 : 84,99
– Младеновац и  град 75,70 : 24,30
– Обреновац и  град 18,53 : 81,47
– Сопот и  град 91,28 : 8,72
– Сурчин и  град 79,84 : 20,16

Члан 8.
Део средстава из члана 7. градскa општинa je у обавези 

да користи за финансирање потреба изградње, одржавања, 
управљања и коришћења сеоских, пољских и других некате-
горисаних путева и за комуналну делатност на подручју те 
градске општине као и за класичне функције индиректних 
корисника буџета градске општине и то у процентима:
– Барајево  20,67 
– Гроцка  44,33 
– Лазаревац  73,68 
– Младеновац  35,42 
– Обреновац  90,84 
– Сопот  18,03 
– Сурчин  51,35. 

Члан 9.
Приход од пореза на имовину који се оствари на под-

ручју градске општине, дели се између те градске општине 
и града у односу:
– Вождовац и град 19 : 81
– Врачар и град 19: 81
– Земун и град 48 : 52
– Звездара и град 43 : 57
– Нови Београд и град 9 : 91
– Палилула и град 29 : 71
– Раковица и град 61 : 39
– Савски венац и град 14 : 86
– Стари град и град 12 : 88
– Чукарица и град 33 : 67
– Барајево и град 91 : 9
– Гроцка и град 45 : 55
– Лазаревац и град 97 : 3
– Младеновац и град 90 : 10
– Обреновац и град 97 : 3
– Сурчин и град 48 : 52

Приход од пореза на имовину који се оствари на под-
ручју градске општине Сопот у целини припада тој градској 
општини.

Члан 10.
Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари 

на подручју градских општина Врачар, Земун, Звездара, Па-
лилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица у 
целини припада граду.

Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари 
на подручју градске општине Вождовац и Нови Београд, 
дели се између те градске општине и града у односу: 
– Вождовац и град 54 : 46
– Нови Београд и град 59 : 41

Приход од пореза на наслеђе и поклон који се оствари 
на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, 
Младеновац Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада 
тој градској општини.

Члан 11.
Приход од локалних комуналних такси, који се оствари 

на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Земун, 
Звездара, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, 
Стари град и Чукарица у целини припада граду.

Приход од локалних комуналних такси, који се оства-
ри на подручју градске општине, дели се између те градске 
општине и града у односу:
– Гроцка и  град 60 : 40
– Лазаревац и  град 65 : 35
– Обреновац и  град 60 : 40
– Сопот и  град 80 : 20
– Сурчин и  град 60 : 40

Приход од локалних комуналних такси, који се оствари 
на подручју градске општине Барајево и Младеновац у це-
лини припада тој градској општини. 

Члан 12.
Приход од пореза на пренос апсолутних права, који се 

оствари на подручју градских општина Вождовац, Врачар, 
Земун, Звездара, Нови Београд, Палилула, Раковица, Сав-
ски венац, Стари град и Чукарица у целини припада граду.

Приход од пореза на пренос апсолутних права, који се 
оствари на подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и града у односу:
– Гроцка и  град 65 : 35
– Лазаревац и  град 90 : 10
– Младеновац и  град 87 : 13
– Сопот и  град 94 : 6

Приход од пореза на пренос апсолутних права који се 
оствари на подручју градске општине Барајево, Обреновац 
и Сурчин у целини припада тој градској општини. 

Члан 13.
Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-

мосталних делатности који се оствари на подручју градских 
општина Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица 
у целини припада граду.

Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-
мосталних делатности, који се оствари на подручју градске 
општине, дели се између те градске општине и града у односу: 
– Гроцка и град 88 : 12 
– Лазаревац и град 88 : 12 
– Младеновац и град 88 : 12 
– Обреновац и град 88 : 12 

Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-
мосталних делатности, који се оствари на подручју градске 
општине Барајево, Сопот и Сурчин у целини припада тој 
градској општини. 
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Члан 14.
Приход од пореза на доходак грађана на приход од не-

покретности је приход града, осим прихода који се оствари 
на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, 
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, који у целини 
припада тим градским општинама.

Члан 15.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта који се оствари на подручју градских општина 
Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, Палилу-
ла, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, у цели-
ни припада граду.

Приход од накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта који се оствари на подручју градске општине, 
дели се између те градске општине и града у односу:
– Барајево и град 4 : 96
– Гроцка и град 36 : 64
– Лазаревац и град 10 : 90
– Младеновац и град 29 : 71
– Обреновац и град 21 : 79
– Сопот и град 9 : 91 
– Сурчин и град 27 : 73 

Члан 16.
Приход од концесионе накнаде за обављање комунал-

них делатности је приход града, осим прихода који се ос-
твари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Ла-
заревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин који у 
целини припада тим градским општинама.

Члан 17.
Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски 

омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих мате-
рија и одложен отпад који се оствари на подручју градских 
општина Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, 
Палилула, Савски венац, Стари град и Чукарица, у целини 
припада граду.

Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски 
омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих мате-
рија и одложен отпад, који се оствари на подручју градскe 
општинe Обреновац, дели се између те градске општине и 
града у односу: 
– Обреновац и град 75 : 25

Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски 
омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и 
одложен отпад који се оствари на подручју градских општи-
на Раковица, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Со-
пот и Сурчин, у целини припада тим градским општинама

Члан 18. 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине је приход града, осим прихода који се оствари на 
подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, 
Младеновац, Сопот и Сурчин који у целини припада тим 
градским општинама.

Члан 19.
Приход од давања у закуп, односно на коришћење не-

покретности у државној својини које користи градска 
општина и индиректни корисници њеног буџета, дели се 
између те градске општине и града у односу:

– Вождовац и град 55 : 45
– Врачар и град 74: 26
– Земун и град 38 : 62
– Звездара и град 50 : 50
– Нови Београд и град 88 : 12
– Палилула и град 68 : 32
– Раковица и град 18 : 82
– Савски венац и град 48 : 52
– Стари град и град 60 : 40
– Чукарица и град 33 : 67

Приход од давања у закуп, односно на коришћење не-
покретности у државној својини које користи градска 
општина и индиректни корисници њеног буџета, који се 
оствари на подручју градских општина Барајево, Гроцка, 
Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у це-
лини припада тим градским општинама. 

Средства остварена у буџету градске општине од при-
хода од давања у закуп пословног простора трошиће се по 
програму надлежног органа те градске општине за намене 
предвиђене законом. 

Члан 20.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за 

потрошњу и притицања прихода прописаних овом одлу-
ком, градоначелник града, може у току године одредити и 
друге проценте којима се распоређују приходи, а до одређе-
ног нивоа потрошње.

Усклађивање средстава из става 1. овог члана у случају 
потребе вршиће се и преко рачуна буџета града, путем по-
зајмица.

Уколико се у току године стекну објективни услови (из-
мена законских прописа, смањење броја запослених, про-
мена надлежности и друго) за промену утврђеног обима 
средстава из члана 4. ове одлуке, градоначелник града може 
у току године одредити и друге износе оквира за потрошњу.

Члан 21.
Исплата зарада запослених у органима града и органима 

градских општина вршиће се према јединственим елемен-
тима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на 
нивоу града у оквиру консолидованих средстава прописа-
них на нивоу републике.

У случају исплата зарада супротно елементима из става 
1. овог члана, обуставиће се пренос средстава утврђен овом 
одлуком на основу акта градоначелника града .

Члан 22.
Градске општине су у обавези да достављају Секретари-

јату за финансије градске управе редовне месечне извештаје 
о оствареним приходима и извршеним расходима за 2013. 
годину, односно тромесечне извештаје о извршењу оби-
ма средстава за капитална улагања и извршење наменских 
прихода буџета.

Члан 23. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2013. године. 

Скупштина града Београда
Број 4-747/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 14. децембра 2012. године, на основу члана 43. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 12. став 1. тачка 2), Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 2) Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 06/10), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Буџет града Београда за 2013. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
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Средства на консолидованом рачуну града Београда утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 



14. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 65 – 7

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине буџета, по појединачној 
намени, утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 



Број 65 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 14. децембар 2012.

Примања од задуживања и издаци за отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 3.919.702.757 динара и отплату главнице по ос-

нову дуга домаћим и страним кредиторима у износу од 4.615.000.000 динара, из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 
8.534.702.757 динара, планирано је да се обезбеде из прoцeњеног суфицита из 2012.године у износу од 184.702.757 дина-
ра, примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 4.000.000 динара, примања од задуживања у износу од 
8.346.000.000 динара. 

Члан 3.
Град Београд планира да у 2013. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 7.996.000.000 динара 

(66.633.333 EUR) за следећe пројекте:
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Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у следећем прегледу:
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Члан 5.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта усмерава се за реализацију:
– програма заједничке комуналне потрошње,
– програма израде урбанистичке документације и 

праћења спровођења урбанистичких планова и пројеката,
– програма изградње и одржавања улица и локалних не-

категорисаних путева,
– осталих програма уређења града Београда и
– других програма за изградњу и одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре.

Члан 6.
Приходи од накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта и закупа грађевинског земљишта усмеравају се за 
финансирање Програма уређивања грађевинског земљишта 
и изградњу капиталних објеката града Београда.

Члан 7.
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, 

користиће се у складу са Законом o безбедности саобраћаја 
на путевима.

Члан 8.
Приходи од накнада за загађивање животне средине и 

од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне сре-
дине користиће се наменски за заштиту и унапређење жи-
вотне средине према Програму града и градских општина, а 
који се доносе у складу са Законом о заштити животне сре-
дине.

Приходи од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта користиће се у складу са Законом о шумама.

Члан 9.
Приход од накнаде за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта и средства остварена од давања 
у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривред-
ног објекта у државној својини усмеравају се за реализацију 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта. 

Члан 10.
Приход од боравишне таксе, усмерава се за потребе у 

туризму и туристичку промоцију и пропаганду.

Члан 11. 
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 300.000.000 динара.
Средстава текуће буџетске резерве опредељена су у оби-

му од 0, 40% прихода буџета.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 15.000.000 динара. 
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у оби-

му од 0,02% укупних прихода буџета.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резер-

ве одлучује градоначелник града Београда на предлог Се-
кретаријата за финансије.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12. 
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 

91.337.811.580 динара, а обухватају средства на подрачуну 
извршења буџета који се води у оквиру Консолидованог ра-
чуна трезора града Београда.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора:

– приходи из буџета у износу од 74.552.378.000 динара – 
извор финансирања 01;

– сопствени приходи установа из надлежности Града у 
износу од 4.054.906.528 динара – извор финансирања 04;

– приходи од донације од међународних организација у 
износу од 129.960.000 динара – извор финансирања 06;

– приходи од донација од осталих нивоа власти у износу 
од 1.585.987.348 динара – извор финансирања 07;

– приходи од донације од невладиних организација и 
појединаца у износу од 56.600.000 динара – извор финанси-
рања 08;

– примања од продаје нефинансијске имовине у износу 
од 2.423.276.947 динара – извор финансирања 09;

– примања од домаћих задуживања у износу од 
350.000.000 динара – извор финансирања 10;

– примања од иностраних задуживања у износу од 
7.996.0000.000 динара – извор финансирања 11; 

– примања од отплате датих кредита и продаје финансијс-
ке имовине у износу од 4.000.000 динара – извор финанси-
рања 12, 

– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у из-
носу од 172.451.947 динара – извор финансирања 13 и

– неутрошена средства донација из претходних година у 
износу од 12.250.810 динара – извор финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 13. 
Носилац раздела из члана 13. ове одлуке је директни 

буџетски корисник средстава буџета града Београда.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 14.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015.
годину, које је донео министар надлежан за послове фи-
нансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12), и Законом о одређивању максималног 
броја запослених у локалној администрацији („Службени 
гласник РС”, број 104/09), број запослених код корисника 
буџета града Београда ( директни и индиректни буџетски 
корисници) не може прећи максималан број запослених на 
неодређено и одређено време, и то:

– 3.876 запослених на неодређено време;
– 145 запослених на одређено време;
– 7.101 запослени у предшколским установама на не-

одређено време;
– 1.221 запослени у предшколским установама на 

одређено време.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују 

за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 15. 
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са законом и другим прописима независно од из-
носа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и 
примања.

Члан 16. 
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник гра-

да Београда и одговоран је за извршење ове одлуке.
Градоначелник је одговоран за спровођење фискалне 

политике и управљање јавном имовином, приходима и при-
мањима и расходима и издацима на начин који је у складу 
са Законом о буџетском систему.

Члан 17. 
Градоначелник града Београда може донети одлуку о 

промени износа апропријација и преносу апропријације 
у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење 
Секретаријата за финансије Градске управе, може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода из буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промене околности која не уг-
рожава утврђене приоритете унутар буџета, градоначелник 
доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 
искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се 
користити за намене које нису предвиђене буџетом или за 
намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања средстава из става 4 овог 
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске ре-
зерве утврђеног законом. 

Члан 18. 
У случају да се буџету града Београда из другог буџе-

та (републике или друге локалне самоуправе) определе ак-
том наменска трансферна средства укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања донације чији износи 
нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, 
Секретаријат за финансије на основу тог акта отвара одгова-
рајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. 

Члан 19. 
Секретаријат за финансије Градске управе града Београ-

да обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање 
два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку 
шестомесечног и деветомесечног периода, информише гра-
доначелника града Београда.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана градоначелник града Београда усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

Члан 20. 
Средства текуће буџетске резерве у износу од 

300.000.000 динара, користиће се на основу решења о упо-
треби средстава текуће буџетске резерве која доноси градо-
начелник града Београда, на предлог Секретаријата за фи-
нансије Градске управе града Београда. 

Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-
ниране сврхе за које апропријације нису извршене или за 
сврхе за које се у току године покаже да планиране апро-
пријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом 
основу представљају повећање апропријације дирекних ко-
рисника за одређене намене и исказују се на конту за чију 
намену су средства усмерена. 

Средства сталне буџетске резерве у износу од 15.000.000 
динара, користиће се за финансирање расхода града Бео-
града у отклањању последица ванредних околности, као 
што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни 
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка ката-
строфа и друге елементарне непогоде, односно других ван-
редних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи 
или проузрокују штету већих размера. Решења о употреби 
средстава сталне буџетске резерве доноси градоначелник 
града Београда, на предлог Секретаријата за финансије 
Градске управе града Београда.

Члан 21. 
Новчана средства буџета града Београда и директних и 

индиректних корисника средстава буџета као и других ко-
рисника јавних средстава који су укључени у консолидо-
вани рачун трезора, воде се и депонују на консолидованом 
рачуну трезора.

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора града Београда, која преостану по извршењу обавеза 
буџета града Београда, осим прихода за које је у посебном 
закону, односно пропису града Београда утврђена намена 
која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестира-
ти на домаћем финансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна 
трезора града Београда могу се користити за превремено 
враћање кредита у циљу смањења обавеза града Београда, 
депоновање средстава код Народне банке Србије или код 
пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз пола-
гање одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења, 
односно могу се инвестирати у хартије од вредности репу-
блике, у хартије од вредности Народне банке Србије, оста-
лим нивоима власти или банкама које дају као залогу одго-
варајуће обезбеђење. 
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Трезор врши превремено враћање дуга, депоновање 
и инвестирање средстава из става 3. овог члана на основу 
појединачне одлуке градоначелника града Београда о депо-
новању, односно инвестирању у складу са законом. 

Члан 22.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализа-

цију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу 
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем кон-
солидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 
корисници нису добили сагласност на финансијски план на 
начин прописан законом, односно актом градоначелника и 
уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 23. 
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 13. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директног корисника буџета који доноси руководи-
лац тог буџетског корисника, у року од 10 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог чла-
на средства буџета распоређују се по ближим наменама, у 
складу са економском и функционалном класификацијом и 
по изворима финансирања. На финансијски план из става 
1. овог члана сагласност даје градоначелник града Београда 
по претходно прибављеном мишљењу Секретаријата за фи-
нансије Градске управе града Београда.

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променом апропријација утврђених чланом 13. 
ове одлуке у складу са законом. 

Измене финансијског плана у оквиру апропријација 
утврђених чланом 13. ове одлуке могу се вршити највише 
једанпут месечно.

Члан 24.
Распоред и коришћење средстава у 2013. години вршиће 

се по посебном акту (програм, решење, закључак) који 
доноси градоначелник на предлог директног корисника 
буџетских средстава за извршене апропријације према на-
менама у оквиру следећих раздела:

– Раздео 04 – Секретаријат за финансије
функција 090 – Социјална заштита некласификована на 

другом месту, економска класификација 451 – субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 
износу од 44.500.000 динара;

функција 160 – Опште јавне услуге које нису класифи-
коване на другом месту, економска класификација 463 – 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 25.000.000 
динара, економска класификација 464 – дотације орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 
7.000.000 динара и економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама, позиција 1 – друштвене, нав-
ладине и верске организације у износу од 11.072.000 динара;

функција 320 – противпожарна заштита, економска класи-
фикација 463 -дотације и трансфери осталим нивоима власти у 
износу од 400.000 динара и економска класификација 481– до-
тације невладиним организацијама у износу од 100.000 динара.

– Раздео 09 – Секретаријат за заштиту животне средине
функција 560 – заштита животне средине некласифи-

кована на другом месту, економска класификација 424 
– специјализоване услуге у износу од 91.000.000 динара 
и економска класификација 426 – материјал у износу од 
89.000.000 динара.

– Раздео 10 – Секретаријат за привреду
функција 410 – општи економски и комерцијални по-

слови по питању рада, економска класификација 454 

– субвенције приватним предузећима у износу од 33.706.504 
динара и економска класификација 481 – дотације невлади-
ним организацијама у износу од 5.000.000 динара.

– Раздео 11 – Секретаријат за културу
функција 820 – услуге културе, економска класифика-

ција 481 – дотације невладиним организацијама, позиција 
2 – дотације за реализацију програма у износу од 75.715.000 
динара.

– Раздео 12 – Секретаријат за образовање и дечју заш-
титу

функција 911 – предшколско образовање, економска 
класификација 481 – дотације невладиним организацијама 
у износу од 500.000 динара.

функција 912 – основно образовање, економска класи-
фикација 481 – дотације невладиним организацијама у из-
носу од 2. 625.000 динара.

функција 920 – средње образовање, економска класифи-
кација 481 – дотације невладиним организацијама у износу 
од 2.000.000 динара.

– Раздео 13 – Секретаријат за спорт и омладину
функција 810 – услуге рекреације и спорта, економска 

класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу 
од 118.250.000 и економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама у износу од 327.590.643 динара.

функција 950 – услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу 
од 1.710.000 и економска класификација 481 – дотације нев-
ладиним организацијама у износу од 17.920.000 динара

– Раздео 14 – Секретаријат за здравство 
функција 740 – услуге јавног здравства, економска 

класификација 424 – специјализоване услуге у износу од 
45.000.000 динара.

– Раздео 15 – Секретаријат за социјалну заштиту 
Функција 010 – болест и инвалидност, економска класи-

фикација 481 – дотације невладиним организацијама у из-
носу од 12.150.000 динара,

Функција 070 – социјална помоћ угроженом станов-
ништву, економска класификација 472 – накнаде за социјал-
ну заштиту из буџета за део средстава планиран за исплату 
помоћи угроженим категоријама пензионера, проширених 
права трудница и једнократних социјалних помоћи неза-
посленим породиљама, у складу са прописима, односно од-
лукама Скупштине града Београда и економска класифика-
ција 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 
50.000.000 динара.

Функција 090 – социјална заштита некласификована на 
другом месту, економска класификација 481 – дотације нев-
ладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара.

– Раздео 25 – Канцеларија за младе
Функција 150 – опште јавне услуге, истраживање и раз-

вој, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама у износу од 9.100.000 динара.

– Раздео 26 – Агенција за европске интеграције и са-
радњу са удружењима

Функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, економска класификација 481 – дотације нев-
ладиним организацијама у износу од 5.000.000 динара.

Члан 25.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

могу користити средства распоређена овом одлуком само 
за намене за које су им та средства одобрена.

Корисници средстава буџета, који одређени расход из-
вршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни 
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих 
других извора.
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Члан 26.
Функционер, односно руководилац директног, односно 

индиректног корисника буџетских средстава, одговоран 
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава, може прене-
ти поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица 
у директном, односно индиректном кориснику буџетских 
средстава.

Члан 27.
Корисници средстава буџета могу преузимати обаве-

зе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 
овом одлуком. 

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. 
овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи 
на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на 
основу предлога Секретаријата за финансије.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са За-
коном о буџетском систему, не могу се извршавати на терет 
буџета.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-
ма у 2012. години, а неизвршене у току те године, преносе се 
и имају статус преузетих обавеза и у 2013. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, од-
носно актом Владе предвиђен другачији метод. 

Члан 28.
У буџетској 2013. години обрачун и исплата плата, као и 

обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних на-
града и других врста награда и бонуса предвиђених посеб-
ним и појединачним колективним уговорима, за директне 
и индиректне кориснике средстава буџета града Београда, 
вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 29.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Градоначелник може обуставити привремено извршење 
појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају 
или примања буџета смање.

Члан 30.
Уколико у току реализације средстава предвиђених 

овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем Секретаријат за финансије Градске управе града Бе-
ограда извршиће одговарајуће измене ове одлуке. 

Члан 31.
Распоред остварених примања буџета врши се троме-

сечним плановима за извршење буџета које доноси Секре-
таријат за финансије Градске управе града Београда.

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине месечних квота које одреди 
Секретаријат за финансије Градске управе града Београда. 

Приликом одређивања квота за директне кориснике 
буџетских средстава Секретаријат за финансије Градске уп-
раве града Београда има у виду средства планирана у буџе-
ту за директног буџетског корисника као и ликвидне могућ-
ности буџета.

Члан 32.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така, односно програма корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом 
апропријација, односно утврђеним квотама.

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Члан 33.
Трансферна средства према индиректним корисницима 

буџета града Београда могу вршити сви директни корисни-
ци буџетских средстава када трансферишу средства инди-
ректном кориснику на истом нивоу власти.

Члан 34.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да, 

на захтев, Секретаријату за финансије Градске управе града 
Београда ставе на увид документацију о њиховом финанси-
рању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и 
извршењу расхода у одређеном временском периоду.

Члан 35.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава 

радњама у оквиру обављања своје делатности изазове суд-
ски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска 
поравнања неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 36. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, 

чија се делатност у целини или претежно финансира из буџе-
та обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013. годи-
ну, на терет капитала, сразмерно делу средстава обезбеђених 
из буџета и средстава остварених по основу донација.

Члан 37.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава морају бити додељени у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним 
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана 
законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013. 
годину.

Члан 38. 
Јавна предузећа и други облици организовања чији је ос-

нивач град Београд, дужни су да најкасније до 30. новембра 
текуће буџетске године део од најмање 50% добити по за-
вршном рачуну за 2012. годину уплате у буџет града Београ-
да према динамици коју одреди Секретаријат за финансије.

Управни одбор је одговоран за поступање у складу са 
ставом 1. овог члана.
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Члан 39.
Град Београд се може задуживати узимањем кредита 

или емитовањем хартија од вредности, под условом да те 
хартије од вредности могу купити искључиво Република 
Србија и финансијске институције.

Члан 40.
Одлуку о капиталном задуживању града доноси 

Скупштина града Београда, по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно 
на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страној ва-
лути.

Члан 41.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у при-
ходима и расходима буџета, градоначелник се може заду-
жити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11). 

Члан 42.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-

шења буџета, до 31. децембра 2012. године, сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 2012. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту града Београда за 2012. годину.

Члан 43.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београ-

да” и доставити министарству надлежном за послове фи-
нансија.

Члан 44.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2013. године.

Скупштина града Београда
Број 4-748/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 11. став 1. и члана 18. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 25. став 1. та-
чка 7. и члана 31. тачка 14. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИ-

ТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таске (у 

даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају правна и фи-
зичка лица за коришћење права, предмета и услуга на тери-
торији града Београда и утврђују обвезници, висина, олак-
шице, рокови и начин плаћања.

Члан 2.
Комунална такса плаћа се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање 

и исписивање фирме ван пословног простора на објектима 
и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);

3. држање моторних друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина;

4. коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности;

5. држање средстава за игру („забавне игре”);
6. коришћење простора за паркирање друмских моторних 

и прикључних возила на уређеним и обележеним местим;
7. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење 

права, предмета и услуга од стране државних органа и орга-
низација, органа и организација територијалне аутономије 
и јединица локалне самоуправе и установа према којима 
град Београд врши права оснивача.

Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета 

или услуга за чије је коришћење прописано плаћање кому-
налне таксе.

Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења 

права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање комуналне таксе.

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, пред-
мета или услуге.

Члан 5. 
На територији града Београда комунална такса плаћа 

се у различитој висини зависно од врсте делатности, повр-
шине и техничко-употребних карактеристика објеката, ве-
личине правног лица у смислу закона којим се уређује ра-
чуноводство и по деловима територије, односно у зонама у 
којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које 
се плаћају таксе.

Зоне и границе зона утврђене су посебном одлуком 
Скупштине града.

Члан 6. 
Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на по-

словном простору дужан је да поднесе пријаву за утврђи-
вање обавезе по основу комуналне таксе надлежном 
одељењу Управе јавних прихода града Београда (у даљем 
тексту: УЈП града Београда), у року од 15 дана од дана исти-
цања фирме на пословном простору.

Обвезник комуналне таксе за држање средстава за игру 
(„забавне игре”) дужан је да поднесе пријаву за утврђивање 
обавезе по основу комуналне таксе надлежном одељењу 
УЈП града Београда, у року од 15 дана од дана почетка др-
жањa средстава за игру.

Обвезник комуналне таксе из ст. 1. и 2. овог члана дужан 
је да сваку насталу промену пријави надлежном одељењу УЈП 
града Београда, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања локал-
не комуналне таксе из ст. 1. и 2. овог члана, утврђује Секре-
таријат за финансије – УЈП града Београда.”
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Члан 7. 
Наплату комуналне таксе врши УЈП града Београда, од-

носно организациона јединица Градске управе града Београда, 
односно управе градске општине у складу са овом одлуком.

За комуналне таксе које се утврђују решењем УЈП гра-
да Београда, обвезник је дужан да до доношења решења о 
утврђивању комуналне таксе за текућу годину, плаћа месеч-
не аконтације у висини обавезе за последњи месец године 
која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса.

Разлику између комуналне таксе утврђене решењем и 
аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је дужан 
да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о 
утврђивању обавезе за текућу годину.

У погледу начина утврђивања, поступка по правним 
лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, за-
старелости наплате, принудне наплате и осталог што није 
посебно уређено овом одлуком, примењује се закон којим 
се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 8.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одгова-

рајуће уплатне рачуне код Управе за трезор Републике Ср-
бије, прописане Правилником о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са 
тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 104/11 ... и 99/12).

Члан 9.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице aкo:
– надлежном одељењу УЈП града Београда не поднесе 

или не поднесе у прописаном року, пријаву за утврђивање 
обавезе по основу истицања фирме на пословном простору 
(члан 6. став 1. одлуке);

– надлежном одељењу УЈП града Београда не поднесе 
или не поднесе у прописаном року, пријаву за утврђивање 
обавезе по основу комуналне таксе за држање средстава за 
игру („забавне игре”) (члан 6. став 2. одлуке);

– надлежном одељењу УЈП града Београда не пријави 
или не пријави у прописаном року сваку насталу промену 
(члан 6. став 3. одлуке);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и преду-
зетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.

Члан 10.
Саставни део ове одлуке представља Таксена тарифа 

утврђена за поједина права, предмете и услуге.

Члан 11.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Од-

лука о локалним комуналним таксама за територију града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 30/02, 07/03, 
10/03, 18/03, 30/03, 14/04, 37/04, 29/05, 19/07, 43/07, 51/08, 
53/08, 60/09, 14/10 – исправка, 22/10, 45/10, 02/11 – исправ-
ка, 10/11 и 54/11).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2013. године.

Таксена тарифа
Тарифни број 1.

1. Локална комунална такса за истицање фирме на по-
словном простору (у даљем тексту: такса) утврђује се на 

годишњем нивоу зависно од регистроване претежне делат-
ности обвезника, односно делатности коју обвезник обавља 
предвиђену Законом о финансирању локалне самоуправе, 
и то: банкарства; осигурања имовине и лица; производње 
и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и тр-
говине на велико дуванским производима; производње це-
мента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; елек-
тропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала 
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, 
величине правног лица у смислу закона којим се уређује ра-
чуноводство и по зонама у којима се налази пословни обје-
кат на којем је истакнута фирма.

2. Делатности предвиђене Законом о финансирању ло-
калне самоуправе распоређене су у оквиру I, II и III групе 
делатности, а делатности предвиђене Уредбом о класифика-
цији делатности су по шифрама делатности распоређене у 
оквиру IV, V и VI групе делатности из ове тарифе, и то:

I група: 
– банкарство;
– осигурање имовине и лица;
– производња нафте;
– трговина на велико дуванским производима;
– поштанске активности комерцијалног сервиса;
– мобилне и телефонске услуге;
– казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пру-

жање коцкарских услуга;
II група:
– трговина нафтом и дериватима нафте; 
– поштанске активности јавног сервиса;
– електропривреда;
– ноћни барови и дискотеке;
III група:
– производња деривата нафте;
– производња дуванских производа;
– производња цемента.
IVгрупа:
06 – експлоатација сирове нафте и природног гаса;
46.35 – трговина на велико дуванским производима;
46.51 – трговина на велико рачунарима, рачунарском 

опремом и софтверима;
46.66 – трговина на велико осталим канцеларијским ма-

шинама и опремом;
46.72 – трговина на велико металима и металним рудама;
53.20 – поштанске активности комерцијалног сервиса;
61 – телекомуникације;
62 – рачунарско програмирање, консултантске и с тим 

повезане делатности;
63 – информационе услужне делатности;
64 – финансијске услуге, осим осигурања и пензијских 

фондова;
65 – осигурање, реосигурање и пензијски фондови,осим 

обавезног социјалног осигурања; 
66 -помоћне делатности у пружању финансијских услуга 

и осигурању; 
68 -пословање некретнинама;
69 – правни и рачуноводствени послови; 
70 – управљачке делатности, саветовање у вези с упра-

вљањем;
71 – архитектонске и инжењерске делатност; инжењер-

ско испитивање и анализе;
73 – рекламирање и истраживање тржишта;
74 – остале стручне, научне и техничке делатности;
77 – изнајмљивање и лизинг ;
78 – делатности запошљавања;
80 – заштитне и истражне делатности;
82.20 – делатност позивних центара;
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82.30 – организовање састанака и сајмова;
82.91 – делатност агенција за наплату потраживања и 

кредитних бироа;
92 – коцкање и клађење.
V група:
02 – шумарство и сеча дрвећа;
05 – експлоатација угља;
07 – експлоатација руда метала;
08 – остало рударство;
09 – услужне делатности у рударству и геолошким ис-

траживањима;
10.83 – прерада чаја и кафе;
20.11 – производња индустријских гасова;
23.69 – производња осталих производа од бетона, гипса 

и цемента;
32. 1 – производња накита, бижутерије и сличних пред-

мета;
35 – снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 

климатизација;
36 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
37 – уклањање отпадних вода;
38 – сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно 

искоришћавање отпадних материја;
39 – санација, рекултивација и друге услуге у области 

управљања отпадом;
45 – трговина на велико и трговина на мало и поправка 

моторних возила и мотоцикала (осим 45.20 и 45.40);
46 – трговина на велико ,осим трговине моторним вози-

лима и мотоциклима( осим 46.35, 46.51, 46.66 и 46.72);
47 – трговина на мало ,осим трговине моторним возили-

ма и мотоциклима;
49 – копнени саобраћај и цевоводни транспорт
50 – водени саобраћај;
51 – ваздушни саобраћај;
52 – складиштење и пратеће активности у саобраћају;
53 – поштанске активности (осим 53.20);
55 – смештај;
56 – делатност припремања и послуживања хране и 

пића;
58.19 – остала издавачка делатност;
59 – кинематографска и телевизијска продукција, сни-

мање звучних записа и издавање музичких записа;
60 – програмске активности и емитовање;
79 – делатност путничких агенција, тур– опeратора, ус-

луге резервације и пратеће активности;
81 – услуге одржавања објеката и околине;
82 – канцеларијско– административне и друге помоћне 

пословне делатности (осим 82.20, 82.30 и 82.91);
94 – делатности удружења;
95.11 – поправка рачунара и периферне опреме;
95.12. – поправка комуникационе опреме.
96 – остале личне услужне делатности (осим 96.01 и 

96.02);
97 – делатност домаћинстава која запошљавају послугу;
VI група:
01 – пољопривредна производња, лов и пратеће услужне 

делатности;
03 – рибарство и аквакултуре;
10 – приозводња прехрамбених производа (осим 10.83);
11 – производња пића;
12 – производња дуванских производа;
13 – производња текстила; 
14 – производња одевних предмета ; 
15 – производња коже и предмета од коже; 

16 – прерада дрвета и призводи од дрвета, плуте, сламе 
и прућа,осим намештаја;

17 – производња папира и производа од папира;
18 – штампање и умножавање аудио и видео записа;
19 – производња кокса и деривата нафте; 
20 – производња хемикалија и хемијских производа 

(осим 20.11); 
21 – производња основних фармацеутских производа и 

препарата;
22 – производња производа од гуме и пластике; 
23 – производња производа од осталих неметалних ми-

нерала (осим 23.69);
24 – производња основних метала ; 
25 – производња металних производа, осим машина и 

уређаја; 
26 – производња рачунара, електронских и оптичких 

производа; 
27 – производња електричне опреме;
28 – производња непоменутих машина и непоменуте оп-

реме;
29 – производња моторних возила, приколица и по-

луприколица;
30 – производња осталих саобраћајних средстава;
31 – производња намештаја
32. – остале прерађивачке делатности (осим 32.1);
33 – поправка и монтажа машина и опреме;
41 – изградња зграда;
42 – изградња осталих грађевина;
43 – специјализовани грађевински радови,
45.20. – одржавање и поправка моторних возила;
45.40. – трговина мотоциклима, деловима и прибором, 

одржавање и поравка мотоцикала;
58 – издавачке делатности (осим 58.19);
72 – научно истраживање и развој;
75 – ветеринарске делатности;
84 – јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигу-

рање;
85 – образовање;
86 – здравствене делатности; 
87 – социјална заштита са смештајем;
88 – социјална заштита без смештаја;
90 – стваралачке, уметничке и забавне делатности; 
91 – делатност библиотека, архива, музеја, галерија и 

збирки и остале културне делатности;
93 – спортске , забавне и рекреативне делатности;
95 – поправка рачунара и предмета за личну употребу и 

употребу у домаћинству; (осим 95.11 и 95.12) 
96.01 – прање и хемијско чишћење текстилних и крзне-

них производа;
96.02 –делатност фризерских и козметичких салона;
98 – делатност домаћинстава која производе робу и ус-

луге за сопствене потребе;
99 – делатност екстериторијалних организација и тела.
3. Предузетници и правна лица која су према закону 

којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна 
лица (осим предузетника и правних лица која обављају де-
латности предвиђене у тачки 2. овог тарифног броја у окви-
ру група I, II и III, и то: банкарства; осигурања имовине и 
лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским производима; 
производње цемента; поштанских, мобилних и телефон-
ских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, клади-
оница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 
динара, не плаћају таксу.
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4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица и 
предузетници, осим правних лица и предузетника из тачке 3. овог тарифног броја, плаћају таксу у годишњем износу, зави-
сно од групе делатности и зоне, према следећој табели: 

у динарима
Групе делатности и зоне Велика правна лица Средња правна лица Mала правна лица Предузетници 

I група        
I зона – екстра зона пословања 560.000 336.000 168.000 112.000
I зона осим екстра зоне пословања 455.760 273.456 136.728 91.152
II зона 398.790 239.274 119.637 79.758
III зона 341.820 205.092 102.546 68.364
IV зона 284.850 170.910 85.455 56.970
V зона 227.880 136.728 68.364 45.576
VI зона 170.910 102.546 51.273 34.182
VII зона 142.425 85.455 42.728 28.485
VIII зона и зона специфичних намена 113.940 68.364 34.182 22.788
II група        
I зона – екстра зона пословања 420.000 252.000 126.000 84.000
I зона осим екстра зоне пословања 337.600 202.560 101.280 67.520
II зона 295.400 177.240 88.620 59.080
III зона 253.200 151.920 75.960 50.640
IV зона 211.000 126.600 63.300 42.200
V зона 168.800 101.280 50.640 33.760
VI зона 126.600 75.960 37.980 25.320
VII зона 105.500 63.300 31.650 21.100
VIII зона и зона специфичних намена 84.400 50.640 25.320 16.880
III група        
I зона – екстра зона пословања 280.000 168.000 84.000 56.000
I зона осим екстра зоне пословања 222.816 133.690 66.845 44.563
II зона 194.964 116.978 58.489 38.993
III зона 167.112 100.267 50.134 33.422
IV зона 139.260 83.556 41.778 27.852
V зона 111.408 66.845 33.422 22.282
VI зона 83.556 50.134 25.067 16.711
VII зона 69.630 41.778 20.889 13.926
VIII зона и зона специфичних намена 55.704 33.422 16.711 11.141
IV група        
I зона – екстра зона пословања 211.000 126.600 63.300 42.200
I зона осим екстра зоне пословања 168.800 101.280 50.640 33.760
II зона 147.700 88.620 44.310 29.540
III зона 126.600 75.960 37.980 25.320
IV зона 105.500 63.300 31.650 21.100
V зона 84.400 50.640 25.320 16.880
VI зона 63.300 37.980 18.990 12.660
VII зона 52.750 31.650 15.825 10.550
VIII зона и зона специфичних намена 42.200 25.320 12.660 8.440
V група        
I зона – екстра зона пословања 168.800 101.280 50.640 33.760
I зона осим екстра зоне пословања 135.040 81.024 40.512 27.008
II зона 118.160 70.896 35.448 23.632
III зона 101.280 60.768 30.384 20.256
IV зона 84.400 50.640 25.320 16.880
V зона 67.520 40.512 20.256 13.504
VI зона 50.640 30.384 15.192 10.128
VII зона 42.200 25.320 12.660 8.440
VIII зона и зона специфичних намена 33.760 20.256 10.128 6.752
VI група        
I зона – екстра зона пословања 126.600 75.960 37.980 25.320
I зона осим екстра зоне пословања 101.280 60.768 30.384 20.256
II зона 88.620 53.172 26.586 17.724
III зона 75.960 45.576 22.788 15.192
IV зона 63.300 37.980 18.990 12.660
V зона 50.640 30.384 15.192 10.128
 VI зона 37.980 22.788 11.394 7.596
VII зона 31.650 18.990 9.495 6.330
VIII зона и зона специфичних намена 25.320 15.192 7.596 5.064



14. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 65 – 47

Правна лица која обављају делатност казина, коцкарни-
ца, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 
плаћају таксу у износу прописаном у табели за велика прав-
на лица, зависно од зоне у оквиру I групе делатности.

Новооснована правна лица која обављају делатности из 
I, II и III групе, осим правних лица која обављају делатност 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања ко-
цкарских услуга, за годину у којој су регистрована за оба-
вљање делатности плаћају таксу у износу прописаном у табе-
ли за мала правна лица, зависно од групе делатности и зоне. 

Новоосновани предузетници који обављају делатности 
из I, II или III групе, за годину у којој су регистровани за 
обављање делатности плаћају таксу у износу прописаном у 
табели за предузетнике, у зависности од групе делатности 
и зоне. 

Обвезник таксе који у пословном објекту обавља делат-
ности из I, II или III групе плаћа таксу у износу прописаном 
за те групе делатности, а уколико у пословном објекту не 
обавља делатности из I, II или III групе плаћа таксу у изно-
су прописаном за групу IV, V или VI, према регистрованој 
претежној делатности.

 Обвезник таксе који у истом пословном објекту обавља 
делатности разврстане у различите групе (I, II, III групе), 
плаћа таксу предвиђену за вишу групу делатности.

5. Под фирмом, у смислу ове одлуке, подразумева се сва-
ки истакнути назив или име, које упућује на то да правно 
или физичко лице обавља одређену делатност.

Ако се на једном пословном објекту налази више истак-
нутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну 
фирму.

6. Износ таксе прописан у тачки 4. овог тарифног броја, 
умањује се:

1) правним лицима, чије је седиште на територији гра-
да Београда, такса се умањује за 20% за истакнуту фирму на 
пословном објекту који се налази на адреси изван седишта.

2) за истицање фирме на киоску, на тезги у затвореном 
простору и на објекту на коме је отворен шалтер, такса се 
плаћа у износу прописаном за предузетнике, у оквиру одго-
варајуће зоне и групе делатности. 

3) за истицање фирме на тезги на отвореном простору, 
такса се плаћа 50% од износа прописаног за предузетнике, у 
оквиру одговарајуће зоне и групе делатности. 

4) таксени обвезник који има право на умањење, може 
користити олакшице или део олакшице, за које достави од-
говарајуће доказе надлежном одељењу УЈП. 

 5) таксеном обвезнику који има право на умањење по 
више основа, износ таксе не може бити мањи од износа 
прописаног за предузетника, изузев обвезника из подт. 3).

6) таксеном обвезнику, осим великом правном лицу, 
који до краја 2012. године измири доспелу обавезу по ос-
нову овог тарифног броја, утврђена обавеза за 2013. годину 
након примене умањења из ове тачке, умањује се за 20%. 

7) умањења из ове тачке не односе се на обављање делат-
ности казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пру-
жања коцкарских услуга.

7. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на 
основу задужења надлежног одељења УЈП града Београда, 
месечно до 15. у месецу за претходни месец.

Тарифни број 2. 
1. За коришћење рекламних паноа, односно објеката и 

средства за оглашавање, такса се утврђује на годишњем ни-
воу и то:

1а) За оглашавање на посебним објектима за оглаша-
вање који се постављају на јавним површинама путем ја-
вног конкурса, такса се утврђује по објекту и то:

– за предузетнике и мала правна лица која имају го-
дишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна 
лица износи 10.825 динара;

– за велика правна лица износи 16.237 динара;
– за велика, средња и мала правна лица и предузетнике 

који обављају делатности банкарства, осигурање имовине и 
лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефон-
ских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, клади-
оница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека износи 54.124 динара.

1б) За средства за огашавање који се постављају на сту-
бовима јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже 
такса се утврђује за сваки објекат односно средство за огла-
шавање и то:

– за предузетнике и мала правна лица која имају го-
дишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна 
лица износи 884 динара;

– за велика правна лица износи 1.325 динара;
– за велика, средња и мала правна лица и предузетнике 

који обављају делатности банкарства, осигурање имовине и 
лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефон-
ских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, клади-
оница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека износи 4.503 динара.

1в) За ласерске приказе и балоне такса се утврђује по 
приказу односно балону и то:

– за предузетнике и мала правна лица која имају го-
дишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна 
лица износи 28.144 динара;

– за велика правна лица износи 42.216 динара;
– за велика, средња и мала правна лица и предузетнике 

који обављају делатности банкарства, осигурање имовине и 
лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефон-
ских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, клади-
оница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека износи 140.722 динара.

1г) За плакате такса се утврђује по плакату и то:
– за предузетнике и мала правна лица која имају го-

дишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна 
лица износи 5.630 динара;

– за велика правна лица износи 8.443 динара;
– за велика, средња и мала правна лица и предузетнике 

који обављају делатности банкарства, осигурање имовине и 
лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефон-
ских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, клади-
оница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека износи 28.124 динара.

2. За коришћење рекламних паноа, односно објеката и 
средстава за оглашавање такса се утврђује по зонама на го-
дишњем нивоу и то:

2а) За коришћење рекламних паноа, односно средстава 
за оглашавање, који се постављају на зграде, привремене 
монтажне објекте, ограде, подзиде и сл., на ограде гради-
лишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспа-
ренте између стубова и за оглашавање на посебних објек-
тима који се постављају на другим површинама такса се 
утврђује за сваки објекат, односно средство за огалшавање 
и годишње износи:
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– за предузетнике и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна лица
Рекламна 
површина

I зона екстра 
зона пословања

I зона осим 
екстра зоне 
пословања

II
зона

III
зона

IV
зона

V
зона

VI
зона

VII
зона

VIII
зона

Зона 
спец.
нам.

до 2 m² 5.630 5.070 4.570 4.110 3.700 3.330 3.000 2.700 2.430 2.430
преко 
2 m² до 
12 m²

14.075 12.675 11.425 10.275 9.250 8.325 7.500 6.750 6.075 6.075

преко 12 m² 28.144 25.330 22.800 20.500 18.450 16.620 14.960 13.460 12.110 12.110

– за велика правна лица износи
Рекламна 
површина

I зона екстра 
зона пословања

I зона осим 
екстра зоне 
пословања

II
зона

III
зона

IV
зона

V
зона

VI
зона

VII
зона

VIII
зона

Зона 
спец.
нам.

до 2 m² 8.440 7.600 6.840 6.160 5.540 4.980 4.480 4.000 3.600 3.600
преко 
2 m² до 
12 m²

21.100 19.000 17.100 15.400 13.850 12.450 11.200 10.000 9.000 9.000

преко 12 m² 42.220 38.000 34.200 30.780 27.700 24.900 22.400 20.150 18.150 18.150

– за велика, средња и мала правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање имовине и 
лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

Рекламна 
површина

I зона екстра 
зона пословања

I зона осим 
екстра зоне 
пословања

II
зона

III
зона

IV
зона

V
зона

VI
зона

VII
зона

VIII
зона

Зона 
спец.
нам.

до 2 m² 28.150 25.950 23.350 21.020 18.920 17.020 15.320 13.800 12.400 12.400
преко 
2 m² до 
12 m²

70.360 64.875 58.375 52.550 47.300 42.550 38.300 34.500 31.000 31.000

преко 
12 m²

140.720 126.650 113.985 102.585 92.330 83.100 74.800 67.310 60.600 60.600

2б) За рекламне заставе такса се утврђује по застави и годишње износи и то:
– за предузетнике и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна лица

Рекламна 
површина

I зона екстра 
зона пословања

I зона осим 
екстра зоне 
пословања

II
зона

III
зона

IV
зона

V
зона

VI
зона

VII
зона

VIII
зона

Зона 
спец.
нам.

до 1 m² 2.190 1.970 1.800 1.600 1.430 1.300 1.150 1.030 930 930

преко 1 m² 3.440 3.010 2.700 2.430 2.180 1.960 1.760 1.600 1.430 1.430

– за велика правна лица износи
Рекламна 
површина

I зона екстра 
зона пословања

I зона осим 
екстра зоне 
пословања

II
зона

III
зона

IV
зона

V
зона

VI
зона

VII
зона

VIII
зона

Зона 
спец.
нам.

до 1 m² 3.285 2.955 2.670 2.400 2.145 1.950 1.725 1.545 1.395 1.395

преко 1 m² 5.010 4.515 4.050 3.645 3.270 2.940 2.640 2.385 2.145 2.145

– за велика, средња и мала правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање имовине и 
лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

Рекламна 
површина

I зона екстра 
зона пословања

I зона осим 
екстра зоне 
пословања

II
зона

III
зона

IV
зона

V
зона

VI
зона

VII
зона

VIII
зона

Зона 
спец.
нам.

до 1 m² 4.380 3.940 3.600 3.200 2.860 2.600 2.300 2.060 1.860 1.860
преко 1 m² 6.680 6.020 5.400 4.860 4.360 3.920 3.520 3.160 2.860 2.860
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3. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се 
до 15. у месецу за претходни месец на основу задужења на-
длежног одељења УЈП града Београда, а по претходно изда-
том акту управе градске општине, односно организационе 
јединице Градске управе града Београда, у складу са посеб-
ном одлуком Скупштине града Београда.

Управа градске општине, односно организациона једи-
ница Градске управе града Београда је у обавези да један 
примерак акта из става 1. ове тачке, достави надлежном 
одељењу УЈП града Београда са следећим подацима: 

– за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, 
порески идентификациони број, матични број и текући рачун;

– за физичко лице – предузетника: име и презиме, назив 
радње са адресом, порески идентификациони број, матич-
ни број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса стано-
вања физичког лица.

Тарифни број 3.
1. Локална комунална такса за држање моторних, друм-

ских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 
и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, 
утврђује се у следећим износима:

у динарима
Ред.
број

Врста возила износ таксе

1. Врста L– мопеди, мотоцикли и трицикли 
1.1. до 125 cm³ 400
1.2. преко 125 cm³ до 250 cm³ 600
1.3. преко 250 cm³ до 500 cm³ 1.000
1.4. преко 500 cm³ до 1.200 cm³ 1.200
1.5. преко 1.200 cm³ 1.500
2. Врста М– возила за превоз лица
2.1. М1-путничко возило
2.1.1. до 1.150 cm³ 500
2.1.2. преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ 1.000
2.1.3. преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ 1.500
2.1.4. преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ 2.000
2.1.5. преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ 3.000
2.1.6. преко 3.000 cm³ 5.000
2.2. М2-лаки аутобус 50 динара по регистрованом 

седишту
2.3. М3-тешки аутобус 50 динара по регистрованом 

седишту
3. Врста Врста N – теретна возила
3.1. до 2 т носивости 1.500
3.2. од 2 т до 5 т носивости 2.000
3.3. од 5 т до 12 т носивости 3.500
3.4. преко 12 т носивости 5.000
4. Врста О – прикључна возила
4.1.  до 1 t носивости 400
4.2. од 1 t до 5 t носивости 700
4.3. од 5 t до 10 t носивости 950
4.4. од 10 t до 12 t носивости 1.300
4.4. преко 12 t носивости 2.000

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:
1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената те-

лесног оштећења, на једно возило, које се на њено име прво 
региструје у једној години;

2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност доњих екс-
тремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, 
које се на њено име прво региструје у једној години;

3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отворе-
ној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину, 
на једно возило, које се на њихово име, односно на име јед-
ног од њих, прво региструје у једној години;

4) организације особа са инвалидитетом основане са 
циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, које су 
регистроване у складу са законом – за возила прилагођена 
искључиво за превоз њихових чланова;

Доказе о испуњености услова за остваривање права из 
ове тачке издају надлежни органи, за годину у којој се врши 
регистрација.

Тарифни број 4. 
1. За коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности, за сваки 
цео и започети m² простора који се користи, утврђује се 
такса сразмерно времену коришћења, и то:

1) за обављање пословне делатности (привремени 
објекти – киосци и мањи монтажни објекти, покретни при-
времени објекти – тезге, апарати за сладолед, апарати за ко-
кице, уређаји за кестен и кукуруз, конзерватори за сладо-
лед, расхладне витрине за продају освежавајућих напитака 
и други покретни објекти за продају робе на мало и вршење 
занатских услуга, специјализована возила за шалтерску 
продају робе, наменски монтажни објекти за потребе оба-
вљања делатности јавних комуналних предузећа – терми-
нусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, опреме 
и слично, као и телефонске говорнице), такса се утврђује 
дневно:

динара 
– I зона – екстра зона пословања 61,20
– I зона осим екстра зоне пословања 48,50
– II зона 39,00
– III зона 31,60
– IV зона 25,30
– V зона 20,00
– VI зона 15,80
– VII зона 12,60
– VIII зона 10,50
– зона специфичних намена 8,40

2) за обављање угоститељске делатности у башти угос-
титељског објекта, такса се утврђује дневно: 

динара 
– I зона – екстра зона пословања 52,70
– I зона осим екстра зоне пословања 42,20
– II зона 33,70
– III зона 26,30
– IV зона 21,10
– V зона 15,80
– VI зона 10,50
– VII зона 8,40
– VIII зона 7,30
– зона специфичних намена 7,30

3) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних 
радњи, за спортске објекте (спортске терене, клизалишта, 
терене за одбојку, боћање и сл.),такса се утврђује дневно:

динара 
– I зона – екстра зона пословања 2,22
– I зона осим екстра зоне пословања 2,00
– II зона 1,90
– III зона 1,58
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– IV зона 1,37
– V зона 1,16
– VI зона 0,95
– VIIзона 0,74
– VIII зона 0,53
– зона специфичних намена 0,53

4) за одржавање концерата, фестивала и осталих кул-
турних и других манифестација, такса се утврђује дневно:

динара
– I зона – екстра зона пословања 6,65
– I зона осим екстра зоне пословања 6,00
– II зона 5,70
– III зона 4,75
– IV зона 4,11
– V зона 3,48
– VI зона 2,85
– VII зона 2,22
– VIII зона 1,58
– зона специфичних намена 1,58

2. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за 
коришћење простора на јавним површинама ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности.

Ако се поред штампе, књига и других публикација, про-
извода старих и уметничких заната и домаће радиности 
продаје и нека друга роба, такса се плаћа у целокупно про-
писаном износу из овог тарифног броја.

3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 
3) овог тарифног броја, а уз то обавља неку делатност, виси-
на таксе ће се утврдити сразмерно корисној површини по 
тарифи из тачке 1. подтачке 1) овог тарифног броја.

4. Износ таксе из овог тарифног броја прописан за одго-
варајућу зону умањује се:

1) за повремено коришћење простора на јавним по-
вршинама на покретним објектима за време одржавања 
вашара, сајмова, изложби и других традиционалних ма-
нифестација, хуманитарне, верске и друге регистроване 
непрофитне организације, плаћају таксу у висини 10%, од 
прописаног износа таксе у тачки 1. подтачки 1);

2) за обављање угоститељске делатности у башти отво-
реног типа, у периоду од 1. октобра до 31. марта, такса се 
плаћа у висини 20% од износа таксе из тачке 1. подтачке 2);

3) за обављање угоститељске делатности у башти затво-
реног типа, у периоду од 1. октобра до 31. марта такса се 
плаћа 70% од износа таксе из тачке 1. подтачке 2);

4) за обављање угоститељске делатности у башти угости-
тељског објекта – хотела, плаћа се такса у висини 50% од из-
носа таксе у тачки 1. подтачки 2) овог тарифног броја у I и II 
зони, а у осталим зонама у износу од 4,59 динара по m² дневно;

5) за обављање угоститељске делатности у башти отво-
реног типа угоститељског објекта – хотела, у периоду од 1. 
октобра до 31. марта, плаћа се такса у висини 20% у односу 
на утврђене износе комуналне таксе за хотеле, из подтачке 
4) ове тачке;

6) за обављање угоститељске делатности у башти затво-
реног типа угоститељског објекта – хотела, у периоду од 1. 
октобра до 31. марта, плаћа се такса у висини 70%, у односу 
на утврђене износе комуналне таксе за хотеле, из подтачке 
4) ове тачке;

7) за забавне паркове на отвореном простору у периоду 
од 1. октобра до 31. марта, такса се плаћа у висини 20% од 
износа таксе из тачке 1. подтачке 3);

8) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтач-
ке 4) овог тарифног броја, који се приређују у хуманитарне 
сврхе, такса се плаћа у висини 10%, од прописаног износа 
таксе из те подтачке.

5. За обављање угоститељске делатности у башти угос-
титељског објекта, чији елемент је расхладна витрина, такса 
се плаћа у двоструком износу од износа утврђеног приме-
ном тачке 1. подтачка 2) и тачке 4. овог тарифног броја.

6. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се до 
15. у месецу за претходни месец, на основу задужења на-
длежног одељења Управе јавних прихода града Београда (у 
даљем тексту: УЈП града Београда), а по претходно издатом 
одобрењу управе градске општине, односно организационе 
јединице Градске управе града Београда.

Управа градске општине, односно организациона једи-
ница Градске управе града Београда је у обавези да један 
примерак одобрења за коришћење простора на јавним по-
вршинама достави надлежном одељењу УЈП града Београда 
са следећим подацима: 

– за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, 
порески идентификациони број, матични број и текући рачун;

– за физичко лице – предузетника: име и презиме, назив 
радње са адресом, порески идентификациони број, матич-
ни број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса стано-
вања физичког лица.

Тарифни број 5.
1. За држање средстава за игру („забавне игре”) утврђује 

се такса сразмерно времену коришћења, и то дневно:
динара

– по апарату за забавне игре 78,00
Под забавним играма у смислу овог тарифног броја 

сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видео-ау-
томатима, флиперима и другим сличним направама које се 
стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, 
билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз нап-
лату, а у којима учесник не може остварити добитак у нов-
цу, стварима, услугама или правима, већ право на једну или 
више бесплатних игара исте врсте.

2. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник просто-
ра у коме се држи (приређује) забавна игра, на основу заду-
жења од стране надлежног одељења УЈП града Београда. 

3. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја 
плаћа до 15. у месецу за претходни месец.

Тарифни број 6.
1. За коришћење простора за паркирање друмских мо-

торних возила и прикључних возила на уређеним и обе-
леженим местима плаћа се такса сразмерно времену ко-
ришћења, и то:

динара
1а) за паркирање путничких, комби и теретних 
возила до 1Т носивости и њихове приколице 
до 60 минута и за сваку започету временску 
јединицу паркирања по 

35,00

1б) за паркирање мотоцикла и њихове приколи-
це до 60 минута и за сваку започету временску 
јединицу паркирања по 

8,00

1в) за паркирање теретних возила и аутобуса до 
60 минута и сваку започету временску јединицу 
паркирања:
– за паркирање возила преко 1Т носивости, по 70,00
– за теретна возила са приколицом, шлепере, 
цистерне и за аутобусе, по

140,00
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1г) За коришћење посебно обележеног места за 
паркирање једног возила одређеног корисника, 
такса износи дневно и то:

 

– од 7 до 17 часова, за једно паркинг место за 
паркирање путничког возила 

485,00

– од 0 до 24 часа, за једно паркинг место за пар-
кирање путничког возила 

1.610,00

– од 0 до 24 часа, за једно паркинг место за пар-
кирање аутобуса 

1.555,00

1д) За коришћење посебно обележеног места за 
паркирање возила одређених корисника такса 
износи и то:

 

– за коришћење обележених места на такси 
станици по ауто-такси возилу, дневно

11,50

– за коришћење обележених места на стајалиш-
тима за приватне ауто превознике по теретном 
возилу, дневно

34,00

– за теретна возила носивости до 3,5 тоне ( уто-
вар и истовар робе) за једно обележено место, 
дневно

600,00

– за теретна возила носивости преко 3,5 тоне 
и аутобусе, осим јавног градског саобраћаја, за 
једно обележено место, дневно

350,00

1ђ) За коришћење посебно обележеног просто-
ра за почетну обуку возача (полигона) утврђује 
се такса, дневно 
– У случају да један полигон користе две или 
више ауто школа, сваки обвезник плаћа таксу у 
висини 50% од прописаног износа.

194,00

2. Такса из подтачки 1а) до 1в) овог тарифног броја, 
плаћа се на подручју градских општина Барајево, Гроцка, 
Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин.

Такса из подтачки 1г) до 1ђ) овог тарифног броја плаћа 
се на територији града Београда.

3. Таксу из подтачки 1а) до 1ђ) овог тарифног броја 
плаћа корисник обележене јавне површине. Корисником у 
смислу ове тачке, за подтачкe 1а) до 1в) сматра се возач. 

4. Места на којима се за паркирање и заустављање мо-
торних возила и њихових приколица наплаћује такса из 
овог тарифног броја, одређује организациона јединица Град-
ске управе града Београда надлежна за послове саобраћаја.

5. Таксу за паркирање возила не плаћају војни инвали-
ди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или више 
процената телесног оштећења или код којих постоји телес-
но оштећење које има за последицу неспособност доњих 
екстремитета (ногу) од 60 или више процената, ако им во-
зило служи за личну употребу или под условима под којим 
су ослобођени од плаћања накнаде за јавне путеве.

6. Таксу из подтачки 1а) до 1в) овог тарифног броја 
наплаћује предузеће основано за обављање делатности одр-
жавања паркиралишта.

7. Таксу из подтачки 1г) до 1ђ) овог тарифног броја 
наплаћује организациона јединица Градске управе града Бе-
ограда надлежна за послове саобраћаја.

8. Такса из подтачки 1г) до 1ђ) овог тарифног броја 
плаћа се унапред, најмање у кварталном периоду, осим 
за коришћење такси стајалишта где се такса наплаћује го-
дишње приликом продужења дозволе за рад. 

9. Ако више корисника заједнички користе посебно обе-
лежени паркинг простор, висина утврђене обавезе распо-
ређује се на све кориснике у истом износу.

10. Такса из подтачке 1г) овог тарифног броја не плаћа се 
за возила Полиције, за возила Војске Србије, возила здрав-
ствених и социјалних установа, за возила домаћих хумани-
тарних организација када обављају хуманитарне акције, за 

возила која инвалиди користе за своје потребе, за возила 
дипломатских представништава и за возила државних ор-
гана и организација, органа и организација територијалне 
аутономије и локалне самоуправе. 

Тарифни број 7.
1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских радова, утврђује се комунална 
такса дневно и то:

динара
1а) При изградњи објеката, дневно по m² заузе-
те површине

3,90

1б) При извођењу радова на објектима који 
изискују раскопавање коловоза и тротоара – 
дневно по m²:

 

– ако се раскопавање врши у времену од 1. ап-
рила до 30. септембра

7,80

– ако се раскопавање врши у времену од 1. ок-
тобра до 31. марта

13,70

1в) При заузимању јавних површина које захте-
ва забрану кретања возила и пешака и парки-
рања возила, дневно по m² и то:

 

– ако се заузима коловоз у улицама у којима 
саобраћају возила градског превоза

71,70

– ако се заузима коловоз на осталим улицама 43,30
– ако се заузима тротоар 29,50

2. Такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се сраз-
мерно времену коришћења.

3. Такса из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја по-
већава се за 100% уколико се дозвољени рок за заузимање 
јавне површине продужи. Под продужењем у смислу ове 
одлуке подразумева се прекорачење рока завршетка из-
градње евидентираног у писменој изјави инвеститора о по-
четку грађења односно извођења радова и року завршетка 
изградње, а према потврди о пријави почетка извођења ра-
дова по Закону о планирању и изградњи. 

4. Таксу из подтачке 1а) овог тарифног броја плаћа ин-
веститор зграде од дана почетка градње до подношења пис-
меног захтева за технички пријем зграде, односно до довр-
шетка градње.

5. Таксу из подтачке 1б) овог тарифног броја плаћа из-
вођач радова уз захтев за одобрење за раскопавање, а таксу 
из подтачке 1в) овог тарифног броја организација на чији 
захтев је одобрено заузеће јавне површине.

6. Такса из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја не 
плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне по-
вршине врши због реконструкције коловоза, тротоара или 
друге јавне саобраћајне површине, као и приликом из-
вођења радова јавних комуналних предузећа у сврху до-
вођења објеката у функцију.

7. Таксу из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја у из-
носу од 50% од предвиђене тарифе плаћа извођач радова 
ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне 
површине врши због изградње комуналне примарне ин-
фраструктуре.

8. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја, наплаћује орга-
низациона јединица Градске управе града Београда односно 
управе градске општине. 

Скупштина града Београда
Број 4-749/12-С, 14. децембрa 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 9. став 1. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/06, 47/11 и 93/12) и члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АД-

МИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1. 
У Одлуци о локалним административним таксама 

(„Службени лист града Београда”, бр. 43/07, 53/08, 48/09, 
60/09, 45/10, 10/11 и 54/11), Таксена тарифа која је саставни 
део ове одлуке мења се и гласи:

„ТАКСЕНА ТАРИФА
Износ 

у динарима
Тарифни број 1.

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други 
поднесак
ако овом одлуком није другачије прописано

250

2. Захтев за давање тумачења, објашњења, од-
носно мишљења о примени градских прописа

1.260

3. Захтев за давање тумачења, објашњења, 
односно мишљења о примени прописа градских 
општина

1.260

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа 
се за накнадне поднеске којима странка захтева само брже 
поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.

Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за 
захтеве за остваривање права на премије (подстицаје 
пољопривредне производње).

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када 
је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву 
ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за 
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са зако-
ном којим се уређује слободан приступ информацијама од 
јавног значаја.

Тарифни број 2.

1. За жалбе против решења која доносе органи 
односно организационе јединице Градске управе 
града Београда и управа градских општина, ако 
овом одлуком није другачије прописано

380

НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ствари подноси 
једна жалба против више решења од стране више лица об-
везника таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа 
се према броју решења која се оспоравају жалбом.

Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, 
у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан 
орган града односно градских општина
2. За уложене ванредне правне лекове 2.210

Тарифни број 3.

1. За сва решења која доносе органи односно 
организационе јединице Градске управе града 
Београда и управа градских општина, ако овом 
одлуком није другачије прописано

430

2. За сва уверења и потврде које издају органи 
односно организационе јединице Градске управе 
града Београда и управа градских општина, ако 
овом одлуком није другачије прописано

250

НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или 
потврда по захтеву више лица, такса по овом тарифном 
броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се ре-
шење, уверење или потврда уручује.

Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси 
по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлу-
чивање по жалби надлежан орган града односно градских 
општина
3. За опомену којом се обвезник позива да плати 
таксу

220

Тарифни број 4. 
За списе и радње из комуналне и стамбене области које 

обавља организациона јединица Градске управе града Бео-
града плаћа се такса и то: 
1. Давање података из базе података „Енергетски 
систем Београда” о потрошњи свих врста горива 
по потрошачима, по кварталима

198

2. Решење о постављању плутајућег објекта на 
делу обале и воденог простора на територији 
града Београда

3.400

3. Решење за постављање монтажних објеката за 
рекреацију и забаву деце, као и спортских обје-
ката и других монтажних објеката за извођење 
културних, спортско-рекреативних и других 
сличних програма некомерцијалног типа

10.165

Тарифни број 5. 
За списе и радње из области саобраћаја које обавља ор-

ганизациона јединица Градске управе града Београда, плаћа 
се такса и то: 
1. Саобраћајно-технички услови за локацијску 
дозволу

2.820

2. Мишљења на саобраћајна решења за израду 
урбанистичко -техничких докумената

2.820

3. Решење за снабдевање, утовар-истовар новца, 
селидбе, вршење неодложних комуналних ин-
тервенција у пешачкој зони, за текући месец

3.165

4. Решење о кретању теретних моторних возила 
мимо утврђеног режима саобраћаја, за текућу 
годину

463

5. Решење о паркирању теретних моторних вози-
ла мимо утврђеног режима саобраћаја, за текући 
месец

3.310

6. Сагласност за заузеће јавне површине 3.400
7. Потврда о даљој важности сагласности за 
заузеће јавне површине 

2.225

8. Решење о заузећу јавне површине 3.400
9. Решење о постављању објекта за оглашавање, 
односно средстава за оглашавање

3.400

10. Решење за коришћење посебно обележеног 
места за паркирање путничког возила 

2.105

11.Решење о давању сагласности ауто школи да 
може обављати практичну обуку кандидата и из-
водити практични део испита за возача на путу

3.500

12. Захтев за давање сагласности о испуњености 
услова за обављање делатности такси превоза

1.030
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13. Решење о давању сагласности о испуњености 
услова за обављање делатности такси превоза за 
предузетника

408

14. Решење о давању сагласности о испуњености 
услова за обављање делатности такси превоза за 
правно лице

408

15. Решење о давању сагласности о испуњености 
услова за обављање делатности такси превоза за 
запослено лице у правном лицу

408

16. Решење о давању сагласности за постављање 
рекламног паноа на крову такси возила

408

17. Потврда о испитивању погодности и класи-
фикацији возила

440

18. Такси дозвола 1.010
19. Уверење о обављању делатности ауто-такси 
превоза

343

20. Идентификациони картон 418
21. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI 3.860
22. Дупликат кровне ознаке града Београда 3.450
23. Идентификациона ветробранска налепница 
за такси возила 

1.170

24. Идентификациона ветробранска налепни-
ца за локације од посебног интереса за град за 
такси возила 

1.170

Тарифни број 6.
За списе и радње из области привреде које обавља орга-

низациона јединица Градске управе града Београда плаћа се 
такса и то: 
1. Решење о уношењу имена Београд у пословно 
име привредног субјекта

305.000

2. Издавање потврде о ценама производа и услу-
га из надлежности града за одређени период од 
стране Управе за цене

198

Тарифни број 7.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских 

послова које обављају организационе јединице Градске уп-
раве града Београда и управе градских општина: Барајево, 
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сур-
чин, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса и то:
1. Информација о локацији 3.400
2. Локацијска дозвола за објекте 

до 30 m² 3.400
31 – 150 m² 5.650

151 – 300 m² 10.400
301 – 500 m² 13.560
501– 800 m² 22.580

801 – 1.500 m² 33.900
1.501 – 5.000 m² 56.500

5.001 – 20 000 m² 90.400
преко 20 000 m² 105.200

3. Локацијска дозвола за водове техничке ин-
фраструктуре до 1.000 m (за водовод Ø 200, за 
канализацију до Ø 300, за електромрежу до 35кV, 
за телефонско телеграфску мрежу до 600x4, за 
гасну мрежу до Ø 60, за топловод до Ø 100)

33.900

4. Локацијска дозвола за водове техничке инфра-
структуре преко 1.000 m и већих капацитета

56.460

5. Услови за исправку граница 3.400
6. Потврда пројекта парцелације и препарцела-
ције

5.850

7. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс
до 2,0 ha 5.850

од 2,0 до 5,0 ha 10.520
од 5,0 до 10,0 hа 17.540

преко 10,0 hа 29.250
8. Такса за умножавање, оверу и уступање урба-
нистичких планова

2.920

9. Издавање спецификације станова из техничке 
документације

2.335

10. Решење за постављање балон хале спортске 
намене – балон сале

 33.900

11. Решење за постављање балон хале спортске 
намене – пресостатичког покривача

 22.580

Тарифни број 8.
За списе и радње из области имовинско-правних посло-

ва, које обавља организациона јединица Градске управе гра-
да Београда плаћа се такса и то: 
1. Решење о давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини града ради изградње

4.235

2. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини града ради изградње 

5.510

3. Решење о конверзији права коришћења грађе-
винског земљишта у право својине уз накнаду

5.510

4. Решење о одређивању земљишта за редовну 
употребу објекта у посебним случајевима

5.510

Тарифни број 9.
За списе и радње из области информатике и статистике 

које обавља организациoна јединица Градске управе града 
Београда плаћа се такса и то: 
1. Изводи из регистара и база података Једин-
ственог информационог система Београда
– до 500 јединица 5.085
– свака јединица преко 500 0,72
2. Потврда о јединици регистра и базе података 
Јединственог информационог система Београда

710

НАПОМЕНА: Ако се потврда издаје за више јединица, 
такса се плаћа онолико пута за колико се јединица потврда 
издаје

Тарифни број 10.
За препис акта и разгледање списа код органа и органи-

зационих јединица Градске управе града Београда и управа 
градских општина, плаћа се такса и то:
1. За препис акта, односно списа, по полутабаку 
оригинала 

330

2. За разгледање списа код органа односно орга-
низационе јединице, за сваки започети сат по 

300

Тарифни број 11.
За списе и радње које доносе органи и организационе је-

динице управа градских општина, плаћа се такса и то:
1. Попис ствари умрлих лица 670
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2. Извод спецификација станова из техничке 
документације
а) за један стан 220
б) од два до десет станова 678
в) преко десет станова 1.355
3. Захтев за доделу стана у закуп 180
4. Решење о додели стана физичким лицима у 
закуп

3.400

5. Решење о исељењу бесправно усељених лица 345
6. Увођење у посед физичких лица (по захтеву 
странке)

678

7. Решење о постављању привремених објеката 6.785
8. Решење о привременом заузећу јавних по-
вршина (тезге и други покретни привремени 
објекти)

1.700

9. Решење о постављању објекта за оглашавање 
односно огласног средства 

3.400

10. Решење о привременом заузећу јавних повр-
шина (баште, забавни паркови, циркуси и слично)

10.165

11. Решење о сечи и орезивању стабала 345
12. Решење о давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини ради изградње

4.235

13. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини ради изградње 

5.510

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
почев од 1. јануара 2013. године.

Скупштина града Београда
Број 4-750/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 19. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/06, 47/11 и 93/12), члана 104. став 1. Закона о туризму 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси („Службени лист града 

Београда”, бр. 5/02, 37/04, 29/05, 19/07, 43/07, 53/08, 33/09 и 
60/09), у члану 4. став 1. речи: „128,00 динара”, замењују се 
речима: „135,00 динара”. 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
почев од 1. јануара 2013. године.

Скупштина града Београда
Број 43-751/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. 
децембра 2012. године, на основу члана 8. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/06, 47/11 и 93/12), члана 25. тачка 7. и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ

Члан 1.
У Одлуци о висини стопе пореза на имовину („Службе-

ни лист града Београда”, бр. 24/06 и 54/11), после члана 2. 
додаје се нови члан који гласи:

„Члан 3.
Порез на имовину за 2013. годину за непокретност об-

везника који не води пословне књиге, за одговарајућу по-
вршину исте непокретности, не може бити утврђен у већем 
износу од припадајуће пореске обавезе тог обвезника за 
2012. годину.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
почев од 1. јануара 2013. године.

Скупштина града Београда
Број 4-752/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 6. став 1. тачка 5. За-
кона о финансирању локалне самоуправе („Службени гла-
сник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 77. став 5. и члана 
78. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06), а у вези са чланом 89. Зако-
на о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, број 24/11) и чл. 25. и 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског 

земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 37/04, 
07/05, 19/07, 40/07, 53/08, 60/09, 45/10, 2/11 – исправка, 
54/11 и 08/12), у члану 7. ставу 2. у групи 6 – финансијске, 
техничке и пословне услуге и остале делатности, у подгрупи 
А, после шифре делатности: „18.20”, додаје се шифра делат-
ности: „35.12”.

У истом члану, ставу и групи, у подгрупи Б, шифра де-
латности: „35.12” брише се.

Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Месечна висина накнаде по m² корисне површине 

стамбеног, односно пословног простора, утврђује се према 
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зони у којој се земљиште налази и делатности коју обвезник 
обавља, и то:

динара
у I зони – екстра зони становања
– за групу 1 2.87
у I зони – екстра зони пословања 
– за групу 2 – подгрупа А 2.44

– подгрупа Б 8.02
– за групу 3 – подгрупа А 7.17

– подгрупа Б 17.82
– за групу 4 – подгрупа А 20.45

– подгрупа Б 94.98
– за групу 5 – подгрупа А 0.90

– подгрупа Б 2.37
– за групу 6 – подгрупа А 76.01

– подгрупа Б 190.06
у I зони осим екстра зоне становања:
– за групу 1 2.71
у I зони осим екстра зоне пословања:
– за групу 2 – подгрупа А 2.30

– подгрупа Б 7.59
– за групу 3 – подгрупа А 6.79

– подгрупа Б 16.87
– за групу 4 – подгрупа А 19.35

– подгрупа Б 89.90
– за групу 5 – подгрупа А 0.83

– подгрупа Б 2.25
– за групу 6 – подгрупа А 71.94

– подгрупа Б 179.88
у II зони:
– за групу 1 2.32
– за групу 2 – подгрупа А 1.97

– подгрупа Б 6.52
– за групу 3 – подгрупа А 5.83

– подгрупа Б 14.47
– за групу 4 – подгрупа А 16.62

– подгрупа Б 77.17
– за групу 5 – подгрупа А 0.73

– подгрупа Б 1.93
– за групу 6 – подгрупа А 61.76

– подгрупа Б 154.42
у III зони:
– за групу 1 1.92
– за групу 2 – подгрупа А 1.87

– подгрупа Б 6.10
– за групу 3 – подгрупа А 5.44

– подгрупа Б 13.51
– за групу 4 – подгрупа А 16.00

– подгрупа Б 74.21
– за групу 5 – подгрупа А 0.66

– подгрупа Б 1.75
– за групу 6 – подгрупа А 59.43

– подгрупа Б 148.57
у IV зони:
– за групу 1 1.43
– за групу 2 – подгрупа А 1.54

– подгрупа Б 5.05
– за групу 3 – подгрупа А 4.31

– подгрупа Б 10.70
– за групу 4 – подгрупа А 12.90

– подгрупа Б 59.97
– за групу 5 – подгрупа А 0.53

– подгрупа Б 1.43
– за групу 6 – подгрупа А 47.61

– подгрупа Б 119.06
у V зони:
– за групу 1 1.31

– за групу 2 – подгрупа А 1.42
– подгрупа Б 4.64

– за групу 3 – подгрупа А 3.96
– подгрупа Б 9.83

– за групу 4 – подгрупа А 11.86
– подгрупа Б 55.14

– за групу 5 – подгрупа А 0.49
– подгрупа Б 1.31

– за групу 6 – подгрупа А 43.79
– подгрупа Б 109.49

у VI зони:
– за групу 1 1.08
– за групу 2 – подгрупа А 1.00

– подгрупа Б 3.21
– за групу 3 – подгрупа А 2.74

– подгрупа Б 6.83
– за групу 4 – подгрупа А 7.72

– подгрупа Б 35.74
– за групу 5 – подгрупа А 0.28

– подгрупа Б 0.72
– за групу 6 – подгрупа А 29.09

– подгрупа Б 72.70
у VII зони:
– за групу 1 0.77
– за групу 2 – подгрупа А 0.72

– подгрупа Б 2.29
– за групу 3 – подгрупа А 1.96

– подгрупа Б 4.88
– за групу 4 – подгрупа А 5.53

– подгрупа Б 25.56
– за групу 5 – подгрупа А 0.20

– подгрупа Б 0.52
– за групу 6 – подгрупа А 20.80

– подгрупа Б 51.99
у VIII зони:
– за групу 1 0.66
– за групу 2 – подгрупа А 0.62

– подгрупа Б 1.97
– за групу 3 – подгрупа А 1.70

– подгрупа Б 4.21
– за групу 4 – подгрупа А 4.75

– подгрупа Б 22.03
– за групу 5 – подгрупа А 0.18

– подгрупа Б 0.44
– за групу 6 – подгрупа А 17.92

– подгрупа Б 44.81
у зони специфичних намена:
– за групу 1 1.36
– за групу 2 – подгрупа А 1.47

– подгрупа Б 4.79
– за групу 3 – подгрупа А 4.08

– подгрупа Б 10.12
– за групу 4 – подгрупа А 12.22

– подгрупа Б 56.75
– за групу 5 – подгрупа А 0.51

– подгрупа Б 1.36
– за групу 6 – подгрупа А 45.06

– подгрупа Б 112.68’’

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2013. године. 

Скупштина града Београда
Број 418-753/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 87. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 
72/09 и 43/11 – одлука УС) и члана 25. став 1. тачка 13. и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 1.
У Одлуци о посебној накнади за заштиту и унапређење 

животне средине („Службени лист града Београда”, бр. 
22/99, 6/01, 37/04, 29/05, 19/07, 43/07, 53/08, 60/09 и 45/10), у 
члану 3. став 1. тачка 1) износ од „0,79 динара/m2”, замењује 
се износом од „0,83 динара/m2”.

У истом члану и ставу, у тачки 2) износ од „2,37 динара/
m2”, замењује се износом од „2,50 динара/m2”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2013. године.

Скупштина града Београда
Број 43-757/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу чллана 57. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12), а у вези са чланом 27. Закона о јавним набав-
кама („Службени гласник РС”, број: 116/08), члана 12. став 
1. тачка 6), Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07) и члана 31. став 1. тачка 7) Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ 
ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ИНВЕСТИЦИОНИХ АК-
ТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРА-

ДА БЕОГРАДА У 2013. И 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о финансирању програма, пројеката и инвес-

тиционих активности корисника средстава буџета града 
Београда у 2013. и 2014. години („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 42/12 и 51/12), у члану 3, у табели, врше се сле-
деће изимене и допуне:

– У оквиру редног броја 1 Секретаријат за комуналне 
и стамбене послове ставке 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 
1.16 и 1.17 мењају се и гласе:
„ 1.5. Истраживање и примена субгеотермалних 

подземних водених ресурса у концепту 
повећања енергетске ефикасности у згра-
дарству 

300.000

1.7. Увођење Информационог система енергети-
ке Београда у рад и обезбеђивање размене 
података од детерминисаних енергетских 
елемената

12.000.000

1.9. Софтверско-програмско одржавање сајта 
Управе за енергетику

500.000

1.10. Специјализоване услуге – стручни надзор, 
услови и сагласности, копија планова и др.

7.400.000

1.11. Текуће поправке и одржавање 76.000.000 74.000.000
1.12. „Поправимо заједно” – фасаде 34.000.000 34.000.000
1.13. „Поправимо заједно” – лифтови 40.000.000 40.000.000
1.16. ЈКП „Градска чистоћа” – програм одржавања 500.000.000
1.17. ЈКП „Зеленило – Београд” – програм одр-

жавања
260.000.000 260.000.000

У оквиру редног броја 1. Секреткаријат за комуналне и 
стамбене послове после ставке 1.29 додају се нове ставке 
1.30, 1.31 и 1.32 и текст који гласи:
1.30. Вршење стручног надзора над извођењем мон-

тажно-демонтажних радова свечаног осветљења 
града Београда за нову 2013. годину и Божић

1.795.000 0

1.31. Извођење монтажно-демонтажних радова 
свечаног осветљења града Београда за нову 2013. 
годину и Божић

15.130.000 0

1.32. Студија – „Повољни ефекти увођења монито-
ринга и одређивање стварне пропусне моћи 
110kV кабловских водова у дистрибутивној 
мрежи Београд”

1.500.000 1.500.000

У оквиру истог редног броја у реду „Свега” износ 
„3.695.807.718” замењује се износом „3.956.303.108” и износ 
„1.429.179.942” замењује се износом „1.657.379.942”.

– У оквиру редног броја 9 Секретаријат за социјалну 
заштиту, ставка 9.7 мења се и гласи: 
9.7. Припрема и дистрибуција топлих оброка за 

социјално угрожене категорије становништва
821.456.956 0

У оквиру редног броја 9. Секретаријат за социјалну заш-
титу после ставке 9.9 додају се нове ставке 9.10, 9.11, и 9.12 
и текст који гласи:
9.10. Санација и адаптација пословног простора на 

тргу Николе Пашића број 8 за потребе Центра за 
социјално предузетништво

44.000.000 0

9.11. Набавка опреме за потребе Центра за социјално 
предузетништво

4.692.000 0

9.12. Израда идејног решења и главног пројекта 
реконструкције и доградње Прихватилишта за 
одрасла и стара лица

9.318.000 0

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ 
„844.456.956” замењује се износом „1.002.466.956”.

– У оквиру редног броја 12. Служба за опште послове 
после ставке 12.4 додају се нове ставке 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 
12.9, 12.10, 12.11, 12.12. и 12.13 и текст који гласи:
12.5. Материјал за одржавање хигијене – куповина 

хемијских средстава за одржавање хигијене за 
потребе Градске управе

2.400.000 2.550.000

12.6. Остали материјал за одржавање хигијене – па-
пирна галантерија – куповина папирне галанте-
рије за одржавање тоалетне хигијене за потребе 
Градске управе

7.800.000 8.100.000

12.7. Капитално одржавање пословних зграда и 
пословног простора – извођење радова на 
поправци лифтовских постројења (лифтови Л4, 
Л5 и Л6) у објекту у улици Краљице Марије бр. 
1, са заменом команди и пратеће инсталације

19.140.000 0

12.8. Остале стручне услуге – процена вредности 
непокретности – услуга процене вредности 
непокретности на територији 17 београдских 
општина у поступцима принудне наплате дуга 
за 2013. годину

3.600.000 0

12.9. Механичарске услуге за аутомобиле, редовно 
одржавање и поправка службених аутомобила 
обликовано у пет партија

7.750.000 9.000.000

12.10.. Израда штампаног материјала – Израда штам-
паног материјала (визит карти, меморандума, 
пословних писама, позивница, коверата, 
честитки, промотивних блокова, промотивних 
кеса, мени карата, записника, промотивних 
фасцикли, табли за затварање градилишта, 
упозоравајућих трака, налепница, књига, 
потврда, коричења службених гласника РС и 
службених листова града Београда) за потребе 
Градске управе

3.840.000 4.100.000
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12.11. Остале административне услуге – масовна 
штампа – услуге масовне штампе, печатирања, 
инсертовања и персонализације пошиљака 
Управе јавних прихода у вршењу послова 
утврђивања, контроле и наплате пореза на имо-
вину, локалних комуналних такси и накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта за 2013. 
годину

20.400.000 22.000.000

12.12. Остале стручне услуге – процена вредности 
непокретности у јавној својини града Београда 
– Извршење услуге процене вредности не-
покретности у поступцима отуђења и размене 
непокретности у јавној својини града Београда

3.600.000 0

12.13. Куповина горива за потребе службених ауто-
мобила Градске управе града Београда

45.000.000 51.000.000

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ 
„200.000.000” замењује се износом „313.530.000” и износ 
„203.000.000” замењује се износом „299.750.000”.

– У истом члану и табели, у последњем реду, „Укуп-
но” износ „30.542.086.273” замењују се износом 
„31.074.121.663” и износ „27.954.591.242” замењују се изно-
сом „28.279.541.242”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда” и примењује 
се до 31. децембра 2012. године.

Скупштина града Београда
Број 4-754/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 57. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12 ), а у вези са чланом 27. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), члана 
12. став 1. тачка 6) Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 7) Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ИН-
ВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕД-
СТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2014. И 2015. ГО-

ДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се програми, пројекти и инвес-

тиционе активности који ће се финансирати из буџета гра-
да Београда у 2014. и 2015. години.

Члан 2.
Програми, пројекти и инвестиционе активности из 

члана 1. ове одлуке финансираће се из прихода и примања 
буџета града Београда планираних на извору финансирања 
01, и то:

– за 2014. годину у износу од 74.552.378.000 динара, 
– за 2015. годину у износу од 74.552.378.000 динара. 
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Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће се за финансирање програма, пројеката и инвестиционих ак-

тивности у 2014. и 2015. години, за које су надлежни корисници буџета града Београда (у даљем тексту: буџетски корисни-
ци), и тo:
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Члан 4.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим 

обавезама у складу са Законом о буџетском систему а до из-
носа средстава и за намене за које су им та средства опре-
дељена чланом 3. ове одлуке.

Уговори о набавци добара, пружању услуга или из-
вођењу грађевинских радова, које закључују буџетски ко-
рисници морају бити закључени у складу са прописима 
који регулишу јавне набавке.

Члан 5.
Руководилац буџетског корисника одговоран је за пре-

узимање обавеза и њихову верификацију, као и за закони-
ту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 
средстава.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2013. године. 

Скупштина града Београда
Број 4-755/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 93. став 4. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређи-

вање грађевинског земљишта („Службени лист града Бео-
града”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12 
и 42/12) у члану 5. реч: „JUS”, замењује се речју: „СРПС”.

Члан 2.
У члану 10. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Накнада за уређивање грађевинског земљишта из чла-

на 8. ове одлуке за објекте производне делатности ће се 
умањивати у складу са посебним Правилником о крите-
ријумима и мерилима који усваја Градско веће града Бео-
града.”

Члан 3.
У члану 13. став 2. после речи: „употребне дозволе”, бри-

ше се зарез и додаје речца: „и”, после речи: „копије плана” 
ставља се тачка, а речи: „и увиђаја на лицу места од стране 
овлашћеног лица Дирекције”, бришу се.

Члан 4.
У члану 17. став 2. речи: „до 31. децембра 2012. године”, 

замењују се речима: „до 31. децембра 2013. године”, а речи: 
„после 31. децембра 2012. године” замењују се речима: „по-
сле 31. децембра 2013. године”.

Члан 5.
У члану 18. став 2. речи: „до 31. децембра 2012. године”, 

замењују се речима: „до 31. децембра 2013. године”, а речи: 
„од 31. децембра 2012. године” замењују се речима: „од 31. 
децембра 2013. године”.

Члан 6.
У члану 20. став 3. после речи: „односно стана”, додају се 

речи: „не рачунајући површину легално изграђеног објекта, 
односно стана”.

У истом члану, у ставу 4. речи: „до 31. децембра 2012. го-
дине”, замењују се речима: „до 30. јуна 2013. године”.

У истом члану, у ставу 8. речи: „става 1.” замењују се ре-
чима: „ст. 1. и 3.”

Члан 7.
У члану 25. став 2. речи: „до 31. децембра 2012. годи-

не” замењују се речима: „до 31. децембра 2013. године”, а 
речи: „после 31. децембра 2012. године” замењују се речима: 
„лосле 31. децембра 2013. године”.

Члан 8.
У члану 32. став 1. речи: „до 31. децембра 2012. године” 

замењују се речима: „до 31. децембра 2013. године”, а речи: 
„од 31. децембра 2012. године” замењују се речима: „од 31. 
децембра 2013. године”.

Члан 9.
После члана 32. додаје се нови члан, који гласи:

„Члан 32а.
Инвеститорима којима је земљиште дато у закуп по Од-

луци о критеријумима и мерилима за утврђивање закупни-
не и накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 16/03, 22/03, 24/03, 2/04, 
19/05, 3/06 и 2/08) може се одредити застој (мораторијум) 
у наплати потраживања закупнине и накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, уколико исти нису уведени у по-
сед, ради изградње објеката, од стране града Београда и 
воде се управни или судски поступци везано за земљиште 
које је предмет закупа.

Одлуку о одређивању застоја (мораторијума) у сваком 
појединачном случају, на предлог Дирекције, а по приба-
вљеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва, до-
носи Градско веће града Београда.”

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 418-759/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 24. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 8. став 1. тачка 3. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
у Одлуци о Градској управи града Београда („Службе-

ни лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10, 
45/11, 42/12 и 60/12), у члану 52. ставу 1. после речи: „подно-
шење захтева за покретање порескопрекршајног поступка;”, 
речи: „утврђивање, контролу и наплату изворних јавних 
прихода; вођење порескопрекршајног поступка”, бришу се, 
додају се тачка-зарез и речи: „процену тржишне вредности 
непокретности, на основу овлашћења прописаних чланом 
29. Закона о јавној својини, за потребе поступака приба-
вљања и отуђења непокретности у својини града Београда, 
процену тржишне вредности непокретности у поступцима 
принудне наплате пореског дуга, процену непокретности 
које су у својини града Београда”.

У истом члану став 3. мења се и гласи:
„Послови утврђивања, контроле и наплате у јавноправ-

ном односу пореза на имовину и других изворних јавних 
прихода у складу са посебним прописом, применом одре-
даба закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација, подношење захтева за покретање порес-
копрекршајног поступка, послови процене тржишне вред-
ности непокретности, на основу овлашћења прописаних 
чланом 29. Закона о јавној својини, за потребе поступака 
прибављања и отуђења непокретности у својини града Бео-
града, послови процене тржишне вредности непокретности 
у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и посло-
ви процене непокретности које су у својини града Београда, 
врше се у Управи јавних прихода.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-768/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу чл. 110. и 111. Закона о со-
цијалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУ-

ГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите 

(„Службени лист града Београда”, бр. 55/11, 8/12 – исправ-
ка, 8/12 и 42/12), у члану 5. став 2. мења се и гласи:

„Помоћ у кући обезбеђује се у трајању од два сата днев-
но по лицу радним даном, осим суботом и недељом, у 
трајању од три или пет дана у току недеље, и то:

1) пет дана у току недеље лицима из става 1. овог члана 
за која је надлежни орган вештачења пензијског и инвалид-
ског осигурања или изабрани лекар констатовао да су не-
покретна, или која су корисници права на додатак за помоћ 
и негу другог лица по било ком основу;

2) три дана у току недеље осталим лицима из става 1. 
овог члана.”

После става 2. додаје се нови став који гласи:
„Помоћ у кући коју остварују два или више лица која 

живе у заједничком домаћинству обезбеђује се у трајању од 
укупно три сата дневно за та лица.”

Члан 2.
У члану 93 став 1. речи: „годину дана” мењају се и гласе: 

„осамнаест месеци”.
У истом члану у ставу 2. реч: „дванаест” замењује се 

речју: „осамнаест”.
Члан 3.

У члану 94. став 1. реч: „дванаест” замењује се речју: 
„осамнаест”.

Члан 4.
Поступци за пружање услуге помоћи у кући који су за-

почети а нису окончани до дана ступања на снагу ове одлу-
ке окончаће се по одредбама ове одлуке.

Члан 5.
Градски центар покренуће по службеној дужности у року 

од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке поступак за 
усклађивање услуге помоћи у кући са одредбама ове одлуке.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 5-763/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. де-
цембра 2012. године, на основу члана 111. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ 

ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о финансијској помоћи пензионерима Бео-

града („Службени лист града Београда”, број 8/12), члан 2. 
мења се и гласи:

„Финансијска помоћ обезбеђује се пензионерима у сле-
дећим износима:

− 1.000,00 динара, ако је месечни износ пензије до 
15.000,00 динара;

− 5.000,00 динара, ако је месечни износ пензије од 
15.000,00 до 18.000,00 динара;

− 4.000,00 динара, ако је месечни износ пензије од 
18.000,00 до 20.000,00 динара.
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Износ из става 1. овог члана исплаћује се четири пута 
годишње и то последњег месеца у кварталу (март, јуни, сеп-
тембар, децембар).”

Члан 2.
У члану 8. став 1. се брише.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
почев од 1. јануара 2013. године.

Скупштина града Београда
Број 5-764/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. 
децембра 2012. године, на основу члана 6. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
5. став 2. Одлуке о Градској управи града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 51/08 – 60/12), донела је

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Овим ценовником утврђују се цене за услуге које на-
длежна организациона јединица Градске управе града Бе-
ограда (у даљем тексту: организациона јединица Градске 
управе) пружа трећим лицима, услови под којима се услу-
га може вршити, начин плаћања и услови за ослобађање од 
плаћања за извршену услугу. 

2. Организациона јединица Градске управе која пружа 
услугу наплаћује:

Назив услуге Јединица 
мере

Цена
(динара)

I – ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТИХ ПОСЛОВА
1. Издавање сала, просторија и сала у управним 
зградама 
а) Улица Драгослава Јовановића 2 (Стари двор)
– свечана просторија у приземљу до 3 сата 

коришћења
357.600

– свечана сала у приземљу до 3 сата 
коришћења

292.160

– велика сала на III спрату до 3 сата 
коришћења

181.140

– црвени салон у приземљу до 3 сата 
коришћења

105.170

– жути салон у приземљу до 3 сата 
коришћења

105.170

– салон Клуба одборника до 3 сата 
коришћења

181.140

– свечани хол до 3 сата 
коришћења

105.170

б) Трг Николе Пашића 6
– сала бр. 10 у приземљу до 3 сата 

коришћења
49.800

– сала бр. 9 у приземљу до 3 сата 
коришћења

24.900

в) Улица 27. марта 43-45
– велика сала за седнице до 3 сата 

коришћења
24.900

-За сваки даљи започети сат у коришћењу сала и прос-
торија наплаћује се цена у висини 1/3 утврђене цене
2. Озвучење сала по започетом 

часу
10.670

Назив услуге Јединица 
мере

Цена
(динара)

3. Снимање седница по започетом 
часу

17.790

4.Штампарске услуге
а) фотокопирање
– формат А3 отисак 35
– формат А4 отисак 18
б) штампање материјала
– офсет штампа отисак 3,50
– типо штампа отисак 7
в) папирне матрице и снимање
– формат А3 комад 530
– формат А4 комад 267
5.Сечење, повезивање и књиговезачки радови норма/час 700
6.Пластифицирање идентификационих картица комад 175
7.Спирално коричење (у зависности од дебљине 
материјала)

1 материјал 175-700

8.Радови на поправци возила норма/час 700
II -ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКЕ И СТАТИСТИКЕ
1. Пројектовање, програмирење и консултантске услуге
– Услуге пројектаната, програмера и систем програмера норма час 850
– Информатичке консултантске услуге норма час 1.065
– Информатичка обука норма час 1.065
2. Техничке услуге
– Заузеће диска МБ месечно 104
– Препис или копирање података
a) на дискету по медију 140
б) на компакт диск по медију 1.415
– Штампање на линијском штампачу ред 0,05
– Штампање на ласерском штампачу страна А4 7
– Унос података 1000 знакова 70
3. Статистичке услуге
– Израда методологије за статистичка истраживања норма час 1.065
– Израда статистичких анализа норма час 850
– Израда статистичких информација норма час 740
– Израда прегледа статистичких податка, извештаја 
и сл.

норма час 640

– Статистичке консултантске услуге норма час 1.065
III – ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА
– давање на коришћење стајалишног стуба са унутра-
шњом расветом (тотема) за потребе информисања

по m²
месечно

5.845

– давање на коришћење цеви кабловске канализације за 
провлачење каблова

по метру 
дужном кабла 

месечно

110

IV – ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА
1. Излазак службеног лица на терен ради закључења бра-
ка на територији града Београда, ван седишта матичног 
подручја у складу са условима предвиђеним законом

11.000

2. Излазак службеног лица на терен ради закључења 
брака на територији града Београда, ван седишта 
матичног подручја, на захтев лица која намеравају да 
закључе брак од којих су једно или обоје болесни, стари, 
немоћни или ако постоје други оправдани разлози, 
закључење брака се може обавити у стану, дому за старе 
и незбринуте, здравственој установи, казнено – поправ-
ном дому или на неком другом месту где бораве ова 
лица, уз обавезну медицинску документацију или другу 
документацију која оправдава излазак службеног лица
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3. Организациона јединица Градске управе која пружа 
услугу, за сваку извршену услугу из тачке 2. овог ценовника, 
кориснику услуге издаје рачун.

4. Цену услуге утврђену према норма часу, организаци-
она јединица Градске управе која пружа услугу, обрачунава 
на основу стварно утрошеног времена за извршење услуге.

5. Организациона јединица Градске управе може врши-
ти услуге утврђене овим ценовником под условом да вр-
шење тих услуга не утиче на редовно обављање послова из 
њеног делокруга и послова из делокруга других организа-
ционих јединица Градске управе, као и да не омета ажурно 
и ефикасно извршавање програма и планова рада органа 
града Београда.
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6. Приходи које организациона јединица Градске управе 
оствари у складу са овим ценовником уплаћују се на уплатни 
рачун: Приходи градских органа управе бр. 840–742341843-
24 или за електронско плаћање 840000074234184324, који се 
води код Управе за трезор – Министарства финансија Ре-
публике Србије, уз одговарајући позив на број одобрења, у 
складу са Упутством о начину уплаћивања и евидентирања 
одређених јавних средстава и праћења укупних јавних сред-
става буџета града Београда, донетог од стране Секретарија-
та за финансије Градске управе града Београда („Службени 
лист града Београда”, број 45/11).

7. На захтев установе или јавног предузећа чији је оснивач 
Град, односно организације која се у целини или делимично 
финансира из средстава буџета града Београда, градоначел-
ник града Београда може утврдити право коришћења услуга 
утврђених овим ценовником без плаћања цене, односно уз 
делимично умањење цене услуге, ценећи финансијски поло-
жај корисника услуге, сврху коришћења услуге и друго.

8. За коришћење стајалишног стуба са унутрашњом ра-
светом (тотема) за потребе информисања, које је предвиђе-
но уговором закљученим пре ступања на снагу овог ценов-
ника, плаћа се уговорена цена до истека важења уговора.

9. Даном почетка примене овог ценовника престаје да важи 
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, број 45/10).

10. Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Београда”, а при-
мењује се почев од 1. јануара 2013. године.

Скупштина града Београда
Број 38-756/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Градоначелник града Београда, 14. децембра 2012. го-
дине, на основу члана 11. став 1. тачка 9. и члана 35. став 
3. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник 
РС”, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 
29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10), чл. 9. и 25. став 2. Зако-
на о финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 52. тач. 6, 
15. и 16. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКО-
ВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, 

ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Члан 1.

У Правилнику о условима и начину остваривања права 
на регресирање трошкова боравка деце у предшколској ус-
танови, одмора и рекреације („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/09, 5/10, 32/10, 14/11 и 51/12), у члану 26. став 2. 
скала се мења и гласи:
Укупан месечни приход породице у односу на номиналне
износе цензуса за остваривање права на регресирање трошкова

Учешће 
корисника 

услуга
Домаћинство Укупан месечни 

приход
%

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петочлано домаћинство...

до 18.865,00
до 28.297,50
до 37.730,00
до 47.162,50

22,3

Укупан месечни приход породице у односу на номиналне
износе цензуса за остваривање права на регресирање трошкова

Учешће 
корисника 

услуга
Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петочлано домаћинство...

18.865,01 – 
22.638,00

28.297,51 – 
33.957,00

37.730,01 – 
45.276,00

47.162,51 – 
56.595,00

31,3

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петочлано домаћинство...

22.638,01 – 
26.411,00

33.957,01 – 
39.616,50

45.276,01 – 
49.048,00

56.595,01 – 
61.311,00

40,8

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петочлано домаћинство...

26.411,01 – 
32.070,50

39.616,51 – 
43.963,00

49.048,01 – 
54.822,00

61.311,01 – 
66.027,50

51,8

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петочлано домаћинство...

32.070,51 – 
40.000,00

43.963,01 – 
60.000,00

54.822,01 – 
80.000,00

66.027,51 – 
100.000,00

60,3

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петочлано домаћинство...

преко 40.000,00
преко 60.000,00
преко 80.000,00

преко 100.000,00

72,8

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2013. године.

Градоначелник града Београда
Број 5-5259/12-Г, 14. децембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 11. децембра 2012. го-
дине, на основу члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), члана 
4. и 4а. Одлуке о додатним облицима заштите трудница и 
породиља на територији града Београда („Службени лист 
градa Београда”, бр. 1/09, 6/10, 45/10, 51/11 и 51/12 и „Служ-
бени гласник РС”, бр. 49/10 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗНОСУ ЈЕДНОКРАТНОГ НОВЧАНОГ ДАВАЊА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ И НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ ЗА 2013. 

ГОДИНУ

1. Висина једнокркатног новчаног давања за запослене поро-
диље за 2013. годину утврђује се у износу од 25.000,00 динара.

2. Висина једнократног новчаног давања за незапослене по-
родиље за 2013. годину утврђује се у износу од 50.000,00 динара.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Градоначелник града Београда
Број 5-5190/12-Г, 11. децембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
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града и градских општина и утврђивању прихода 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

Издавач Град Београд – Служба 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
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