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Члан 1.
У Одлуци о буџету града Београда за 2014. годину („Службени лист града Београда”, бр. 50/14 и 81/14), члан 1. мења се 

и гласи:
„Буџет града Београда за 2014. годину, (у даљем тексту: буџет), састојe се од:
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Средства на консолидованом рачуну Града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у сле-
дећим износима:



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 3

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине буџета, по појединач-
ној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Члан 2.
У члану 12. у став 1 износ „313.541.361” замењује се износом „9.047.978”.
У истом члану у ставу 1 проценат „0,529%” замењује се процентом „0,015%”.

Члан 3.
У члану 13. у ставу 1 износ „76.670.548.989” замењује се износом „76.680.751.871”. 
У истом члану у ставу 2. алинеја 4. мења се и гласи:
 „ – трансфери од других нивоа власти у износу од 2.135.940.695 динара – извор финансирања 07;”
У истом члану и ставу, алинеја 5. мења се и гласи:
 „ – добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 238.620.000 динара – извор финансирања 08;”
У истом члану став 3 мења се и гласи:
„Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 4.
У члану 21. у ставу 1. износ „313.541.361” замењује се из-

носом „9.047.978”.

Члан 5.
У члану 25. у ставу 1 на разделу 13 – Секретаријат за 

спорт и омладину, на функцији 810 – услуге рекреације и 
спорта износ „94.600.400” замењује се износом „95.029.170” 
и износ „274.626.240” замењује се износом „273.477.470”.

У истом ставу на разделу 15 – Секретаријат за социјал-
ну заштиту, на функцији 070 – социјална помоћ угроженом 
становништву износ „101.778.000” замењује се износом 
„102.810.500”.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-

беном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-1359/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. 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, 6/10 и 23/13), донела је 

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

ОПШТИНАМА У 2015. 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 2015. години, којом се обезбеђује остваривање 
утврђеног обима средстава.

Члан 2.
Годишњи обим јавних средстава буџета града и буџета 

градских општина из члана 1. ове одлуке износи 84.535.906 
хиљада динара, од чега:
– средства буџета града износе 74.667.085 хиљада динара
– средства буџета градских општина износе 9.868.821 хиљада динара
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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 од продаје нефинансијске 
имовине 67.335.399 хиљада динара
– примања од продаје финансијске имовине и од 
задуживања 7.331.686 хиљадa динара

Члан 4. 
Средства буџета градских општина из члана 2. алинеја 2. 

ове одлуке распоређују се на градске општине, и то: 

(у дин.)

Општине
Обим средста-

ва за општу 
потрошњу

Обим средста-
ва за наменску 

потрошњу

Укупан обим 
средстава

1 2 3 4
Укупна средства за јавну 
потрошњу 7,518,799,701 2,350,021,299 9,868,821,000

ВОЖДОВАЦ 512,530,140 25,239,893 537,770,033
ВРАЧАР 301,189,588 138,715,112 439,904,700
ЗЕМУН 623,256,175 58,510,660 681,766,835
ЗВЕЗДАРА 449,453,082 87,001,388 536,454,470
Н.БЕОГРАД 584,275,751 48,185,249 632,461,000
ПАЛИЛУЛА 586,910,789 35,189,834 622,100,623
РАКОВИЦА 469,423,350 5,113,206 474,536,556
С.ВЕНАЦ 273,553,795 164,267,896 437,821,691
СТАРИ ГРАД 397,329,056 504,833,470 902,162,526
ЧУКАРИЦА 581,142,287 72,538,617 653,680,904
БАРАЈЕВО 286,210,582 108,542,258 394,752,840
ГРОЦКА 396,996,602 142,371,271 539,367,873
ЛАЗАРЕВАЦ 507,511,776 226,735,622 734,247,398
МЛАДЕНОВАЦ 349,848,832 169,341,846 519,190,678
ОБРЕНОВАЦ 531,955,579 291,516,983 823,472,562
СОПОТ 254,568,858 150,703,854 405,272,712
СУРЧИН 412,643,459 121,214,140 533,857,599

Члан 5.
Укупна средства за јавну потрошњу градских општина, 

утврђена чланом 4. ове одлуке повећавају се за износ сред-
става која се преносе из буџета града тим градским општи-
нама 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.

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. приход од накнаде на супстанце које оштећују озон-

ски омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих ма-
терија и одложен отпад (40%);

24. посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине;

25. примања од продаје непокретности у својини града и
26. 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. део добити јавног предузећа, чији је оснивач градска 

општина и
13. други јавни приходи и примања у складу са законом 

и статутом.
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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 9.31 : 90.69
– Врачар и град 11.47 : 88.53
– Земун и град 12.68 : 87.32
– Звездара и град 9.43 : 90.57
– Нови Београд и град 5.19 : 94.81
– Палилула и град 12.26 : 87.74
– Раковица и град 16.05 : 83.95
– Савски венац и град 6.84 : 93.16
– Стари град и град 12.25 : 87.75
– Чукарица и град 10.83 : 89.17
– Гроцка и град 20.57 : 79.43
– Лазаревац и град 2.89 : 97.11
– Младеновац и град 68.73 : 31.27
– Обреновац и град 41.76 : 58.24
– Сурчин и град 55.45 : 44.55

Приход од пореза на доходак грађана – на зараде, који 
се оствари на подручју градске општине Барајево и Сопот у 
целини припада тој градској општини.

Члан 8.
Део средстава из члана 7. градскa општинa може корис-

тити за финансирање расхода насталих због администри-
рања прихода од закупа који користе градcке општине, а не 
могу се финансирати из овог прихода и то у процентима:
– Вождовац 8.07
– Врачар 34.53
– Земун 33.97
– Звездара 14.97
– Нови Београд 14.94
– Палилула 20.09
– Раковица 0.55
– Савски венац 33.50
– Стари град 100.00
– Чукарица 12.64

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 52.69
– Гроцка 72.55
– Лазаревац 50.09
– Младеновац 61.80
– Обреновац 76.50
– Сопот 97.61
– Сурчин 68.36

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 11 : 89
– Земун и град 18 : 82
– Звездара и град 20 : 80
– Нови Београд и град 6 : 94
– Палилула и град 15 : 85
– Раковица и град 45 : 55
– Савски венац и град 7 : 93

– Стари град и град 7 : 93
– Чукарица и град 21 : 79
– Гроцка и град 71 : 29
– Обреновац и град 75 : 25
– Сурчин и град 49 : 51

Приход од пореза на имовину који се оствари на под-
ручју градске општине Барајево, Лазаревац, Младеновац и 
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 55 : 45
– Нови Београд и град 55 : 45

Приход од пореза на наслеђе и поклон који се оствари 
на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, 
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припа-
да 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 оствари 
на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, 
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припа-
да 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 Барајево, Гроцка, Ла-
заревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у цели-
ни 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 Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обрено-
вац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској општини.

Члан 14.
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 Ба-
рајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот 
и Сурчин у целини припада тој градској општини.
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Члан 15.
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 16. 
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 70 : 30
– Земун и град 34 : 66
– Звездара и град 70 : 30
– Нови Београд и град 55 : 45
– Палилула и град 35 : 65
– Раковица и град 74 : 26
– Савски венац и град 75 : 25
– Стари град и град 70 : 30
– Чукарица и град 65 : 35

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 17.
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 18.
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 19.
Градске општине су у обавези да достављају Секретари-

јату за финансије Градске управе редовне месечне извештаје 
о оствареним приходима и извршеним расходима за 2015. 
годину, односно тромесечне извештаје о извршењу намен-
ских прихода буџета.

Члан 20. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-

беном листу града Београда”, а примењује се од 1. јануара 
2015. године. 

Скупштина града Београда
Број 4-1356/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. децембра 2014. године, на основу одредби члана 32. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. став 1. тачка 2. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 др. закон), члана 6. став 2. и члана 43. став 1. („Службени гласник РС”, бр. 54/09,73/10, 
101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13), члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
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Средства на консолидованом рачуну Града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у сле-
дећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и при-
мања, расхода и издатака, у следећим износима:
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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 4.150.663.154 динара, и за отплату главнице по 

основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од 5.353.518.583 динара, из члана 1. ове одлуке у укупном изно-
су од 9.504.181.737 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 
3.000.000 динара, примања од задуживања у износу од 7.328.686.726 динара и из процењеног суфицита из 2014. године у 
износу од 2.172.495.011 динара. 

Члан 3.
Град Београд планира да у 2015. години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од 248.835.885 динара за 

реализацију следећих пројеката:
Град Београд планира да у 2015.  години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 7.079.850.841 динар 

(56.638.807 EUR) за следећe пројекте:

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину исказују се у следећем прегледу:
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Број 96 – 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.
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Број 96 – 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.
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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 финан-
сирање Програма уређивања грађевинског земљишта и из-
градњу 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 средине 
користиће се наменски за заштиту и унапређење животне 
средине према Програму града и градских општина, а који 
се доносе у складу са Законом о заштити животне средине.

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.
Део средстава стамбене изградње може се користити за 

општу потрошњу.

Члан 12. 
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 469.211.133 динара.
Средстава текуће буџетске резерве опредељена су у оби-

му од 0,663% укупних прихода буџета и примања буџета од 
продаје нефинансијске имовине.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 
од 2.000.000 динара. 

Средства сталне буџетске резерве опредељена су у оби-
му од 0,003% укупних прихода буџета и примања буџета од 
продаје нефинансијске имовине.

О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резер-
ве одлучује градоначелник Града Београда на предлог Се-
кретаријата за финансије.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13. 

Укупна средства буџета утврђена су у износу од 
80.264.163.524 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:

– текући приходи буџета у износу од 64.636.603.825 ди-
нара – извор финансирања 01;

– сопствени приходи индиректних корисника буџета – 
установа из надлежности града у износу од 3.424.583.280 
динара – извор финансирања 04;

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

– трансфери од других нивоа власти у износу од 
183.120.000 динара – извор финансирања 07;

– средства по основу добровољних трансфера од физич-
ких и правних лица у износу од 80.000.000 динара – извор 
финансирања 08;

– примања од продаје нефинансијске имовине у износу 
од 2.313.100.000 динара и то: средства од откупа станова со-
лидарности у износу од 110.000.000 динара, средства од про-
даје непрофитних станова којима располаже Град Београд у 
износу од 900.000.000 динара, средства од отплате станова 
којима располаже Град Београд у износу од 84.000.000 дина-
ра, средства од продаје станова и пословног простора који-
ма располаже Град Београд у износу од 716.100.000 динара 
и средства од продаје станова којима располаже Дирекција 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда у износу од 
503.000.000 динара – извор финансирања 09;

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

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

– примања од отплате датих кредита и продаје финан-
сијске имовине у износу од 3.000.000 динара – извор финан-
сирања 12;

– нераспоређени вишак прихода из ранијих година (про-
цењени суфицит) у износу од 2.033.008.562 динара у окви-
ру којих су укључена неискоришћена наменска средства у 
износу од 923.008.562 динара (наменска средства Дирекци-
је за грађевинско земљиште и изградњу Београда у износу 
од 520.000.000 динара, Буџетског фонда за пољопривредно 
земљиште у износу од 38.155.293 динара, Буџетског фонда 
за заштиту животне средине у износу од 140.152.513 динара, 
Секретаријата за саобраћај од оствареног прихода од новча-
них казни за саобраћајне прекршаје у износу од 220.604.700 
динара, Секретаријата за здравство од уплата у вези опор-
тунитета за кривично гоњење у износу од 2.170.000 динара, 
Агенције за инвестиције и становање по основу наменског 
трансфера од републике у износу од 1.926.056) као и не-
утрошена средства из општих прихода буџета у износу од 
1.110.000.000 динара која се распоређују Секретаријату за 
саобраћај – Дирекцији за путеве у износу од 400.000.000 ди-
нара, Секретаријату за енергетику у износу од 110.000.000 
динара и Агенцији за инвестиције и становање у износу од 
600.000.000 динара – извор финансирања 13 и

– неутрошена средства донација из ранијих година 
(процењени суфицит) у износу од 139.486.449 динара – из-
вор финансирања 15.



Број 96 – 52 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.

Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 53



Број 96 – 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 55



Број 96 – 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 57



Број 96 – 58 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 59



Број 96 – 60 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 61



Број 96 – 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 63



Број 96 – 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 65



Број 96 – 66 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 67



Број 96 – 68 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 69



Број 96 – 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 71



Број 96 – 72 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 73



Број 96 – 74 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 75



Број 96 – 76 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 77



Број 96 – 78 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 79



Број 96 – 80 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 81



Број 96 – 82 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 83



Број 96 – 84 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 85



Број 96 – 86 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 87



Број 96 – 88 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 89



Број 96 – 90 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 91



Број 96 – 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 93



Број 96 – 94 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 95



Број 96 – 96 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 97



Број 96 – 98 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 99



Број 96 – 100 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 101



Број 96 – 102 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 103



Број 96 – 104 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 105



Број 96 – 106 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 107



Број 96 – 108 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 109



Број 96 – 110 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 111



Број 96 – 112 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 113



Број 96 – 114 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.

Члан 14. 
Носилац раздела из члана 13. ове одлуке је директни буџетски корисник средстава буџета Града Београда.

Члан 15.
Средства буџета у износу од 64.636.603.825 динара и средства из осталих извора у износу од 15.627.559.699 динара, 

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 115



Број 96 – 116 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 117



Број 96 – 118 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 119



Број 96 – 120 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 121



Број 96 – 122 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 123



Број 96 – 124 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 125



Број 96 – 126 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 127



Број 96 – 128 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 129



Број 96 – 130 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 131



Број 96 – 132 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 133



Број 96 – 134 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 135



Број 96 – 136 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 137



Број 96 – 138 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 139



Број 96 – 140 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 141



Број 96 – 142 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 143



Број 96 – 144 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 145



Број 96 – 146 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 147



Број 96 – 148 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 149



Број 96 – 150 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 151



Број 96 – 152 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 153



Број 96 – 154 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 155



Број 96 – 156 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 157



Број 96 – 158 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 159



Број 96 – 160 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. децембар 2014.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 16.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету 

локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 
2017. годину, које је донео министар надлежан за посло-
ве финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 – исправка и 108/13), и Зако-
ном о одређивању максималног броја запослених у локал-
ној администрацији („Службени гласник РС”, број 104/09), 
број запослених код корисника буџета града Београда (ди-
ректни и индиректни буџетски корисници) не може прећи 
максималан број запослених на неодређено и одређено вре-
ме, и то:

– 3.841 запослених на неодређено време;
– 74 запослених на одређено време;
– 7.362 запослених у предшколским установама на не-

одређено време;
– 1.145 запослених у предшколским установама на одређе-

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

за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 17. 
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 18. 
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 19. 
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 вршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода у складу са Законом о буџетском систему.

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 20. 
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.

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и 
примања чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења буџета подноси захтев Секретаријату за фи-
нансије за отварање односно повећање одговарајуће апро-
пријације за извршавање расхода и издатака из свих извора 
финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета. 

Члан 21. 
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 22. 
Средства текуће буџетске резерве у износу од 469.211.133 

динара, користиће се на основу решења о употреби средста-
ва текуће буџетске резерве које доноси градоначелник гра-
да Београда, на предлог Секретаријата за финансије 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 директних 
корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију 
намену су средства усмерена. 

Средства сталне буџетске резерве у износу од 2.000.000 
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 23. 
Новчана средства буџета Града Београда и директних и 

индиректних корисника средстава буџета као и других ко-
рисника јавних средстава који су укључени у консолидова-
ни рачун трезора, користиће се у складу са Правилником о 
начину коришћења средстава са подрачуна, односно других 
рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда и о 
начину извештавања о инвестирању средстава корисника 
буџета („Службени лист града Београда”, број 8/14).

Члан 24.
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.
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Члан 25. 
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 најкасније 15 дана 
од дана ступања 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. 

Члан 26.
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.

Члан 27.
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 28.
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 2014. години, а неизвршене у току те године, преносе се 
и имају статус преузетих обавеза и у 2015. 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 29.
У буџетској 2015. 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 30.
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 31.
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 32.
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 33.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така корисника буџета, преносе се на основу њиховог за-
хтева, а у складу са утврђеним износом апропријација, од-
носно 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 34.
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 35.
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 36. 
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва у 2015. години обрачунату исправку вредности нефи-
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нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

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.

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 85% добити по заврш-
ном рачуну за 2014. годину уплате у буџет Града Београда. 

Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са 
ставом 1. овог члана.

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 валути.

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 2015. године, сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 2015. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту града Београда за 2015. 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 наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2015. године.

Скупштина града Београда
Број 4-1357/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
децембра 2014. године, на основу чл. 54. и 57. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.54/09, 
73/10,101/10,101/11,93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13), чла-
на 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/12) и члана 31. став 1. тачка 7) Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ

О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АК-
ТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРА-

ДА БЕОГРАДА У 2016. И 2017. ГОДИНИ

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

ности који ће се финансирати из буџета Града Београда у 
2016. и 2017. години.

Члан 2.
Програми, пројекти и активности из члана 1. ове одлуке 

финансираће се из прихода и примања буџета Града Београ-
да планираних на извору 01, и то:

– за 2016. годину у износу од 64.636.603.825 динара,
– за 2017. годину у износу од 64.636.603.825 динара.

Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће 

се за финансирање програма, пројеката и активности у 
2016. и 2017. години, за које су надлежни корисници буџета 
Града Београда (у даљем тексту: буџетски корисници), и то:
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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.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

одлука о финансирању програма, пројеката и инвестицио-
них активности корисника средстава буџета града Београ-
да у 2015.и 2016.години („Службени лист града Београда”, 
број 81/14)

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 4-1358/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. 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, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИ-
ВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и 

унапређивање животне средине на територији града Бео-
града и утврђују обвезници, висина, рокови, начин плаћања 
накнаде и олакшице за одређене категорије обвезника, ради 
стварања материјалних услова за остваривање права и дуж-
ности Града Београда у области заштите и унапређивања 
животне средине.

Члан 2.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у 

даљем тексту: накнада) прописује се по основу коришћења 
стамбених и пословних зграда, станова и пословних просто-
рија за становање, односно обављање пословне делатности.

Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана ко-
ристе се као наменски приход у складу са законом и овом 
одлуком.

Члан 3.
Критеријум за утврђивање накнаде је површина за ко-

ришћење стамбених и пословних зграда, станова и послов-
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них просторија за становање, односно обављање пословне 
делатности (у даљем тексту: непокретност).

II. ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Члан 4.
Обвезници плаћања накнаде су имаоци права својине 

на непокретности, односно закупци ако се непокретност 
користи по основу права закупа.

Накнаду не плаћају државни органи и организације, орга-
ни и организације територијалне аутономије, органи и орга-
низације Града Београда и градских општина, као и обвезници 
плаћања накнаде за загађивање животне средине и накнаде за 
загађивање подручја од посебног државног интереса у складу 
са законом којим се уређује заштита животне средине. 

III. ВИСИНА НАКНАДЕ

Члан 5.
Месечна висина накнаде која се плаћа по основу ко-

ришћења непокретности одређује се према површини не-
покретности и износи: 

1) 0,87 динарa/m² за коришћење стамбених зграда и ста-
нова за становање;

2) 2,64 динара/m² за коришћење пословних зграда и по-
словних просторија за обављање пословне делатности при-
вредних субјеката.

Стамбене зграде и станови из става 1. тачка 1) овог члана 
су стамбени простори који су намењени и подобни за стано-
вање, укључујући и део стамбеног простора који није посебна 
целина, а који се користи за обављање пословне делатности.

Пословне просторије из става 1. тачка 2) ове одлуке су 
све просторије у којима се обавља пословна делатност, 
укључујући и станове у којима се искључиво обавља по-
словна делатност.

IV. УТВРЂИВАЊЕ, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАК-
НАДЕ

Члан 6.
Висину накнаде за обвезнике који користе непокретнос-

ти из члана 5. став 1. тачка 1) ове одлуке обрачунава јавно 
предузеће које се стара о наплати комуналних услуга и дру-
гих накнада на основу података којима располаже у систему 
наплате. 

Накнаду из става 1. овог члана обвезници плаћају ме-
сечно.

Члан 7.
Висину накнаде за обвезнике који користе непокретнос-

ти из члана 5. став 1. тачкa 2) ове одлуке утврђује Секрета-
ријат за финансије Градске управе града Београда – Управа 
јавних прихода (у даљем тексту: Управа јавних прихода) на 
основу пријаве за утврђивање накнаде и других података 
којима располаже Управа јавних прихода. 

Обвезник накнаде дужан је да надлежном одељењу Упра-
ве јавних прихода поднесе пријаву из става 1. овог члана у 
року од 15 дана од дана почетка коришћења непокретности.

Обвезник накнаде дужан је да сваку промену која 
има утицаја на утврђивање накнаде пријави надлежном 
одељењу Управе јавних прихода у року од 15 дана од дана 
настале промене.

Образац пријаве за утврђивање накнаде за коришћење 
непокретности из члана 5. став 1. тачка 2) утврдиће Управа 
јавних прихода. 

Члан 8.
Надлежно одељење Управе јавних прихода решењем 

утврђује годишњи износ накнаде за обвезнике који користе 
непокретности из члана 5. став 1. тачка 2) ове одлуке. 

Годишња накнада из става 1. овог члана плаћа се у ме-
сечним износима до 15. у месецу за претходни месец.

До доспелости обавезе плаћања накнаде по решењу о 
утврђивању накнаде за текућу годину из става 1. овог чла-
на, накнада се плаћа аконтационо у висини утврђене обаве-
зе за последњи месец године која претходи години за коју се 
утврђује и плаћа накнада.

Разлику између износа накнаде утврђеног решењем из 
става 1. овог члана и аконтационо уплаћеног износа нак-
наде, обвезник је дужан да плати у року од 15 дана од дана 
достављања првостепеног решења о утврђивању обавезе 
плаћања накнаде. 

Члан 9.
Утврђена накнада из чл. 6–8. ове одлуке уплаћује се на 

одговарајући уплатни рачун јавних прихода у складу са 
правилником којим се прописују услови и начин вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са 
тих рачуна. 

Члан 10.
У погледу начина утврђивања, начина и рокова плаћања, 

поступка по правним лековима, обрачуна камате за доцњу 
у плаћању, повраћаја, застарелости, наплате, принудне нап-
лате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, 
Управа јавних прихода примењује одредбе закона којима се 
уређује порески поступак и пореска администрација.

V. ОЛАКШИЦЕ

Члан 11. 
Накнада утврђена у члану 6. ове одлуке, умањује се за 

50% по основу коришћења непокретности из члана 5. став 
1. тачка 1), лицима која остварују права у области социјалне 
и борачко-инвалидске заштите. 

VI. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 12.
Средства обезбеђена у складу са одредбама ове одлуке, 

приход су буџета града Београда и усмеравају се у целости у 
Буџетски фонд за заштиту животне средине града Београда 
(у даљем тексту: Буџетски фонд) у складу са законом.

Средства из става 1. овог члана користе се наменски 
за заштиту и унапређивање животне средине у складу са 
усвојеним годишњим Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда.

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за те-
кућу годину доноси градоначелник града Београда, по пре-
тходно прибављеној сагласности министарства надлежног 
за заштиту животне средине у складу са законом. 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара казниће се 

за прекршај правно лице ако:
1) не поднесе или не поднесе у прописаном року пријаву 

за утврђивање накнаде (члан 7. став 2);
2) не пријави или не пријави у прописаном року сваку 

насталу промену (члан 7. став 3).
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 
50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и преду-
зетник новчаном казном у од 20.000 до 100.000 динара.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Од-

лука 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, 45/10, 65/2012 и 50/14).

Члан 15.
Обвезник накнаде из члана 7. ове одлуке дужан је да на-

длежном одељењу Управе јавних прихода поднесе пријаву 
из члана 7. став 1. ове одлуке најкасније до 31. јануара 2015. 
године. 

Члан 16.
Предузеће које је у складу са Одлуком о посебној нак-

нади за заштиту и унапређење животне средине („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 22/99, 6/01, 37/04, 29/05, 19/07, 
43/07, 53/08, 60/09, 45/10, 65/2012 и 50/14) вршило наплату 
посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине 
до дана ступања на снагу ове одлуке, водиће све поступке 
који се односе на наплату посебне накнаде по основу ко-
ришћења пословних зграда и пословних просторија за пе-
риод до ступања на снагу ове одлуке, односно до 31. децем-
бра 2014. године.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2015. године.

Скупштина града Београда
Број 43-1363/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 12. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном пого-
дбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Служ-
бени гласник РС”, број 24/12) и члана 25. став 1. тачка 11) и 
члана 31. став 1. тач. 7. и 14. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗА-
КУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ 
НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, 
ОДНОСНО НА КОМE ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА 

СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор 
на коме је носилац права јавне својине Град Београд, од-
носно на којима Град Београд има посебна својинска овла-
шћења („Службени лист града Београда”, број 78/14), у члa-
ну 2. став 1. мења се и гласи:

„ Закупнине за пословни простор из члана 1. ове одлуке, утврђују се према зонама и делатностима и то:

Врста пословног простора

ЗОНЕ

екстра 
(дин/m² 

месечно)

прва
(дин/m² 

месечно)

друга
(дин/m² 

месечно)

трећа
(дин/m² 

месечно)

четврта
(дин/m² 
месечно

1. Канцеларије 752,0 635,0 487,0 372,0 283,0

а) Канцеларије за закупце који се за одобрене програме финансирају преко 50% из буџета града Београда. 356,0 313,0 239,0 189,0 151,0

б)
Канцеларије за закупце који обављају делатност грађана из области: политичких странака и удружења 
здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заштите 752,0 420,0 333,0 266,0 213,0

в)
Канцеларије за закупце који обављају: банкарске и друге финансијске послове, послове осигурања, 
пројектовања и инжењеринга, туризма, промета непокретности. 827,0 698,0 536,0 410,0 312,0

2. Хотели 1.227,0 1.025,0 820,0 616,0 463,0

3. Хостели 1.068,0 892,0 713,0 536,0 402,0

4. Локали 1.068,0 892,0 713,0 536,0 402,0

а) Локали за закупце који обављају банкарске послове и послове осигурања 1.198,0 982,0 784,0 589,0 443,0

б) Локали за закупце који обављају: организовање игара на срећу, кладионице, мењачнице. 1.388,0 1.160,0 926,0 696,0 523,0

в) Локали за закупце који обављају: угоститељске услуге. 1.174,0 982,0 784,0 589,0 443,0

г) Локали за закупце који обављају: фармацеутску делатност (апотеке) и стоматолошку делатност 1.121,0 937,0 749,0 563,0 422,0

д) Локали за закупце који обављају: занатску делатност 932,0 621,0 491,0 372,0 281,0

5. Магацини 957,0 779,0 427,0 320,0 240,0

6. Атељеа 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0

7. Витрине 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0

8. Производне хале 932,0 621,0 427,0 320,0 240,0

9. Гараже 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0
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Члан 2.
Списак улица по зонама мења се и гласи:
„СПИСАК УЛИЦА ПО ЗОНАМА
ЕКСТРА ЗОНА
– 27. марта 
– Андрићев венац
– Балканска
– Бежанијска (Земун)
– Београдска
– Бранкова
– Браће Југовића
– Булевар деспота Стефана (до Џорџа Вашингтона)
– Булевар краља Александра (до Поп Стојанове)
– Булевар ослобођења (од Славије до Крушедолске)
– Васе Чарапића
– Вишњићева
– Влајковићева (до Косовске)
– Вука Караџића
– Главна (Земун)
– Голсвортијева 
– Господар Јованова
– Господска (Земун)
– Грачаничка
– Делиградска (до Тиршове)
– Делијска
– Десанке Максимовић (раније Ђуре Салаја)
– Дечанска
– Добрачина (до Браће Југовића)
– Доситејева (до Браће Југовића)
– Драгослава Јовановића
– Ђуре Јакшића
– Зелени венац
– Зетска
– Змај Јовина (Земун)
– Змај Јовина (до Браће Југовића)
– Змаја од Ноћаја
– Илије Гарашанина
– Каменичка
– Карађорђева 
– Катанићева 
– Катићева
– Кнегиње Зорке
– Кнез Михаилова 
– Кнеза Милоша
– Кнеза Симе Марковића
– Коларчева
– Кондина
– Косанчићев венац
– Косовска
– Краља Милана
– Краља Милутина (до Тиршове)
– Краља Петра I
– Краљице Марије
– Краљице Наталије
– Крунска
– Крушедолска
– Курсулина
– Лазе Пачуа
– Магистратски трг (Земун)
– Мајке Јевросиме
– Македонска
– Макензијева
– Маршала Бирјузова
– Марка Лека
– Масариков трг (Земун)

– Масарикова
– Немањина 
– Николе Спасића
– Нушићева
– Његошева
– Обилићев венац
– Париска
– Петра Зрињског (Земун)
– Пожешка
– Призренска
– Пролаз Албанија
– Пролаз Атина
– Пролаз Теразије
– Рајићева
– Рељина 
– Ресавска до Немањине
– Сарајевска ( до Милоша Поцерца) 
– Сава Центар (пасарела)
– Савски трг
– Светог Саве
– Светогорска
– Светозара Марковића (до Немањине)
– Скадарска 
– Сремска
– Страхињића бана
– Студентски трг
– Таковска до 27. Марта
– Теразије
– Топличин венац
– Трг Николе Пашића
– Трг Републике
– Узун Миркова
– Ускочка
– Француска (до Цара Душана)
– Хиландарска
– Цара Душана
– Цара Лазара
– Цара Уроша (до Змаја од Ноћаја)
– Царице Милице
– Цетињска 
– Чика Љубина
– Џорџа Вашинтона 

ПРВА  ЗОНА
– 22. октобра (Земун)
– Авалска
– Адмирала Гепрата
– Андре Николића 
– Антифашистичке борбе
– Алексе Ненадовића
– Баба Вишњина
– Бирчанинова
– Бојанска
– Бокељска
– Боре Станковића
– Борислава Пекића (раније Малајничка)
– Браничевска
– Бранка Крсмановића
– Браће Крсмановић
– Браће Недића
– Брегалничка
– Будимска
– Булевар Арсенија Чарнојевића (до Омладинских бри-

гада)
– Булевар војводе Мишића
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– Булевар деспота Стефана (од Џорџа Вашингтона до 
краја)

– Булевар Зорана Ђинђића (до Омладинских бригада)
– Булевар кнеза Александра Карађорђевића 
– Булевар краља Александра (од Поп Стојанове до Вје-

кослава Ковача)
– Булевар Милутина Миланковића (до Омладинских 

бригада)
– Булевар Михајла Пупина (до Омладинских бригада)
– Булевар ослобођења (од Крушедолске до Јове Илића)
– Булевар уметности
– Булевар Франше Д‘ Епереа
– Валтазара Богишића
– Венизелосова 
– Васе Пелагића
– Ватрослава Јагића
– Ватрослава Лисинског
– Велбушка (раније Свете Поповића)
– Високог Стевана
– Вишеградска
– Вишка
– Владетина (до Кнез Данилове)
– Владете Ковачевића
– Влајковићева (од Косовске до краја)
– Војводе Богдана
– Војводе Бране
– Војводе Добрњца
– Војводе Миленка
– Војводе Саватија
– Војводе Степе до Саве Машковића
– Војводе Шупљикца (раније Жарка Зрењанина)
– Војислава Илића (до Господара Вучића)
– Вртларска
– Вукова (Земун)
– Гаврила Принципа
– Гајева (Земун)
– Генерала Рајевског
– Генерала Хорватовића
– Господар Јевремова
– Господара Вучића (до Војислава Илића)
– Гоце Делчева 
– Грчића Миленка (до Господара Вучића)
– Гундулићев венац
– Давидовићева (Земун)
– Далматинска
– Делиградска (од Тиршове до краја)
– Деспота Ђурђа
– Димитрија Туцовића
– Динарска 
– Добрачина (од Браће Југовића до краја)
– Добрињска
– Добропољска
– Доситејева (Земун)
– Доситејева (од Браће Југовића до краја)
– др. Милутина Ивковића 
– др. Александра Костића
– др. Драгослава Поповића
– др. Милоша Радојичића
– др. Петра Марковића (раније Соња Маринковић, Зе-

мун)
– Драже Павловића
– Дринчићева 
– Дубљанска
– Дубровачка 

– Дубровачка (Земун)
– Дунавска
– Дурмиторска
– Ђаковачка
– Ђевђелијска (до Тршћанске)
– Ђердапска
– Ђорђа Вајферта
– Ђорђа Јовановића
– Ђуке Динић
– Ђушина
– Жанке Стокић
– Живка Карабиберовића
– Жичка
– Жоржа Клемансоа
– Задарска
– Зарија Вујошевића
– Захумска
– Здравка Челара 
– Земунски пут
– Змај Јовина (од Браће Југовића до краја)
– Иванковачка (до Кнез Данилове)
– Ивићева (Земун)
– Интернационалних бригада
– Јадранска 
– Јаше Продановића
– Јеврејска
– Једренска
– Јелене Ћетковић
– Јелисавете Начић 
– Јована Суботића (Земун)
– Јове Илића
– Југ Богданова
– Јужни Булевар
– Кајмачаланска (до Поп Стојанове)
– Каленићева
– Капетан Мишина
– Капетана Радича Петровића (земун)
– Карађорђев трг (Земун)
– Карађорђева (Земун)
– Караматина (Земун)
– Кеј ослобођења (Земун)
– Кичевска
– Кларе Цеткин (Земун)
– Кнегиње Љубице
– Кнез Данилова
– Кнез Милетина
– Кнеза од Семберије
– Комнен Барјактара
– Косовска  (Земун)
– Коче капетана
– Коче Поповића
– Крајишка 
– Краља Милутина (од Тиршове до краја)
– Краљевића Марка
– Ламартинова
– Ломина
– Луке Вукаловића
– Љубе Стојановића 
– Љутице Богдана
– Маглајска
– Мајора Илића
– Макензијева бб (Градић Пејтон)
– Максима Горког (до Господара Вучића)
– Малајничка
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– Марка Орешковића
– Мачванска
– Метохијска (раније Јанка Лисјака)
– Мике Аласа
– Милована Миловановића
– Милешевска
– Милоша Поцерца
– Михајла Богићевића
– Мишарска
– Млатишумина
– Молерова
– Мостарска
– Мутапова
– Небојшина
– Невесињска
– Немањина (Земун)
– Николаја Островског (Земун)
– Николе Тесле (Земун)
– Новопазарска 
– Облаковска
– Омладинских бригада
– Орачка (Земун)
– Орловића Павла
– Охридска
– Палмира Тољатија
– Палмотићева
– Панчевачка
– Панчићева
– Пастерова
– Патријарха Варнаве 
– Петра Кочића
– Петроградска
– Пећска
– Пожаревачка
– Поп Лукина
– Поп Стојанова
– Поречка
– Праховска
– Праховска (Земун)
– Прве пруге
– Радослава Грујића
– Ресавска (од Немањине до краја)
– Риге од Фере
– Рисанска
– Рузвелтова
– Савска
– Сазонова 
– Сарајевска (oд Милоша Поцерца до краја)
– Светозара Марковића (од Немањине до краја)
– Светозара Милетића
– Светозара Радића
– Светосавска (Земун)
– Сењачка
– Симе Игуманова (Франца Розмана)
– Симина
– Синђелићева
– Скендер бегова
– Смиљанићева
– Соколска
– Солунска
– Средачка
– Станислава Сремчевића
– Станоја Главаша
– Старине Новака

– Старо сајмиште
– Студентска
– Тадеуша Кошћушка
– Таковска (од 27. Марта до краја)
– Тимочка
– Тиршова
– Томаша Јежа
– Топчидерски венац
– Трговачка
– Трнска
– Ћирила и Методија
– Устаничка (до Грчића Миленка)
– Фабрисова
– Хајдук Вељков венац
– Хаџи Ђерина
– Хаџи Милентијева
– Хаџи Проданова
– Хаџи Рувимова
– Херцеговачка
– Хумска
– Цара Николаја II
– Цара Уроша (од Змаја од Ноћаја до краја)
– Цариградска 
– Цвијићева
– Црногорска
– Чича Илијина
– Чубрина
– Чубурска 
– Џона Кенедија (до Булевара Михајла Пупина)
– Шантићева 
– Шафарикова
– Шумадијски трг
– Шуматовачка 

ДРУГА  ЗОНА 
– Авијатичарски трг (Земун)
– Академска (Земун)
– Албанске споменице
– Александра Глишића
– Александра Дубчека (раније Творничка Земун)
– Бачванска
– Београдска (Земун)
– Бистричка
– Боже Јанковића
– Боре Марковића
– Боре Продановића
– Борска
– Босе Милићевић
– Браће Ковач
– Браће Рибникар
– Браће Јерковић
– Бродарска
– Булевар Арсенија Чарнојевића (од Омладинских бри-

гада до краја)
– Булевар војводе Бојовића
– Булевар Др.Зорана Ђинђића (од Омладинских бригада 

до краја)
– Булевар краља Александра (од Вјекослава Ковача до 

Устаничке)
– Булевар Милутина Миланковића (од Омладинских 

бригада до краја)
– Булевар Михајла Пупина (од Омладинских бригада до 

краја)
– Булевар ослобођења (од Јове Илића  до Баштованске)
– Ваљевска
– Веле Нигринове
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– Вељка Дугошевића
– Видска
– Виктора Бубња
– Вишњичка
– Вјекослава Ковача
– Владетина (од Кнез Данилове до краја) 
– Владимира Роловића
– Војводе Мицка Крстића
– Војводе Пријезде
– Војводе Скопљанца
– Војводе Степе (од Саве Машковића до Булевара Пеке 

Дапчевића)
– Војислава Илића (од Господара Вучића до краја)
– Врањска
– Господара Вучића (од Војислава Илића до краја)
– Граничарска
– Грчића Миленка (од Господара Вучића до краја)
– Давида Пајића
– Данијелова
– Донска
– Достојевског
– Ђевђелијска (од Тршћанске до краја)
– Ђорђа Кратовца
– Ђурићева
– Живка Давидовића
– Заплањска
– Звечанска
– Зрмањска
– Ивановачка (од Кнез Данилове до краја)
– Истарска
– Јакуба Кубуровића 
– Јурија Гагарина
– Кајмачаланска (од Поп Стојанове до краја)
– Карпатска
– Кијевска
– Козачинског
– Колашинска
– Краљице Катарине
– Крушевачка
– Крфска
– Лазе Докића
– Лимска
– Луја Адамича
– Љермонтова
– Љешка
– Љубе Недића
– Љубићка
– Љубице Луковић (раније Драгице Правице)
– Максима Горког (од Господара Вучића до краја)
– Мештровићева
– Мијачка
– Мије Ковачевића
– Милана Ракића
– Милорада Бонџулића
– Милорада Шапчанина
– Милоша Бандића 
– Милоша Зечевића
– Мирослава Тирша (Земун)
– Мишка Јовановића
– Младена Митрића
– Наде Димић
– Народних Хероја 
– Недељка Чабриновића
– Николе Вучете
– Новоградска
– Обалских радника

– Одеска
– Озренска
– Олге Алкалај
– Отона Жупанчича
– Париске комуне
– Патријарха Јоаникија
– Паунова
– Паштровићева
– Петроварадинска
– Пионирска
– Плажа Лидо
– Похорска
– Прерадовићева
– Прерадовићева (Земун)
– Прешернова
– Приморска
– Рабина Алкалаја (Земун)
– Раде Кончара
– Радича Петровића (Земун)
– Радничка
– Радоја Домановића
– Рајићева (Земун)
– Ранкеова
– Ртањска
– Саве Машковића
– Саве Текелије
– Светог Николе 
– Светомира Николајевића 
– Славујев венац
– Слободанке Данке Савић
– Сремских одреда
– Станка Враза
– Старца Вујадина (Земун)
– Стевана Дукића
– Стевана Христића
– Стеријина
– Стјепана Љубише
– Стругарска
– Суботичка
– Табановачка
– Тетовска
– Тиквешка
– Тошин бунар
– Трг Бранка Радичевића (Земун)
– Трише Кацлеровића
– Тургењевљева
– Устаничка (од Грчића Миленка до краја)
– Устаничка 64 (пословна зграда)
– Фрушкогорска (Земун)
– Хаџи Николе Живковића
– Херцег Стјепана
– Цара Душана (Земун)
– Цветна (Земун)
– Церска
– Црнотравска
– Чарли Чаплина
– Челопечка
– Чиче Романијског
– Чучук Станина
– Џона Кенедија (од Булевара Михајла Пупина до краја)
– Шпанских бораца

ТРЕЋА  ЗОНА
– 16. Октобра
– Алексиначких рудара
– Богдана Жерајића
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– Боривоја Стевановића
– Борова
– Бранка Цветковића
– Браће Срнић
– Булевар краља Александра (од Устаничке до краја)
– Булевар Пеке Дапчевића
– Булевар ослобођења (од Баштованске до краја)
– Веспучијева
– Ветерничка
– Виноградарски венац
– Витезова Карађорђеве звезде
– Вишевачка
– Владе Бајчевића
– Владимира Радовановића
– Водоводска (до Јосипа Дебељака)
– Војводе Ђуровића
– Војводе Степе (од Булевара Пеке Дапчевића до краја)
– Војвођанска
– Војвођанска (Земун)
– Војина Ђурашиновића Костје
– Вукасовићева
– Вуковарска
– Гандијева
– Гетеова (Земун)
– Горњачка
– Горњоградска
– Грамшијева
– Грге Јанкеза
– Гуњак (Кумодраж)
– Дарвинова
– Деспота Ђурђа (Земун)
– Диљска
– Добановачка (Земун)
– др Ивана Рибара
– др Петра Марковића
– Дреновачка
– Душана Вукасовића
– Ђорђа Вајферта
– Ђорђа Пантелића
– Жарково
– Задругарска
– Златиборска
– Зрењанински пут
– Игњата Јоба
– Излетнички пут
– Јабучка
– Јасенова
– Јаше Игњатовића
– Јована Бијелића
– Канарево брдо
– Карађорђева (Миријево)
– Кедрова
– Кестенова
– Клаоничка (Земун)
– Кнеза Мутимира
– Космајска
– Косте Главинића
– Косте Драгићевића  (Земун)
– Крајишка (Земун)
– Кула Сибињанин Јанка (Земун)
– Кумодрашка
– Лазаревачки друм
– Лединачка
– Липа

– Луке Војводића
– Љуба Вучковића
– Љубе Давидовића
– Магеланова
– Мајора Зорана Радосављевића
– Македонска (Земун)
– Малешка
– Манасијева
– Марије Бурсаћ
– Марине Величковић
– Маријане Грегоран
– Марјановићева
– Мата Видаковића
– Мате Јерковића
– Матице српске
– Мачванска (Земун)
– Медаковићева
– Милана Вујаклије
– Милана Јовановића
– Милеве Марић Ајнштајн
– Милорада Умљеновића
– Милоша Јанковића
– Мире Попаре
– Миријевски венац
– Михизова
– Младе Босне
– Мозерова 
– Момчила Радивојевића 
– Недељка Гвозденовића
– Нехруова
– Нова Галеника
– Обреновачка
– Оморика
– Палванкина
– Панте Срећковића
– Патриса Лумумбе
– Пеке Павловића
– Пере Сегединца
– Пере Ћетковића
– Петраркина
– Пилота Михаила Петровића
– Платана
– Поручника Спасића и Машере
– Праховска
– Првомајска (Земун)
– Прегревица (Земун)
– Раде Кончара (Земун)
– Радована Симића Циге
– Радоја Дакића
– Радоје Лакић
– Ратка Митровића
– Руска
– Руска (Земун)
– Салвадора Аљендеа
– Свете Поповића
– Сибињанин Јанка (Земун)
– Скопљанска (Земун)
– Славољуба Вуксановића
– Сланачки пут
– Станка Пауновића Вељка
– Стојчино брдо
– Тршћанска (Земун)
– Угриновачка (Земун)
– Филипа Вишњића (Земун)
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– Цвијићева (Земун)
– Церова
– Црвених Храстова
– Шилерова (Земун)
– Школски трг Миријево

ЧЕТВРТА  ЗОНА
– Акробате Алексића
– Алије Алијагића 
– Батајница
– Батајнички друм
– Бели поток
– Бело врело
– Бечмен
– Борча
– Велика Моштаница
– Велико село
– Византијска
– Вишњица
– Водоводска (од Јосипа Дебељака до краја)
– Гочка
– Даринке Радовић
– Добановци
– др.Недељка Ерцеговца  (Земун)
– Душана Маџарчића (Земун Поље)
– Железник
– Земун поље
– Кнежевац
– Комовска
– Котеж 
– Љубомира Ивковића – Шуце
– Мајке Југовића (Батајница)
– Макиш
– Милорада Драшковића
– Обреновачка (Ледине)
– Обреновачка (Сремчица)
– Овча
– Ослобођења
– Остружница
– Падинска скела
– Панчевачки пут
– Петровчић
– Пиносава
– Првобораца
– Ресник
– Рипањ
– Руцка
– Рушањ
– Селиште
– Сердар Јанка Вукотића
– Сремчица
– Стевана Луковића
– Сурчин
– Танасија Пуље
– Угриновци
– Умка
– Фрање Крча (Земун Поље)

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

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 43– 1362/14– С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 11. став 1. и члана 18. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14) и чла-
на 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама за терито-

рију града Београда (,,Службени лист града Београда’’, број 
50/14) Таксенa тарифa, која је саставни део одлуке, мења се 
и гласи:

,,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.
IV група:
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;
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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 услу-

га 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;
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 вози-

лима 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 услуж-

не 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 

опреме;
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;
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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 микро и мала 
правна лица (осим предузетника и правних лица која оба-
вљају делатности предвиђене у тачки 2. овог тарифног броја 
у оквиру група I, II и III, и то : банкарства; осигурања имо-
вине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима 
нафте; производње и трговине на велико дуванским про-
изводима; производње цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарни-
ца, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 
и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 
50.000.000 динара, не плаћају таксу.

4. Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро 
правна лица и предузетници, осим правних лица и преду-
зетника из тачке 3. овог тарифног броја, плаћају таксу у го-
дишњем износу, зависно од групе делатности и зоне, према 
следећој табели: 

у динарима

Групе делатности и зоне
Велика 
правна 

лица

Средња 
правна 

лица

Mала 
и микро 
правна 

лица 

Предузет-
ници 

I група        
I зона – екстра зона по-
словања 615.614 369.368 184.684 123.123
 I зона осим екстра зоне 
пословања 501.022 300.613 150.306 100.204
II зона 438.393 263.036 131.518 87.679
III зона 375.766 225.460 112.730 75.153
IV зона 313.139 187.883 93.942 62.627

V зона 250.510 150.306 75.153
50.102

 VI зона 187.883 112.730 56.365 37.577
VII зона 156.569 93.942 46.971 31.314
VIII зона и зона специфич-
них намена 125.256 75.153 37.577 25.051
II група        
I зона – екстра зона по-
словања 461.710 277.026 138.513 92.342
 I зона осим екстра зоне 
пословања 371.127 222.676 111.338 74.226
II зона 324.736 194.841 97.421 64.947
III зона 278.345 167.008 83.504 55.669
IV зона 231.954 139.173 69.587 46.391
V зона 185.564 111.338 55.669 37.113
 VI зона 139.173 83.504 41.752 27.835
VII зона 115.978 69.587 34.793 23.196
VIII зона и зона специфич-
них намена 92.782 55.669 27.835 18.556
III група        
I зона – екстра зона по-
словања 307.807 184.684 92.342 61.561
 I зона осим екстра зоне 
пословања 244.944 146.967 73.483 48.989
II зона 214.326 128.595 64.298 42.866
III зона 183.708 110.225 55.112 36.741
IV зона 153.090 91.854 45.927 30.618
V зона 122.471 73.483 36.741 24.495
VI зона 91.854 55.112 27.557 18.370
VII зона 76.545 45.927 22.964 15.309
VIII зона и зона специфич-
них намена 61.236 36.741 18.370 12.248
IV група        
I зона – екстра зона по-
словања 226.176 139.173 69.587 46.391

Групе делатности и зоне
Велика 
правна 

лица

Средња 
правна 

лица

Mала 
и микро 
правна 

лица 

Предузет-
ници 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 185.564 111.338 55.669 37.113
II зона 162.369 97.421 48.710 32.474
III зона 139.173 83.504 41.752 27.835
IV зона 115.978 69.587 34.793 23.196
V зона 92.782 55.669 27.835 18.556
VI зона 69.587 41.752 20.875 13.917

VII зона 57.988 34.793 17.396
11.597

VIII зона и зона специфич-
них намена 46.391 27.835 13.917 9.278
V група        
I зона – екстра зона по-
словања 185.564 111.338 55.669 37.113
I зона осим екстра зоне 
пословања 148.451 89.070 44.535 29.690
II зона 129.895 77.936 38.969 25.979
III зона 111.338 66.803 33.401 22.268
IV зона 92.782 55.669 27.835 18.556
V зона 74.226 44.535 22.268 14.845
VI зона 55.669 33.401 16.701 11.134
VII зона 46.391 27.835 13.917 9.278
VIII зона и зона специфич-
них намена 37.113 22.268 11.134 7.422
VI група        
I зона – екстра зона по-
словања 139.173 83.504 41.752 27.835
 I зона осим екстра зоне 
пословања 111.338 66.803 33.401 22.268
II зона 97.421 58.452 29.226 19.484
III зона 83.504 50.102 25.051 16.701
IV зона 69.587 41.752 20.875 13.917
V зона 55.669 33.401 16.701 11.134
 VI зона 41.752 25.051 12.526 8.351
VII зона 34.793 20.875 10.438 6.958
VIII зона и зона специфич-
них намена 27.835 16.701 8.351 5.567

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 ка-
зина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкар-
ских услуга, за годину у којој су регистрована за обављање де-
латности плаћају таксу у износу прописаном у табели за мала 
и микро 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 оба-
вљање делатности плаћају таксу у износу прописаном у табе-
ли 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 групи), 
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.
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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. 

Таксени обвезник који има право на умањење, може ко-
ристити олакшице или део олакшице, за које достави одго-
варајуће доказе надлежном одељењу УЈП. 

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).

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, микро и мала правна лица која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна 
лица износи 11.900 динара;

– за велика правна лица износи 17.849 динара;
– за велика, средња, мала и микро правна лица и пре-

дузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање 
имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дерива-
тима нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарни-
ца, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека износи 59.499 динара.

1б) За средства за оглашавање 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, микро и мала правна лица која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна 
лица износи 972,20 динара;

– за велика правна лица износи 1.457 динара;
– за велика, средња, мала и микро правна лица и пре-

дузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање 
имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дерива-
тима нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарни-
ца, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека износи 4.951 динара.

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

– за предузетнике, микро и мала правна лица која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна 
лица износи 30.157,00 динара;

– за велика правна лица износи 45.235,00 динара;
– за велика, средња, мала и микро правна лица и пре-

дузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање 
имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дерива-
тима нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарни-
ца, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека износи 150.784,00 динара.

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

годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна 
лица износи 6.189 динара;

– за велика правна лица износи 9.281 динара;
– за велика, средња, мала и микро правна лица и пре-

дузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање 
имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дерива-
тима нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарни-
ца, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека износи 30.917 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 оглашавање 
и годишње износи:

– за предузетнике, микро и мала правна лица која имају го-
дишњи 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 6.189 5.574 5.023 4.518 4.067 3.661 3.298 2.968 2.672 2.672
преко 2 m² до 12 m² 15.473 13.934 12.559 11.295 10.169 9.152 8.244 7.420 6.678 6.678
преко 12 m² 30.157 27.845 25.064 22.535 20.283 18.270 16.446 14.796 13.313 13.313

– 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 9.278 8.355 7.519 6.772 6.090 5.475 4.924 4.376 3.958 3.958
преко 2 m² до 12 m² 23.195 20.887 18.798 16.929 15.226 13.687 12.312 10.993 9.894 9.894
преко 12 m² 45.235 41.774 37.596 33.837 30.450 27.372 24.625 22.151 19.952 19.952

– за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање имови-
не и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производи-
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ма, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладиони-
ца, 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 30.945 28.527 25.669 23.107 20.799 18.710 16.842 15.170 13.631 13.631
преко 2 m² до 12 m² 77.348 71.318 64.173 57.768 51.997 46.775 42.103 37.926 34.079 34.079
преко 12 m² 150.784 139.228 125.305 112.773 101.499 91.352 82.228 73.995 66.618 66.618

2б) За рекламне заставе такса се утврђује по застави и годишње износи и то:
– за предузетнике, микро 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 2.407 2.165 1.979 1.759 1.572 1.429 1.264 1.133 1.022 1.022
преко 1 m² 3.781 3.309 2.968 2.672 2.397 2.155 1.935 1.759 1.572 1.572

– 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 3.612 3.249 2.935 2.638 2.358 2.143 1.896 1.698 1.534 1.534
преко 1 m² 5.507 4.963 4.452 4.006 3.595 3.232 2.902 2.622 2.358 2.358

– за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање имови-
не и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производи-
ма, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладиони-
ца, 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 4.815 4.332 3.958 3.518 3.144 2.858 2.528 2.264 2.044 2.044
преко 1 m² 7.343 6.618 5.936 5.342 4.793 4.310 3.870 3.474 3.144 3.144

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 вози-
ла и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, 
утврђује се у следећим износима:

 у динарима
Ред.
број Врста возила

1. Врста L– мопеди, мотоцикли и 
трицикли 

1.1. до 125 cm3 430

1.2. преко 125 cm3 до 250 cm3 640

1.3. преко 250 cm3 до 500 cm3 1.070

1.4. преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.290

1.5. преко 1.200 cm3 1.600

2. Врста М– возила за превоз лица

2.1. М1-путничко возило

2.1.1. до 1.150 cm3 530

2.1.2. преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.070

2.1.3. преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.600

Ред.
број Врста возила

2.1.4. преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.140

2.1.5. преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.220

2.1.6. преко 3.000 cm3 5.350

2.2. M²-лаки аутобус 50 динара по регис-
трованом седишту

2.3. М3-тешки аутобус 50 динара по регис-
трованом седишту

3. Врста N Врста N – теретна возила

3.1. до 2 t носивости 1.600

3.2. од 2 t до 5 t носивости 2.140

3.3. од 5 t до 12 t носивости 3.750

3.4. преко 12 t носивости 5.350

4. Врста О – прикључна возила

4.1.  до 1 t носивости 430

4.2. од 1 t до 5 t носивости 750

4.3. од 5 t до 10 t носивости 1.020

4.4. од 10 t до 12 t носивости 1.390

4.5. преко 12 t носивости 2.140

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;
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Лица која испуњавају услове за остваривање права из 
ове тачке, подносе доказе о испуњености услова 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 и слично, конзерватори 
за сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих 
напитака и други покретни објекти за продају робе на мало 
и вршење занатских услуга, специјализована возила за шал-
терску продају робе, наменски монтажни објекти за пот-
ребе обављања делатности јавних комуналних предузећа 
– терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, 
опреме и слично, као и телефонске говорнице), такса се 
утврђује дневно:

динара 
– I зона – екстра зона пословања 67,20

– I зона осим екстра зоне пословања 53,20

– II зона 42,80

– III зона 34,70

– IV зона 27,70

– V зона 22,00

– VI зона 17,30

– VII зона 13,80

– VIII зона 11,50

– зона специфичних намена 9,20

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

 динара 
– I зона – екстра зона пословања 57,90

– I зона осим екстра зоне пословања 46,40

– II зона 37,00

– III зона 28,90

– IV зона 23,10

– V зона 17,30

– VI зона 11,50

– VII зона 9,20

– VIII зона 8,00

– зона специфичних намена 8,00

3) за обављање угоститељске делатности у башти угости-
тељског објекта затвореног типа, такса се утврђује дневно: 

динара
– I зона – екстра зона пословања 129,00

– I зона осим екстра зоне пословања 102,20

– II зона 82,20

– III зона 66,60

– IV зона 53,20

– V зона 42,20

– VI зона 33,20

– VII зона 26,40

– VIII зона 22,00

– зона специфичних намена 17,60

4) 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 2,44
– I зона осим екстра зоне пословања 2,20
– II зона 8,00 2,08
– III зона 24,00 1,74
– IV зона 1,51
– V зона 1,27
– VI зона 6,50 1,04
– VIIзона 0,81
– VIII зона 0,58
– зона специфичних намена 0,58

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

динара
– I зона – екстра зона пословања 7,29
– I зона осим екстра зоне пословања 6,60
– II зона 38,00 6,25
– III зона 24,00 5,21
– IV зона 4,52
– V зона 3,82
– VI зона 6,50 3,13
– VII зона 2,44
– VIII зона 1,74
– зона специфичних намена 1,74

6) за одржавања спортских или других приредби на 
општинским путевима и улицама,  такса се утврђује дневно:

динара 
При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 113,40
При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз измену режима саобраћаја 83,16
При заузимању општинског пута и улица којим не саобраћају возила 
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 68,60
При  заузећу општинског пута и улица којим не саобраћају возила 
јавног превоза уз измене режима саобраћаја 50,30
При заузећу тротора 31,10

7) за коришћење простора на јавним површинама за по-
словне сврхе које нису посебно наведене у овом тарифном 
броју, такса се утврђује месечно у износу од 100,00 динара.

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.

Комунална такса из тачке 1. подтачке 6) овог тарифног 
броја не плаћа се ако се заузимање пута врши због спортске 
или друге приредбе на путу која се одржава под покрови-
тељством или у организацији:

– органа, организације и институције Републике Србије;
– органа, организације и институције аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе;
– организације обавезног социјалног осигурања;
– установе основане од стране Републике Србије, ауто-

номне покрајине и јединице локалне самоуправе;
– Црвеног крста Србије;
– цркве и верске заједнице, регистроване у складу са За-

коном о црквама и верским заједницама и
– дипломатско-конзуларног представништва стране др-

жаве, под условом узајамности.
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3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 
4) 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 угос-
титељског објекта – хотела, плаћа се такса у висини 50% од 
износа таксе у тачки 1. подтачки 2) овог тарифног броја у I 
и II зони, а у осталим зонама у износу од 5,00 динара по m² 
дневно;

4) 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 
3) ове тачке;

5) 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 
3) ове тачке;

6) 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 4);

7) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтач-
ке 5) 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. подтачки 2) и 3) 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 надлежног органа односно организације у складу 
са прописима, као и по извештају о коришћењу простора на 
јавној површини сачињеним од стране надлежног органа 
односно организације.

 Надлежни орган односно организација је у обавези да 
један примерак одобрења за коришћење простора на јавној 
површини, односно извештаја о коришћењу простора на 
јавној површини достави надлежном одељењу УЈП града 
Београда, као и следеће податке: 

– 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;

– податке о адреси, површини и времену коришћења 
простора на јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе и

– податак о испуњености услова за остваривање права 
на ослобођење предвиђеног овим тарифним бројем.

Тарифни број 5.
1. За држање средстава за игру (,,забавне игре’’) утврђује 

се такса сразмерно времену коришћења, и то дневно:
– по апарату за забавне игре 85,00 динара
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 једи-
ницу паркирања по 38,40
1б) за паркирање мотоцикла и њихове приколице до 60 минута и за сва-
ку започету временску јединицу паркирања по 8,70
1в) за паркирање теретних возила и аутобуса до 60 минута и сваку запо-
чету временску јединицу паркирања:
– за паркирање возила преко 1Т носивости, по 76,00
– за теретна возила са приколицом, шлепере, цистерне и за аутобусе, по 153,00
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 во-
зила 1.065,00
– од 0 до 24 часа, за једно паркинг место за паркирање путничког возила 3.539,00
– од 0 до 24 часа, за једно паркинг место за паркирање аутобуса 1.709,00
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 во-
зилу, дневно 12,50
– за коришћење обележених места на стајалиштима за приватне ауто 
превознике по теретном возилу, дневно 36,50
– за теретна возила носивости до 3,5 тоне (утовар и истовар робе) за јед-
но обележено место, дневно 659,60
– за теретна возила носивости преко 3,5 тоне и аутобусе, осим јавног 
градског саобраћаја, за једно обележено место, дневно 384,50
1ђ) За коришћење посебно обележеног простора за почетну обуку воза-
ча (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. 212,60

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 
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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. 

Tарифни 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 заузете површине 4,30

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

1б-1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 30. септембра 8,50

1б-2) ако се раскопавање врши у времену од 1. октобра до 31. марта 15,00

1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила 
и пешака и паркирања возила, дневно по m² и то:   

1в-1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила град-
ског превоза 78,80

1в-2) ако се заузима коловоз на осталим улицама 47,60

1в-3) ако се заузима тротоар 32,40

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 
грађења, односно извођења радова према Закону о плани-
рању 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) и 1в)овог тарифног броја плаћа 
инвеститор радова на чији захтев је одобрено заузеће, од-
носно раскопавање 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 
извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху 
довођења објеката у функцију. Под довођењем објекта у 

функцију подразумевају се радови на текућем (редовном) 
одржавању објекта, за које се не издаје одобрење по Закону 
о планирању и изградњи.

7. Таксу из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја у из-
носу од 50% од предвиђене тарифе плаћа инвеститор радо-
ва ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћај-
не површине врши због изградње и реконструкције или 
санације комуналне примарне инфраструктуре. Под ко-
муналном примарном инфраструктуром подразумевају се 
објекти комуналних делатности побројани у Закону о кому-
налним делатностима, до мерног инструмента потрошача.

8. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на 
основу задужења надлежног одељења УЈП града Београда, 
а по претходно издатом акту управе градске општине, од-
носно организационе јединице Градске управе града Бео-
града.

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:

– o врсти, висини и периоду задужења;
– за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, 

порески идентификациони број, матични број и текући ра-
чун;

– 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.”

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

вљивања у ‚‘Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2015. године.

Скупштина града Београда
Број 43-1360/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 19. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14) и чл. 25. тачка 7. и 31. та-
чка 14. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

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

Београда”, број 50/14), у члану 2. ставу 1. речи: ,,140,00 дина-
ра’’ замењују се речима: ,,146,00 динара’’.

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

вљивања у ,,Службеном листу града Београда’’, а примењује 
се од 1. јануара 2015. године.

Скупштина града Београда
Број 43-1364/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
децембра 2014. године, на основу члана 6. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14), члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 5. став 2. Одлуке о Градској управи 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 8/13 – 
пречишћен текст, 9/13 – исправка, 61/13, 15/14, 34/14, 37/14, 
44/14, 75/14 и 89/14), 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 393.113

– свечана сала у приземљу
до 3 сата 

коришћења 321.175

– велика сала на III спрату
до 3 сата 

коришћења 199.129

– црвени салон у приземљу
до 3 сата 

коришћења 115.614

– жути салон у приземљу
до 3 сата 

коришћења 115.614

– салон Клуба одборника
до 3 сата 

коришћења 199.129

– свечани хол
до 3 сата 

коришћења 115.614
б) Трг Николе Пашића 6  

– сала бр. 10 у приземљу
до 3 сата 

коришћења 54.746

– сала бр. 9 у приземљу
до 3 сата 

коришћења 27.373
в) Улица 27. марта 43-45  

– велика сала за седнице
до 3 сата 

коришћења 27.373
– За сваки даљи започети сат у коришћењу сала 
и просторија наплаћује се цена у висини 1/3 
утврђене цене  

2. Озвучење сала
по започетом 

часу 11.730

3. Снимање седница
по започетом 

часу 19.556
4. Штампарске услуге    
а) фотокопирање    
– формат А3 отисак 39
– формат А4 отисак 20
б) штампање материјала    
– офсет штампа отисак 4
– типо штампа отисак 7
в) папирне матрице и снимање    
– формат А3 комад 582
– формат А4 комад 294
5. Сечење, повезивање и књиговезачки радови норма/час 770
6. Пластифицирање идентификационих картица комад 193

Назив услуге Јединица мере Цена(динара)
7. Спирално коричење (у зависности од дебљине 
материјала) 1 материјал  193–770
8. Радови на поправци возила норма/час 770
II – ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКЕ И СТАТИС-
ТИКЕ  

 
1. Пројектовање, програмирење и консултантске 
услуге  
– Услуге пројектаната, програмера и систем 
програмера норма час 935
– Информатичке консултантске услуге норма час 1.171
– Информатичка обука норма час 1.171
2. Техничке услуге  
– Заузеће диска МБ месечно 115
– Штампање на линијском штампачу ред 0,05
– Штампање на ласерском штампачу страна А4 7
– Унос података 1000 знакова 77
3. Статистичке услуге    
– Израда методологије за статистичка истражи-
вања норма час 1.171
– Израда статистичких анализа норма час 935
– Израда статистичких информација норма час 814
– Израда прегледа статистичких податка, из-
вештаја и сл. норма час 703
– Статистичке консултантске услуге норма час 1.171
III – ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА    
– давање на коришћење стајалишног стуба са 
унутрашњом расветом (тотема) за потребе 
информисања  по m² месечно 6.425

– давање на коришћење цеви кабловске канализа-
ције за провлачење каблова

по метру 
дужном кабла 

месечно 121
IV – ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА    
1. Излазак службеног лица на терен ради закљу-
чења брака на територији града Београда, ван 
седишта матичног подручја у складу са условима 
предвиђеним законом   12.092
2. Излазак службеног лица на терен ради закљу-
чења 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 незбрину-
те, здравственој установи, казнено – поправном 
дому или на неком другом месту где бораве ова 
лица, уз обавезну медицинску документацију 
или другу документацију која оправдава излазак 
службеног лица   242

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 вршити 
услуге утврђене овим ценовником под условом да вршење 
тих услуга не утиче на редовно обављање послова из њеног 
делокруга и послова из делокруга других организационих је-
диница Градске управе, као и да не омета ажурно и ефикасно 
извршавање програма и планова рада органа града Београда.

6. Приходи које организациона јединица Градске уп-
раве оствари у складу са овим ценовником уплаћују 
се на уплатни рачун: Приходи градских органа упра-
ве бр. 840-742341843-24 или за електронско плаћање 
840000074234184324, који се води код Управе за трезор 
– Министарства финансија Републике Србије, уз одго-
варајући позив на број одобрења, у складу са Упутством 
о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних 
средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Гра-
да Београда, донетог од стране Секретаријата за финансије 
Градске управе града Београда (,,Службени лист града Бео-
града’’, број 72/13).
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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 50/14).

10. Овај ценовник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ,,Службеном листу града Београда’’, а при-
мењује се почев од 1. јануара 2015. године.

Скупштина града Београда
Број 38-1365/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Градско веће града Београда на седници одржаној 29. 
децембра 2014. године, на основу члана 3. став 2. Одлуке о 
јавном линијском превозу путника на територији града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 61/09, 10/11, 
55/11 и 69/14) и члана 54. став 1. тачка 8. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донело је

ПРА ВИЛНИК
О ТАРИФНОМ СИСТЕМУ У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ 
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕО-

ГРАДА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређује се тарифни систем, подручје 

његове примене, врсте карата, наплата, категорије корисни-
ка и услови коришћења услуге превоза, контрола путника и 
продаја возних исправа у јавном линијском превозу на те-
риторији града Београда (у даљем тексту: линијски превоз).

Члан 2.
Тарифни систем обухвата:
– начела и принципе;
– подручје примене;
– врсте карата и систем наплате услуге превоза;
– контролу путника;
– категорије корисника и услове коришћења услуге пре-

воза;
– систем продаје возних исправа.

Члан 3.
На територији града Београда у оквиру линијског прево-

за, зависно од врсте линијског превоза (градски, приград-
ски и локални превоз) и подручја које обухвата, примењују 
се два интегрисана тарифна система:

– Интегрисани тарифни систем 1 (у даљем тексту: 
ИТС1) и

– Интегрисани тарифни систем 2 (у даљем тексту: 
ИТС2).

Члан 4.
Тарифни системи ИТС1 и ИТС2 на територији града 

Београда подразумевају примену тарифних начела и кон-
струкција, на основу којих путник одговарајућом картом 
плаћа исту цену за једну вожњу на подручју одређене та-
рифне зоне независно од вида превоза и превозника.

II. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ИНТЕГРИСАНОГ ТАРИФНОГ 
СИСТЕМА

1. Интегрисани тарифни систем 1 – ИТС1

Члан 5.
ИТС1 примењује се на линијама јавног градског превоза 

на територији градских општина: Вождовац, Врачар, Звезда-
ра, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, 
Стари град, Чукарица, Сурчин и дела територије Гроцке.

За превоз путника на градским линијама у ИТС1 при-
мењују се исте врсте возних исправа, независно од вида 
превоза и превозника.

Члан 6.
У ИТС1 примењује се јединствени тарифни систем за 

карте у претплати и за карте ван режима претплате.

Члан 7.
Границу примене јединственог тарифног система за 

карте у претплати и ван режима претплате представљају 
крајњи терминуси на линијама јавног градског превоза.

Границе зона 1. и 2. у примењеном зонском тарифном 
систему за карте ван режима претплате у ноћном превозу 
су следећа стајалишта: Електронска индустрија, Мала пру-
га, Икарбус, Бежанија насеље, Макиш, Железник Р, Ж. Ј. 
Шпанац, Орловача, Манастир, Бањица 2, Вождовац, Кумод-
раж, Велики Мокри Луг, Медаковић 3, Устаничка (Булевар 
Краља Александра и Првомајска), Миријево, Карабурма, 
Лешће, Вишњица, Рафинерија и Себешка река.

2. Интегрисани тарифни систем 2 – ИТС2
Члан 8.

ИТС2 у Београду примењује се на приградским и локал-
ним линијама јавног превоза на територији између насеље-
них места градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, 
Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, 
Стари град, Чукарица и Сурчин и дела територије Гроцке и 
насељених места са територије градских општина: Бараје-
во, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац и Сопот 
или између насељених места на територији две или више 
тих градских општина, односно између насељених места на 
територији градске општине: Барајево, Гроцка, Лазаревац, 
Младеновац, Обреновац и Сопот.

За превоз путника приградским и локалним линијама у 
ИТС2 примењују се исте врсте возних исправа, независно 
од вида превоза и превозника.

Члан 9.
У ИТС2 примењује се зонско-релацијски тарифни сис-

тем са три тарифне зоне, односно зонско-релацијски тариф-
ни систем са десет зона за плаћање појединачне вожње.

Члан 10.
Границе тарифних зона 1, 2 и 3 у примењеном зонско-

релацијском тарифном систему су следеће станице:
– Зона 1: Електронска индустрија, „Икарбус” Умка – 

центар, Велика Моштаница, Липовица – Завод, Јаричиште 
„Р”, Врчин, Болеч „Х”, Борча „Р”.
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– Зона 2: Војни аеродром Батајница, Соко салаш, Обре-
новац, Шиљаковац, Барајево, Раља, ауто-пут (имагин. гр.з.), 
Гроцка, Падинска скела.

– Зона 3: Јапански цвет, Брестовик, Камендо, Живковац, 
Младеновац, Лазаревац, Прека калдрма, Угриновци „Р”.

У примењеном зонско-релацијском тарифном систему 
на територији општина Обреновац, Младеновац, Лазаре-
вац и Барајево примењују се четири неутралне зоне, чиме 
се омогућава коришћење одређене врсте карте за једну зону 
на релацијама које почињу и завршавају се на територији 
наведених општина.

Члан 11.
Границе тарифних зона за појединачну вожњу су:
– Зона 1: Макиш, Бродотехника, Макиш АП, ФМ Лола 

Рибар, Кружни пут И, Ресник, Раковица чесма, Бубањ по-
ток рампа, Калуђерица.

– Зона 2: Остружница, Рушањ „Р”, Ловачки састанак, Вр-
чин надвожњак, Заклопача „Р”.

– Зона 3: Умка центар, Липовица милиција, Трешња – 
Лукина капија, Гроцка.

– Зона 4: Барич колонија, Мељак Р, Барајево АС, Раља 
центар, М. Иванча, Брестовик „Р”.

– Зона 5: Младост, Ратари, В. поље, Баљевац, Врбовно, 
В. Борак, Манић „Р”, Стојник, Ђуринци, М. Пожаревац „Р”, 
Буковача.

– Зона 6: Скела, Ушће, Вукићевица, Љубинић, Степоје-
вац, Арнајево, Рожанци, Сибница, Дрлупе, Рогача, Космај, 
Станојевац, Сенаја, Умчари центар, Дражањ, Живковац.

– Зона 7: Вреоци, Северно крило, Монтажа, Стрмово.
– Зона 8: Вреоци, Медошевац – дом, Зеоке, Бистрица.
– Зона 9: Жупањац, Барзиловица.
– Зона 10: Маринац.
Границе зоне 1. локала Барајево: Средњи крај „Р”, 

Средњи крај, Равни гај, Губеревац, Арнајево „Р”, Велики Бо-
рак, Баћевац „Р”, Липовица” милиција.

Граница зоне 1. локала Лазаревац: Петка дом, Барзило-
вица – центар, Бистрица – центар, Бурово, Водовод, Медо-
шевац – гробље, Вреоци.

Границе зоне 1. локала Младеновац: Станојевац, Амерић 
ИИ, Павловац, Школа, Козарица, Мрчевица И, Ваљак, Табла.

Границе зоне 1. локала Обреновац: Барич – колонија, 
Забрежје, Младост, Кртинска, Ратари – центар, Грабовац 
– споменик, В. Поље – дом, Дражевац – гробље, Јасенак, 
Стублине, Лазаревићи, Звечка.

Границе зоне 1. локала Сопот: Сибница „Р”, Бабе „Р”, Ђу-
ринци ЖС, Станојевац, Златар, Рогача „О”, Дрлупе.

Граница зоне 2. локала Барајево: Сибница „Р”, Рожанци, 
Дражевац – дом, Тараиш.

Границе зоне 2. локала Лазаревац: Ћелије, Жупањац, 
Чибутковица ИИИ, Барзиловица – каменица, Трбушница 
– Липар, Барошевац, Космај, Соколовачки пут, Степојевац, 
Сумеђ, Цветовац.

Границе зоне 2. локала Младеновац: Ђуринци ЖС, 
Војска, Пијац, Сопот, Неменикуће, Тресије, Рогача, Стру-
гара, Марковац, Кленац, Марошевац, Рабровац, Влајићи, 
Доња Дубона, Шепшин, М. Пожаревац – рампа.

Границе зоне 2. локала Обреновац: Скела, Ушће, Вукиће-
вица, Љубинић, Бровић, Пољане, Конатице, Баљевац, М. 
Моштаница, Умка центар, Степојевац, Трстеница, Пиро-
ман, Стублине – Ц – (дом).

Границе зоне 2. локала Сопот: Раља „Ц”, Губеревац, Ар-
најево „Р”, Гробље „О”, Павловац, Младеновац.

Граница зоне 3. локала Барајево: Сопот.
Границе зоне 3. локала Лазаревац: Дудовица, Круше-

вица, Пркосава, Стрмово, Миросаљци – дом, Соколово, 
Лесковац, Врбовно.

Границе зоне 3. локала Сопот: Парцани, Барајево, Сенаја.
Границе зона одређују се од центра ка периферији. 

Стајалиште које је граница зоне је последње стајалиште у 
тој зони. Започињање путовања са овог стајалишта тарифи-
ра се као путовање из те зоне. Овако утврђене границе су 
границе и за супротан смер.
III. ВРСТЕ КАРАТА И СИСТЕМ НАПЛАТЕ УСЛУГЕ ПРЕ-

ВОЗА

Члан 12.
Превоз путника на свим регистрованим градским, при-

градским и локалним линијама у оквиру ИТС1 односно 
ИТС2, независно од вида превоза и превозника, остварује 
се уз одговарајућу возну исправу.

Издавање возних исправа врши се у организацији орга-
низационе јединице Градске управе града Београда надлеж-
не за послове јавног линијског превоза (у даљем тексту: Ди-
рекција за јавни превоз).

Члан 13.
Возне исправе могу бити:
1. Бесконтактне смарт картице:
– персонализоване пластичне смарт картице са уписа-

ном електронском картом у претплати;
– неперсонализоване пластичне смарт картице са уписа-

ном електронском картом ван режима претплате;
– папирне смарт картице са уписаном електронском 

картом ван режима претплате.
2. папирне карте у возилу;
3. посебне карте;
4. легитимација за посебне манифестације дефинисане 

чланом 48. овог правилника.
Члан 14.

Персонализоване пластичне смарт картице гласе на име 
корисника и не могу се преносити на друга лица.

Картице из става 1. овог члана се користе за плаћање ус-
луге превоза картама у претплати.

Неперсонализоване пластичне смарт картице (елек-
тронски новчаници) и папирне смарт картице се користе 
за плаћање услуге превоза картама ван режима претплате. 
Ове картице су преносиве на другог корисника. Неперсона-
лизоване пластичне смарт картице (електронски новчани-
ци) могу се допуњавати, док се неперсонализоване папирне 
смарт картице могу допуњавати допуном закључно са 31. 
јануара 2015. године.

Папирне карте у возилу су карте ван режима претплате 
за појединачну вожњу, које се продају у возилу код возача 
за одређени број зона. На линијама у ноћном саобраћају и 
минибус експрес линијама важе искључиво карте купљене 
у возилу у коме се врши превоз.

Посебну карту по унапред утврђеној цени издаје кон-
тролор путницима затеченим у возилу без возне исправе 
или са неисправном возном исправом.

Посебна карта важи на име корисника и не може се пре-
носити на друга лица.

Члан 15.
У ИТС1 и ИТС2 примењују се следеће врсте карата:
– карте у претплати;
– карте ван режима претплате.

Члан 16.
Карте у претплати представљају електронске карте са 

накнадом (без или са попустом) и без накнаде (бесплатан 
превоз), уписане у одговарајућу персонализовану плас-
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тичну смарт картицу. Ове карте су дефинисане у складу са 
категоријама корисника и односе се на изабрани тарифни 
систем.

Зависно од времена трајања карте у претплати могу бити 
полумесечне, месечне, полугодишње и годишње. Карте у 
претплати омогућавају неограничен број вожњи радним 
даном, суботом, недељом и празником на свим линијама 
у ИТС1 и ИТС2 у изабраним зонама у дневном саобраћају 
(од 04 до 24 часа), осим на минибус експрес линијама и у 
ноћном саобраћају.

Решењем из члана 28. овог правилника може се про-
писати и карта претплати за неограничен број вожњи за 
одређене периоде дана тзв ”ограничена карта”.

Члан 17.
Карте ван режима претплате могу бити електронске 

карте и папирне карте у возилу.
Електронске карте ван режима претплате представљају 

електронски запис у меморији одговарајуће картице.
Карте ван режима претплате омогућавају вожњу у днев-

ном саобраћају (од 04–24 часа) и налазе се у слободној про-
даји за све кориснике линијског превоза.

Електронске карте ван режима претплате могу бити:
– за појединачну вожњу у ИТС2 – за једну непрекидну во-

жњу у једном смеру за одређени број тарифних зона која се 
уписује се у неперсонализовану пластичну смарт картицу;

– временске карте у ИТС1 и то основна временска карта у 
трајању од 90 минута и дневне временске карте (за више во-
жњи у одређеном временском периоду који се одређује актом 
из члана 28. овог правилника). Основна временска карта упи-
сује се у неперсонализоване пластичне смарт картице вали-
дацијом картице у возилу. Дневне временске карте уписују се 
у неперсонализоване пластичне смарт картице валидацијом 
картице у возилу или у папирне смарт картице купљене од 1. 
фебруара 2015. године моментом куповине на киоску.

Папирном смарт картицом купљеном до 31. јануара 
2015. године може се, најкасније до 30. априла 2015. годи-
не, валидацијом картице у возилу купити електронске кар-
те ван режима претплате за појединачну вожњу у ИТС2 за 
изабрани број зона као и временске карте у ИТС1. 

Папирном смарт картицом купљеном од 1. фебруара 
2015. године могу се купити само дневне временске карте 
чија се активација врши моментом куповине на киоску а 
период важења је до истека купљене временске карте. 

У папирну смарт картицу купљену од 1. фебруара 2015. 
године није могуће уписати електронску карту ван режима 
претплате за појединачну вожњу за ИТС2.

Члан 18.
Наплата услуге превоза врши се:
– куповином електронске карте у претплати, која се упи-

сује у важећу персонализовану пластичну смарт картицу;
– валидацијом неперсонализоване пластичне смарт кар-

тице у возилу;
– валидацијом папирне смарт картице у возилу – за па-

пирне смарт картице купљене до 31. јануара 2015. године;
– куповином временске карте која се уписује у папирну 

смарт картицу – за папирне смарт картице купљене од 1. 
фебруара 2015. године;

– куповином папирне карте у возилу;
– куповином посебне карте.

Члан 19.
Приликом уласка у возило путник је дужан да картице 

из члана 13. став 1. тачка 1. овог правилника валидира. Ва-

лидација се врши приношењем картице уређају за валида-
цију, при чему се у меморији одговарајуће картице уписује 
електронски запис о извршеној валидацији.

Прва валидација неперсонализоване пластичне смарт 
картице којом се купује основна временска карта од 90 ми-
нута врши се приношењем картице уређају за валидацију, 
при чему се у меморији одговарајуће картице уписује елек-
тронски запис о извршеној валидацији и умањује новча-
ни износ уписан у меморији картице за цену основне вре-
менске карте од 90 минута што представља информацију 
о плаћеној услузи, док се све остале валидације у оквиру 
временског периода врше приношењем картице уређају за 
валидацију при чему се у меморији одговарајуће картице 
уписује електронски запис о извршеној валидацији.

Прва валидација неперсонализоване пластичне смарт 
картице којом се купују дневне временске карте врши се 
избором одговарајуће врсте дневне временске карте и при-
ношењем картице уређају за валидацију, при чему се у ме-
морији одговарајуће картице уписује електронски запис о 
извршеној валидацији и умањује новчани износ уписан у 
меморији картице за цену изабране дневне временске карте 
што представља информацију о плаћеној услузи, док се све 
остале валидације у оквиру изабраног временског периода 
врше приношењем картице уређају за валидацију при чему 
се у меморији одговарајуће картице уписује електронски за-
пис о извршеној валидацији.

Валидација неперсонализоване пластичне смарт карти-
це којом се купује електронска карта ван режима за поје-
диначну вожњу за једну зону у ИТС2 врши се приношењем 
картице уређају за валидацију, при чему се у меморији од-
говарајуће картице уписује електронски запис о извршеној 
валидацији и умањује новчани износ уписан у меморији 
картице за цену електронске карте ван режима претплате за 
појединачну вожњу за једну зону што представља информа-
цију о плаћеној услузи.

Валидација неперсонализоване пластичне смарт карти-
це којом се купује електронска карта ван режима претплате 
за више зона у ИТС2 врши се избором одговарајућег броја 
зона и приношењем картице уређају за валидацију при 
чему се у меморији одговарајуће картице уписује електрон-
ски запис о извршеној валидацији и умањује новчани износ 
уписан у меморији картице за цену електронске карте ван 
режима претплате за изабрани број зона што представља 
информацију о плаћеној услузи.

Валидација папирне смарт картице купљене до 31. ја-
нуара 2015. године којом се купује електронска карта ван 
режима претплате за појединачну вожњу, прва валидација 
папирне смарт картице купљене до 31. јануара 2015. године 
којом се купује временска карта као и валидација папирне 
смарт картице купљене до 31. јануара 2015. године којом 
се купује електронска карта ван режима претплате за више 
зона, врши се на начин прописан ст. 1, 2, 3, 4. и 5. 

Картице које нису валидиране у складу са ст. 1, 2, 3, 4, 5 
и 6 овог члана сматрају се неисправним возним исправама.

Валидатори су уређаји који служе за валидацију и нап-
лату услуге превоза путем електронске комуникације са 
бесконтактном картицом.

Папирне смарт картице купљене до 31. јануара 2015. 
године могу се допунити најкасније до 31. јануара 2015. го-
дине до максималног новчаног износа утврђеног актом из 
члана 28. овог правилника, односно од 1. фебруара 2015. 
године не могу се допуњавати. Средства преостала на овим 
картицама могу се пребацити на нове пластичне смарт кар-
тице које се обезбеђују о трошку корисника или се могу се 
искористити за плаћање превозне услуге до 30. априла 2015. 
године на начин дефинисан ставом 6. овог члана.



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 189

Члан 20.
Валидацијом персонализоване смарт картице евиденти-

рају се следећи подаци: алијас број и серијски број персона-
лизоване смарт картице, датум и време трансакције, тип 
трансакције, идентификатор возила у систему, идентифика-
тор линије, смер кретања возила, идентификатор стајалишта, 
идентификатор возача и категорија корисника услуге превоза.

Податке из става 1. овог члана обрађује (прикупља, чува 
и користи) Дирекција за јавни превоз.

Сврха обраде ових података је заштита безбедности сис-
тема наплате услуге јавног превоза, спречавање сваке зло-
употребе персонализованих смарт картица и утврђивање 
чињеница у поступку рекламације путника на употребу 
персонализованих смарт картица.

Члан 21.
Правно лице из члана 24. на основу евиденције из ко-

рисничког сервиса сачињава листу алијас бројева персона-
лизованих смарт картица које је у случају употребе потреб-
но блокирати (нестала картица, картица из серије повучене 
из употребе, неодговарајућа документација приликом изда-
вања картице и др.) и без одлагања исту доставља Дирекци-
ји за јавни превоз.

Дирекција за јавни превоз у сврху блокирања персона-
лизоване смарт картице врши посебну обраду следећих по-
датака: алиас број и серијски број персонализоване смарт 
картице, као и датум и време блокирања картице.

Алијас број персонализоване смарт картице коју је по-
требно блокирати чува се на листи све док се не изврши 
блокада картице, након чега се исти трајно брише са листе.

Члан 22.
Код организоване уплате средстава коју врше правна 

лица на име месечне/полумесечне допуне персонализова-
них смарт картица за превоз својих запослених, Дирекција 
за јавни превоз ради допуне врши посебну обраду следећих 
података: алиас број персонализоване смарт картице, тип 
трансакције и тарифне зоне.

Посебна обрада се врши на основу листе картица за до-
пуну коју, без одлагања, Дирекцији за јавни превоз доста-
вља правно лице из члана 24, а која садржи следеће податке: 
алијас број персонализоване смарт картице, тип трансак-
ције и тарифне зоне.

Члан 23.
Подаци које контролори користе у току контроле валид-

ности возних исправа и наплате услуге превоза у возилима 
јавног превоза су: алијас број и серијски број персонали-
зоване смарт картице, датум и време трансакције, иден-
тификатор возила у систему, идентификатор линије, смер 
кретања возила и категорија корисника. Сврха коришћења 
ових података је наплата посебне карте или издавања запи-
сника путнику у случајевима из члана 31. овог правилника.

Сви подаци из става 1. овог члана, укључујући и податке 
о наплаћеним посебним картама и лицима уписаним у служ-
бену евиденцију чувају се у меморији преносног уређаја за 
контролу путника и преносе се на сервер Дирекције за јавни 
превоз када се за то стекну услови (типски на свака четири 
сата, а најкасније до краја радног времена контролора).

Дирекција за јавни превоз врши обраду података из ст. 
1. и 2. овог члана ради контроле испуњења уговорних оба-
веза правног лица коме су поверени послови контроле, 
стављања на увид овлашћеном службеном лицу ради изда-
вања прекршајног налога и ради решавања по приговорима 
путника.

Члан 24.
Податке који се прикупљају приликом издавања персона-

лизованих смарт картица обрађује правно лице коме су уго-
вором поверени послови издавања персонализованих смарт 
картица и продаје допуне карата, у складу са овим правил-
ником. Обавезни подаци који се прикупљају су: алијас број, 
име, очево име и презиме и јединствени матични број путни-
ка (за страна лица број пасоша), а уз сагласност путника 
ради приступања бенефит програму, поред наведених могу 
се прикупљати и следећи подаци: адреса становања, број 
фиксног и мобилног телефона и и-мејл адреса.

Члан 25.
Повезивање података из члана 20. са личним подацима 

из члана 24. могуће је само на лични писани захтев путника 
приликом рекламације на употребу персонализоване смарт 
картице или ради остваривања законског права путника.

Путник се обраћа корисничком сервису са захтевом да 
се провери валидација његове картице у возилу јавног пре-
воза одређеног дана и у одређено време. Кориснички сер-
вис захтев прослеђује Дирекцији за јавни превоз одмах, а 
најкасније у року од три дана.

По пријему захтева врши се приступ подацима из става 
1. овог члана од стране овлашћеног лица Дирекције за јав-
ни превоз и то путем личне лозинке. Сваки приступ овим 
подацима мора бити евидентиран, са трајним и неизбри-
сивим записом о датуму и времену приступа и лицу које је 
приступило податку.

Члан 26.
По истеку периода од 30 дана од дана евидентирања, сви 

алиас и серијски бројеви персонализоване смарт картице се 
трајно бришу. Остали подаци се даље чувају у анонимизи-
раном облику, ради коришћења у статистичке сврхе.

Члан 27.
Дирекција за јавни превоз и правно лице из члана 24. 

су дужни да податке које обрађују заштите од злоупотреба, 
уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа и 
сходно томе да предузимају све техничке, кадровске и ор-
ганизационе мере заштите података, у складу са утврђеним 
стандардима и поступцима.

Члан 28.
Цена услуге превоза и рок важења возних исправа 

утврђују се актом градоначелника, на предлог Дирекције за 
јавни превоз.

Цена посебне карте утврђује се актом из става 1. овог 
члана, према цени услуге превоза и стварним трошковима 
њеног издавања.

IV. КОНТРОЛА ПУТНИКА

Члан 29.
Контролу путника обавља контролор опремљен преносним 

уређајем за контролу путника или друго овлашћено лице. 
Уређајем из става 1. овог члана врши се провера валид-

ности возне исправе и плаћања услуге превоза.
Дирекција за јавни превоз може прописати обавезу да 

контролор по уласку у возило блокира валидаторе. 

Члан 30.
За коришћење услуге превоза путник је дужан да у вози-

лу поседује важећу, одговарајућу и исправну возну исправу 
коју је на захтев контролора или другог овлашћеног лица 
дужан да уступи ради провере.
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Уколико путник не поседује возну исправу из става 1. 
овог члана, односно одбије да је уступи ради провере, дужан 
је да овлашћеном лицу пружи податке о свом идентитету.

Члан 31.
Путник који је у возилу затечен без возне исправе или са 

неисправном возном исправом на захтев контролора може 
купити посебну карту и потом наставити започету вожњу.

Посебна карта обавезно садржи:
– податке о путнику (име, презиме, матични број и сл.),
– цену утврђену актом из члана 28. овог правилника,
– линију јавног превоза, гаражни број,
– датум издавања и службени број контролора.
Куповином посебне карте, од момента издавања, пу-

тник стиче право на започето и даље коришћење услуге ли-
нијског превоза у дневном саобраћају у системима ИТС1 и 
ИТС2 у дану у коме је карта издата, осим у посебном прево-
зу минибус возилима.

Путник који је услугу превоза платио посебном картом 
дужан је да приликом сваке наредне контроле уз посебну кар-
ту контролору на увид пружи и податке о свом идентитету.

Путнику који не купи посебну карту издаје се записник 
који садржи следеће податке о путнику:

– име и презиме, ЈМБГ,
– адреса,
– број идентификационе исправе,
– орган издавања идентификационе исправе.
Подаци о путнику који не купи посебну карту уписују 

се у службену евиденцију и стављају на увид овлашћеном 
службеном лицу ради издавања прекршајног налога, а у 
случају да је комунални полицајац присутан он ће таквом 
путнику издати прекршајни налог.

Након уписа у службену евиденцију путник је дужан да 
се удаљи из возила на првом наредном стајалишту.

Контролор у контроли може затражити помоћ поли-
цијске управе, односно комуналне полиције.

На линијама на којима валидацију путника прати возач, 
возач је дужан да заустави возило док путник не купи или ус-
пешно не валидира возну исправу, односно не напусти возило.

Члан 32.
Плаћање прекршајног налога врши се у складу са зако-

ном којим се регулише прекршајни поступак.
Члан 33.

Контролор је дужан да у следећим случајевима од 
путника одузме картицу, уз издавање потврде о одузимању:

– коришћење службене легитимације ИТС система као 
возне исправе;

– злоупотребе персонализоване картице (коришћење 
истекле картица без уписане електронске карте у претплати 
за период контроле као возне исправе, коришћење картице 
од стране другог лица и др.);

– коришћење оштећене персонализоване картице као 
возне исправе;

– коришћење оштећене неперсонализоване картице као 
возне исправе;

– коришћење невалидиране неперсонализоване картице 
као возне исправе.

Потврда о одузимању обавезно садржи датум одузи-
мања, линију, број (тзв. алиас) одузете картице и службени 
број контролора.

По истеку периода од 48 сати од момента одузимања, ко-
рисник одузете картице може преузети одузету картицу у 
корисничком центру уз прилагање потврде о одузимању и 
то у следећим случајевима:

– службена легитимација ИТС система се враћа ко-
риснику након уплате износа у висини посебне карте;

– злоупотреба персонализоване картице – картица се не 
враћа кориснику већ се задржава као доказ у поступку пред 
надлежним органима;

– оштећене персонализоване картице са уписаном елек-
тронском картом у претплати за период контроле – карти-
ца се враћа кориснику након што корисник обезбеди нову 
исправну персонализовану картицу;

– оштећене персонализоване картице без уписане елек-
тронске карте у претплати за период контроле – картица се 
враћа кориснику након што корисник омогући податке за 
уписивање у службену евиденцију и стављања на увид овла-
шћеном службеном лицу ради издавања прекршајног налога;

– оштећене неперсонализоване картице – картица се не 
враћа се кориснику и задржава се у корисничком центру до 
комисијског уништења. Преостала средства са ове картице 
могу се пребацити на обезбеђену нову исправну картцу тек 
пошто корисник омогући податке за уписивање у службе-
ну евиденцију и стављања на увид овлашћеном службеном 
лицу ради издавање прекршајног налога;

– невалидиране неперсонализоване картице – враћају се 
кориснику након што корисник омогући податке за уписи-
вање у службену евиденцију и стављања на увид овлашће-
ном службеном лицу ради издавања прекршајног налога.

Картице које корисник остави код контролора без узи-
мања потврде о одузимању, за које корисник у року од 30 
дана не може да достави доказ о допуни картице (слип о до-
пуни), уништавају се комисијски, док се са катицама за које 
корисник достави доказ о допуни картице поступа идентич-
но као са невалидираним неперсонализованим картицама.

V. КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА 
УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

Члан 34.
Услугу превоза у режиму претплате у тарифном систему 

ИТС1 и ИТС2, зависно од категорије, корисници могу ост-
варити као:

1. превоз са накнадом:
– без попуста;
– са попустом;
2. превоз без накнаде (бесплатан превоз):
– са неограниченим временом трајања без возне исправе;
– са ограниченим временом трајања са возном исправом.

Члан 35.
Услугу превоза са накнадом без попуста, уз одговарајућу 

возну исправу, остварују:
1. запослена лица и грађани под условом да имају пре-

бивалиште на територији Републике Србије;
2. страни држављани.

Члан 36.
Корисници из члана 35. овог правилника остварују пра-

во на издавање одговарајуће персонализоване пластичне 
смарт картице на основу поднетог захтева за издавање возне 
исправе и следеће документације којом доказују свој статус:

– категорија под тачком 1: лична карта или пасош на увид;
– категорија под тачком 2: лична карта или пасош на увид.

Члан 37.
Услугу превоза са накнадом са попустом (повлашћене 

категорије путника), уз одговарајућу возну исправу, оства-
рују корисници који имају пребивалиште на територији 
града Београда, и то:

1) ученици средњих школа уколико нису старији од 20 
година;
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2) студенти високошколских установа који нису старији 
од 26 година;

2а) студенти докторских студија и студенти медицин-
ског факултета до навршених 28 година;

3) ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвали-
ди са 20-40% инвалидности;

4) инвалиди рада услед последица несреће на послу и 
професионалних обољења са 50–60% телесног оштећења;

5) инвалиди рада услед последица болести са 100% ин-
валидности;

6) цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења;
7) трајно неспособна лица за рад и привређивање;
8) дијализирана и трансплантирана лица;
9) лица са лаком душевном заосталошћу;
10) корисник права на новчану социјалну помоћ и ње-

гови чланови домаћинства који су обухваћени решењем о 
признавању права, под условом да ово право нису оствари-
ли по неком другом основу;

11) незапослене жене од 60–65 година које нису пензи-
онери;

12) лични пензионери и породични пензионери и 
лица старија од 65 година са висином месечне пензије од 
10.000,01 до 25.000,00 РСД; 

13) лични пензионери и породични пензионери и 
лица старија од 65 година са висином месечне пензије од 
25.000,01 до 50.000,00 РСД; 

14) лични пензионери и породични пензионери и лица 
старија од 65 година са висином месечне пензије већом од 
50.000,00 РСД;

15) лица старија од 65 година која нису пензионери;
16) незапослена лица која су на евиденцији код органи-

зације надлежне за послове запошљавања на територији 
града Београда;

17) избегла и интерно расељена лица који имају бора-
виште на територији града Београда.

Изузетно, корисници из става 1. тач. 1. и 2. овог члана, 
који немају пребивалиште на територији града Београда, 
остварују услугу превоза са накнадом са попустом уз одго-
варајућу возну исправу, под условом да је школа/факултет 
коју похађају на територији града Београда.

Корисници из става 1. тач. 1. и 2. овог члана, који имају 
пребивалиште на територији града Београда а похађају 
школу односно факултет у иностранству или је испостава 
иностране школе односно фалултета на територији града 
Београда, остварују услугу превоза са накнадом са попус-
том уз одговарајућу возну исправу.

Возне исправе корисницима из става 1. тач. 1, 2. и 17. 
и ст. 2. и 3. овог члана издају се са ограниченим временом 
трајања, најдуже до једне године.

Возне исправе корисницима из става 1. тач. 16. овог чла-
на издају се са ограниченим временом трајања, најдуже до 
шест месеци.

Корисници који поседују картице са ознаком П13, П14 и 
Б1 од 1. фебруара 2015. године аутоматски добијају категорију 
из става 1. тачка 14. која ће бити уписана у меморију картице 
приликом прве допуне. Корисник може остварити право на 
уписивање друге категорије у меморију картице достављањем 
доказа прописих чланом 38 односно 41. правилника.

Корисници који су поднели захтев за остваривање пен-
зије до добијања првог чека од пензије, као и корисници са 
привременим решењем о пензионисању без чека од пен-
зије, остварују услугу превоза са накнадом са попустом уз 
одговарајућу возну исправу као и корисници из става 1. та-
чка 14. Након добијања првог чека од пензије, корисник се 
може захтевати промену категорије.

Члан 38.

Корисници из члана 37. овог правилника остварују 
право на издавање одговарајуће персонализоване пласти-
чне смарт картице на основу поднетог захтева за издавање 
возне исправе, и следеће документације којом доказују свој 
статус:

Р. бр Назив категорије Потребна документација

1.
Ученици средњих школа 
уколико нису старији од 
20 година

– за пунолетне фотокопија личне карте (ориги-
нал на увид)
– за малолетне фотокопија пасоша или здр. 
књижице или извода из матичне књиге 
рођених(оригинал на увид)
– за ученике са пребивалиштем на територији 
града Београда – оригинална потврда о похађању 
верификоване средње школе на територији Ср-
бије или оригинална потврда о похађању школе 
у иностранству/испоставе у Београду која мора 
бити на српском или енглеском или преведена на 
српски од стране судског тумача
– за ученике са пребивалиштем ван територије 
града Београда – оригинална потврда о похађању 
верификоване средње школе на територији 
Београда

2. и 2а)

Студенти високошкол-
ских установа који нису 
старији од 26 година

Студенти докторских 
студија и студенти ме-
дицинског факултета до 
навршених 28 година

– фотокопија личне карте (оригинал на увид);
– за стране студенте фотокопија пасоша (ориги-
нал на увид), за студенте из ЕУ фотокопија личне 
карте (оригинал на увид);
– за студенте са пребивалиштем на територији 
града Београда – оригинална потврда о похађању 
акредитоване високошлолске установе на терито-
рији Србије или оригинална потврда о похађању 
факултета у иностранству/ испоставе у Београду 
која мора бити на српском или енглеском или 
преведена на српски од стране судског тумача.
– за студенте са пребивалиштем ван територије 
града Београда – оригинална потврда о похађању 
акредитоване високошлолске установе на тери-
торији Београда
– за студенте докторских студија – листинг ПИО 
фонда не старији од 15 дана као доказ да нису 
запослени

3.

Ратни војни инвалиди 
и мирнодопски војни 
инвалиди са 20-40% 
инвалидности

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног 
органа о трајној инвалидности са 20-40% инва-
лидности (оригинал на увид)

4.

Инвалиди рада услед 
последица несреће на 
послу и професионал-
них обољења са 50-60% 
телесног оштећења

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног 
органа о трајној инвалидности са 50-60% телес-
ног оштећења (оригинал на увид)

5.
Инвалиди рада услед 
последица болести са 
100% инвалидности

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног 
органа о трајној инвалидности са 100% инвалид-
ности (оригинал на увид)

6.
Цивилни инвалиди 
рата са 20-40% телесног 
оштећења

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног 
органа о трајној инвалидности са 20-40% телес-
ног оштећења (оригинал на увид)

7. Трајно неспособна лица 
за рад и привређивање

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног 
органа о трајној неспособности за рад и при-
вређивање (оригинал на увид)

8. Дијализирана и транс-
плантирана лица

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија потврде надлежне установе или 
комисијски налаз са печатом надлежне установе 
(оригинал на увид) или фотокопија извода из 
здравственог картона који мора бити заведен 
потписан и оверен од стране надлежног ордини-
рајућег лекара (оригинал на увид)

9. Лица са лаком душевном 
заосталошћу

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија потврде надлежне установе или ко-
мисијски налаз са шифром болести и латинским 
називом болести (оригинал на увид) или копија 
извода из здравственог картона, који мора бити 
заведен потписан и оверен од стране надлежног 
ординирајућег лекара са шифром болести (ори-
гинал на увид).
– Само за болести под шифром: Ф70 или Ф70.0 
или Ф70.1 или Ф 70.2 или Ф 70.3.
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Р. бр Назив категорије Потребна документација

10.

Корисник права на 
новчану социјалну 
помоћ и његови чланови 
домаћинства који су 
обухваћени решењем о 
признавању права, под 
условом да ово право 
нису остварили по неком 
другом основу

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија решења надлежног органа о 
трајном коришћењу права на новчану социјалну 
помоћ (оригинал на увид)
– доказ да лице није у радном односу: ориги-
нална потврда коју издаје НСЗ – Београд да 
лице није у радном односу – статус у потврди 
„незапослено лице”, не старија од 15 дана или 
оригинал листинг ПИО фонда (не старији од 15 
дана)

11.
Незапослене жене од 60 
до 65 година, које нису 
пензионери

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал листинг ПИО фонда не старији од 15 
дана као доказ о незапослености

12.

Лични пензионери и 
породични пензионери 
и лица старија од 65 го-
дина са висином месечне 
пензије од 10.000,01 до 
25.000,00 РСД

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења о пензиони-
сању или привременог правоснажног решења о 
пензионисању, 
– оригинал последњег пензионог чека са уписа-
ним ЈМБГ корисника пензије или оригинал по-
тврда ПИО фонда о висини пензије са уписаним 
ЈМБГ корисника пензије не старија од 15 дана
За промену категорије (лица која поседују карти-
це ознака П13,П14 или Б1): 
– оригинал последњег пензионог чека са уписа-
ним ЈМБГ корисника пензије или оригинал по-
тврда ПИО фонда о висини пензије са уписаним 
ЈМБГ корисника пензије не старија од 15 дана

13.

Лични пензионери и 
породични пензионери 
и лица старија од 65 го-
дина са висином месечне 
пензије од 25.000,01 до 
50.000,00 РСД

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења о пензиони-
сању или привременог правоснажног решења о 
пензионисању, 
– оригинал последњег пензионог чека са уписа-
ним ЈМБГ корисника пензије или оригинал по-
тврда ПИО фонда о висини пензије са уписаним 
ЈМБГ корисника пензије не старија од 15 дана 
За промену категорије (лица која поседују карти-
це ознака П13,П14 или Б1): 
– оригинал последњег пензионог чека са уписа-
ним ЈМБГ корисника пензије или оригинал по-
тврда ПИО фонда о висини пензије са уписаним 
ЈМБГ корисника пензије не старија од 15 дана

14.

Лични пензионери и 
породични пензионери и 
лица старија од 65 година 
са висином месечне пен-
зије већом од 50.000,00 
РСД

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења о пензиони-
сању или привременог правоснажног решења о 
пензионисању, 
– оригинал последњег пензионог чека са уписа-
ним ЈМБГ корисника пензије или оригинал по-
тврда ПИО фонда о висини пензије са уписаним 
ЈМБГ корисника пензије не старија од 15 дана
За кориснике који су поднели захтев за оства-
ривање пензије: оригинал потврда ПИО фонда 
о поднетом захтеву за остваривање права на 
пензију не старија од 15 дана.
За кориснике са привременим решењем о пензи-
онисању без чека од пензије: фотокопија привре-
меног правоснажног решења о пензионисању.
За промену категорије (лица која поседују карти-
це ознака П13,П14 или Б1): 
– оригинал последњег пензионог чека са уписа-
ним ЈМБГ корисника пензије или оригинал по-
тврда ПИО фонда о висини пензије са уписаним 
ЈМБГ корисника пензије не старија од 15 дана

15. Лица старија од 65 годи-
на која нису пензионери

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
За избегла лица:
– фотокопија избегличке легитимације (плаве 
боје) (оригинал на увид)
За интерно расељена лица:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија легитимације за расељена лица 
(беле боје) (оригинал на увид)
– фотокопија потврде МУП-а о пријављеном 
боравку на територији града Београда не старија 
од две године (оригинал на увид)
– оригинал потрвда ПИО фонда да лице није у 
статусу пензионера не старија од 15 дана
– оригинал листинг ПИО фонда не старији од 15 
дана као доказ о незапослености 
За промену категорије (лица која поседују карти-
це ознака П13,П14 или Б1): 
– оригинал потрвда ПИО фонда да лице није у 
статусу пензионера не старија од 15 дана
– оригинал листинг ПИО фонда не старији од 15 
дана као доказ о незапослености 

16.

Незапослена лица која 
су на евиденцији код 
организације надлежне 
за послове запошљавања 
на територији града 
Београда

– фотокопија личне карте(оригинал на увид)
– оригинална потврда коју издаје НСЗ – Београд 
да лице није у радном односу – статус у потврди 
„незапослено лице”, не старија од 15 дана

Р. бр Назив категорије Потребна документација

17.

Избеглице и интерно 
расељена лица која имају 
боравиште на територији 
града Београда

Избеглице:
– фотокопија важеће избегличке легитимације 
(плаве боје) (оригинал на увид)
Интер. расељена лица:
– фотокопија личне карте
– фотокопија легитимације за расељена лица 
(беле боје) (оригинал на увид)
– фотокопија потврде МУП-а о пријављеном 
боравку на територији града Београда не старија 
од две године (оригинал на увид)

Члан 39.
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са нео-

граниченим временом трајања без возне исправе, уз услов 
да имају пребивалиште на територији Републике Србије, 
остварују:

– деца до седам година;
– професионални припадници Војске Србије у униформи;
– припадници полиције и комуналне полиције у уни-

форми.
Члан 40.

Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са огра-
ниченим временом трајања, најдуже до краја периода ва-
жења картице, уз одговарајућу возну исправу, остварују:

1. лични пензионери и породични пензионери и 
лица старија од 65 година са висином месечне пензије до 
10.000,00 рсд;

2. ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди 
са 50-100% инвалидитета;

3. цивилни инвалиди рата са 50–100% телесног 
оштећења;

4. инвалиди рада услед последице несреће на послу и 
професионалног обољења са 70–100% телесног оштећења;

5. слепа лица и њихов пратилац када је у присуству сле-
пог лица;

6. инвалидна лица која примају стални додатак за туђу 
негу и помоћ;

7. лица оболела од церебралне парализе, дечије парали-
зе и плегије;

8. лица оболела од мишићне дистрофије и хемофилије;
9. лица оболела од мултиплекс склерозе и аутизма;
10. лица са умереном, тешком и дубоком душевном зао-

сталошћу;
11. корисници који су то право стекли на основу савезних 

и републичких прописа (носиоци ордена „Народни херој”, 
носиоци „Партизанске споменице 1941. године”, борци на-
родноослободилачких и револуционарних ратова, носиоци 
одликовања и сл.), под условом да имају одговарајућу легити-
мацију издату од надлежног органа којом доказују овај статус;

Лица из става 1. овог члана остварују услугу бесплатног 
превоза под условом да имају пребивалиште на територији 
града Београда, изузев лица из тачке 11. која бесплатан пре-
воз остварују уз услов да имају пребивалиште на терито-
рији Републике Србије.

Период важења картице утврђује се актом из члана 28. 
овог Правилника.

За коришћење услуге превоза без накнаде (бесплатан 
превоз) са ограниченим временом трајања уз одговарајућу 
возну исправу за лица из става 1. овог члана може се, актом 
из члана 28. овог правилника, прописати обавеза плаћања 
годишње електронске регистрације.

Члан 41.
Корисници из члана 40. овог правилника остварују пра-

во на издавање одговарајуће персонализоване пластичне 
смарт картице на основу поднетог захтева за издавање возне 
исправе и следеће документације, којом доказују свој статус:
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1

лични пензионери и породични 
пензионери и лица старија од 
65 година са висином месечне 
пензије до 10.000,00 РСД

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
За избегла лица:
– фотокопија избегличке легитимације 
(плаве боје) (оригинал на увид)
За интерно расељена лица:
– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
– фотокопија легитимације за расељена 
лица (беле боје) (оригинал на увид)
– фотокопија потврде МУП-а о пријавље-
ном боравку на територији града Београда 
не старија од две године (оригинал на 
увид)
– оверена фотокопија правоснажног 
решења о пензионисању или привременог 
правоснажног решења о пензионисању,
– оригинал последњег пензионог чека са 
уписаним ЈМБГ корисника пензије или 
оригинал потврда ПИО фонда о висини 
пензије са уписаним ЈМБГ корисника 
пензије не старија од 15 дана
За промену категорије (лица која поседују 
картице ознака П13,П14 или Б1): 
– оригинал последњег пензионог чека са 
уписаним ЈМБГ корисника пензије или 
оригинал потврда ПИО фонда о висини 
пензије са уписаним ЈМБГ корисника 
пензије не старија од 15 дана

2
Ратни војни инвалиди и мир-
нодопски војни инвалиди са 
50-100% инвалидитета

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
– оверена фотокопија правоснажног 
решења надлежног органа о трајном 
инвалидитету или оригинал уверења на-
длежног органа којим доказују свој статус 
(не старије од 15 дана)
– оригиналну потврду да није у радном од-
носу не старију од 15 дана или оригинални 
листинг ПИО фонда не старији од 15 дана, 
а за лица старија од 65 чек од пензије

3 Цивилни инвалиди рата са 50-
100% телесног оштећења

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
– оверена фотокопија правоснажног ре-
шења надлежног органа о трајном инвали-
дитету рата са 50-100% телесног оштећења 
или оригинал уверења надлежног органа 
којим доказују свој статус (не старије од 
15 дана)
– оригиналну потврду да није у радном 
односу не старију од 15 дана или оригинал-
ни листинг ПИО фонда не старији од 15 
дана, а за лица старија од 65 чек од пензије 
са ЈМБГ.

4

Инвалиди рада услед последице 
несреће на послу и професи-
оналног обољења са 70-100% 
телесног оштећења

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
– оверена фотокопија правоснажног 
решења надлежног органа о трајном 
инвалидитету или оригинал уверења на-
длежног органа којим доказују свој статус 
(не старије од 15 дана)
– оригиналну потврду НСЗ да није у 
радном односу не старију од 15 дана или 
оригинални листинг ПИО фонда не ста-
рији од 15 дана, а за лица старија од 65 чек 
од пензије са ЈМБГ.

5 Слепа лица и њихов пратилац 
када је у присуству слепог лица

– фотокопија личне карте(оригинал на 
увид)
– за малолетна лица фотокопија пасоша, 
здравствене књижице или извода из мати-
чне књиге рођених (оригинал на увид)
– оверена фотокопија медицинског карто-
на за евиденцију и категоризацију слепих 
и слабовидих који је оверен од надлежне 
државне здравствене установе и лекарске 
комисије (фотокопија у формату А3 који је 
идентичан оригиналу)
– оверена фотокопија чланске карте Савеза 
слепих Србије или неког другог савеза или 
удружења слепих
– оригиналну потврду НСЗ да није у 
радном односу не старију од 15 дана 
или оригинални листинг ПИО фонда не 
старији од 15 дана; за лица старија од 65 
година чек од пензије

Ред 
бр. Назив категорије Потребна документација

6
Инвалидна лица која примају 
стални додатак за туђу негу и 
помоћ

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
– за малолетна лица фотокопија пасоша, 
здравствене књижице ули извода из мати-
чне књиге рођених (оригинал на увид)
– оверена фотокопија правоснажног ре-
шења надлежног органа о сталном додатку 
за туђу негу и помоћ. Лица која у Решењу 
која имају одређен контролни преглед не 
остварују право на бесплатан превоз по 
овом основу.

7
Лица оболела од церебралне 
парализе, дечије парализе и 
плегије

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид); 
– за малолетна лица фотокопија здравстве-
не књижице, пасоша или извода из мати-
чне књиге рођених (оригинал на увид)
– оверена фотокопија комисијског налаза 
надлежне здравствене установе са шифром 
и латинским називом болести или ориги-
нал извод из здравственог картона, који 
мора бити заведен, потписан и оверен од 
стране надлежног ординирајућег лекара 
са шифром и латинским називом болести 
или оверена фотокопија отпусне листе за 
завршном дијагнозом потписана и оверена 
од стране надлежног лекара са шифром и 
латинским називом болести.
– Само за болести под шифром: Г 80 или Г 
81 или Г82 са свим подшифрама у оквиру 
ових шифара

8 Лица оболела од мишићне 
дистрофије и хемофилије

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
– за малолетна лица фотокопија здрав-
ствене књижице, пасоша или извода из 
матичне књиге рођених(оригинал на увид)
– оверена фотокопија комисијског налаза 
надлежне здравствене установе са шифром 
и латинским називом болести или ориги-
нал извода из здравственог картона, који 
мора бити заведен, потписан и оверен од 
стране надлежног ординирајућег лекара 
са шифром и латинским називом болести 
или оверена фотокопија отпусне листе за 
завршном дијагнозом потписана и оверена 
од стране надлежног лекара са шифром и 
латинским називом болести
Само за болести под шифром: Г 71.0 или Д 
66 или Д67 или Д68

9 Лица оболела од мултиплекс 
склерозе и аутизма

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
– за малолетна лица фотокопија здравстве-
не књижице, пасоша или извода из мати-
чне књиге рођених (оригинал на увид)
– оверена фотокопија комисијског налаза 
надлежне здравствене установе са шифром 
и латинским називом болести или ориги-
нал извода из здравственог картона, који 
мора бити заведен, потписан и оверен од 
стране надлежног ординирајућег лекара 
са шифром и латинским називом болести 
или оверена фотокопија отпусне листе за 
завршном дијагнозом потписана и оверена 
од стране надлежног лекара са шифром и 
латинским називом болести 
Само за болести под шифром: Г 35 или 
Ф 84.0

10 Лица са умереном, тешком и ду-
боком душевном заосталошћу

– фотокопија личне карте(оригинал на 
увид)
– за малолетна лица фотокопија здрав-
ствене књижице, пасоша или извода из 
матичне књиге рођених(оригинал на увид)
– оверена фотокопија решења надлежног 
органа о трајној неспособности за рад и 
привређивање 
– оверена фотокопија комисијског налаза 
надлежне здравствене установе са шифром 
или оригинал извода из здравственог кар-
тона који, мора бити заведен потписан и 
оверен од стране надлежног ординирајућег 
лекара здравља са шифром болести 
Само за болести под шифром: Ф 71 или Ф 
72 или Ф 73 са свим подшифрама у оквиру 
ових шифара
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Корисници који су то право сте-
кли на основу савезних и репу-
бличких прописа (носиоци ор-
дена „Народни херој”, носиоци 
„Партизанске споменице 1941. 
године”, борци народноослобо-
дилачких и револуционарних 
ратова, носиоци одликовања 
и сл.), под условом да имају 
одговарајућу легитимацију из-
дату од надлежног органа којом 
доказују овај статус

– фотокопија личне карте (оригинал на 
увид)
– оверена фотокопија одговарајуће легити-
мација издата од надлежног органа којом 
доказују свој статус

Члан 42.
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са огра-

ниченим временом трајања (најдуже до једне године) уз од-
говарајућу возну исправу остварују лица која имају преби-
валиште на територији града Београда:

1. труднице док трају околности под којима се остварује 
право;

2. деца до 18 година која лично примају сталну социјал-
ну помоћ на основу решења надлежног центра за социјални 
рад уз потврду да су редовни ученици;

3. уживаоци породичне инвалиднине по основу палог бор-
ца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, и то:

– деца палих бораца редовни ученици средњих школа и 
студенти виших школа, факултета и високих школа;

– брачни другови и родитељи палих бораца који нису у 
радном односу.

Члан 43.
Корисници из члана 42. овог правилника остварују пра-

во на издавање одговарајуће персонализоване пластичне 
смарт картице на основу поднетог захтева за издавање возне 
исправе, и следеће документације којом доказују свој статус:
Р.бр. Назив категорије Потребна документација

1
Труднице док трају околнос-
ти под којима се остварује 
право

– фотокопија личне карте(оригинал на увид)
– оригинал лекарског уверења (државне или 
приватне установе) о трудноћи које садржи 
процену термина порођаја, са печатом 
гинеколога

2

Деца до 18 година која лично 
примају сталну социјалну 
помоћ на основу решења на-
длежног центра за социјални 
рад уз потврду да су редовни 
ученици

– фотокопија пасоша, здравствене књижице 
или извода из матичне књиге рођених (ори-
гинал на увид)
– оригинал или оверена фотокопија решења 
општинског центра за социјални рад о ко-
ришћењу права на новчану социјалну помоћ 
или оверена фотокопија Решења којим је дете 
обухваћено као члан породице корисника 
социјалне помоћи 
– оригинална потврда да је редован ученик

3а

Уживаоци породичне ин-
валиднине по основу палог 
борца у оружаним акцијама 
после 17. августа 1990. годи-
не, и то: деца палих бораца 
редовни ученици средњих 
школа и студенти виших 
школа, факултета и високих 
школа;

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– за малолетне фотокопија пасоша, здравс-
твене књижице или извода из матичне књиге 
рођених(оригинал на увид)
– оригинал или оверена фотокопија пра-
воснажног првостепеног решења општин-
ског центра за социјални рад или оверена 
фотокопија решења другостепеног органа 
или оригинал уверења/потврде надлежног 
органа којим доказују свој статус (не старије 
од 15 дана)
– оригинална потврда да похађају акредито-
вану средњу школу односно акредитовану 
вишу школу, факултет, високошколску 
установу

3б

Уживаоци породичне ин-
валиднине по основу палог 
борца у оружаним акцијама 
после 17. августа 1990. годи-
не, и то: брачни другови и 
родитељи палих бораца који 
нису у радном односу

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оригинал или оверена фотокопија правос-
нажног првостепеног решења општинског 
центра за социјални рад или оверена фотоко-
пију решења другостепеног органа (оригинал 
на увид) или оригинал уверења/потврде 
надлежног органа којим доказују свој статус 
(не старије од 15 дана)
– доказ да није у радном односу: листинг рад-
ног стажа коју издаје ПИО фонд не старији од 
15 дана или оригинална потврда коју издаје 
НСЗ, не старија од 15 дана или за особе преко 
65 година оригинални чек од пензије

Члан 44.
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) за време 

трајања основног образовања остварују ученици који нису 
старији од 17 година и похађају основне школе и ученици 
који нису старији од 19 година и похађају основне школе за 
образовање ученика са сметњама у развоју, на територији 
града Београда, уз одговарајућу возну исправу.

Члан 45.
Корисници из члана 44. овог правилника остварују пра-

во на издавање одговарајуће персонализоване пластичне 
смарт картице на основу поднетог захтева за издавање воз-
не исправе са потписом једног од родитеља односно лица 
које се стара о ученику, у име ученика, фотографије 3,0 x 3,5 
не старије од шест месеци и следеће документације којом 
доказују свој статус:

– фотокопија здравствене књижице или извода из ма-
тичне књиге рођених (оригинал на увид) и потврде о по-
хађању школе на територији града Београда.

У случају подношења захтева за издавање персонали-
зоване картице за категорију корисника из члана 44. преко 
основне, односно основне школе за образовање ученика са 
сметњама у развоју, школа предаје оверени списак уписа-
них ученика (по разредима), фотографију ученика и потпи-
сан захтев од лица из става 1. овог члана.

Члан 46.
За издавање персонализованих пластичних смарт кар-

тица корисник подноси захтев лично уз прописану доку-
ментацију, фотографише се на лицу места или подноси лич-
ну фотографију 3,0 x 3,5 cm не старију од шест месеци.

За издавање персонализованих возних исправа за мало-
летна лица, захтев подноси родитељ или старатељ уз одго-
варајућу документацију и приложену фотографију 3,0 x 3,5 
cm не старију од шест месеци, осим у случају да захтев под-
носи корисник уз сопствену личну карту.

У случају групног подношења захтева за издавање пер-
сонализованих возних исправа, поред прописане докумен-
тације подноси се и фотографија 3,0 x 3,5 не старије од шест 
месеци.

За издавање нове персонализоване картице тзв. „дупли-
кат” за остваривање права на услугу превоза без накнаде 
(бесплатан превоз) корисник доставља идентичну доку-
ментацију као и приликом првог издавања, док се издавање 
дупликата и продужење важности картица којима се оства-
рује право на услугу превоза са накнадом са попустом (по-
влашћен превоз) може вршити и уз прилагање фотокопије 
пасоша (оригинал на увид) уместо личне карте уз испуња-
вање свих осталих услова прописаних правилником.

Члан 47.
Персонализована пластична смарт картица се може бло-

кирати:
– по налогу Дирекције за јавни превоз
– од стране корисничког сервиса услед утврђене непра-

вилности, о чему кориснички сервис без одлагања писаним 
путем извештава Дирекцију за јавни превоз

– на захтев корисника картице.
Блокирана персонализована пластична смарт картица је 

неисправна возна исправа.
Пребацивање новчаних средстава са једне на другу не-

персонализовану картицу врши се искључиво уз блокаду 
картице са које се пребацују средства, при чему се блокира-
на картица са које се пребацују средства задржава у корис-
ничком центру до комисијског уништења.
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Члан 48.
Возну исправу за коришћење бесплатног превоза у слу-

чајевима организовања значајних међународних скупова, 
културних и научних манифестација, спортских догађаја и 
др. у којима је град Београд домаћин, одобрава Дирекција 
за јавни превоз.

Рок важења возне исправе одређује се на основу времена 
трајања манифестације, односно горе означених догађаја.

Возне исправе из става 1. овог члана се не валидирају.
Члан 49.

Бесплатан превоз са ограниченим временом трајања 
омогућава неограничени број вожњи на свим линијама, 
радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном 
саобраћају (од 04 до 24 часа), осим на експрес линијама, ми-
нибус експрес линијама и у ноћном саобраћају.

Члан 50.
Дирекција за јавни превоз има право да у изузетним 

случајевима одобри сторнирање опомене са или без нап-
лате трошкова сторнирања, повраћај средстава од посеб-
них карата, као и издавање возне исправе за коришћење 
бесплатног или повлашћеног превоза, са роком важења нај-
дуже до једне године.

О броју сторнираних опомена и издатих возних исправа 
из става 1. овог члана води се службена евиденција.

Члан 51.
Град Београд са надлежним министарствима републике 

и другим надлежним органима и организацијама уговара 
начин, висину и рокове исплате надокнаде средстава на име 
разлике од цене превоза повлашћених категорија до изно-
са цене електронске карте у претплати за запосленог, као и 
надокнаде средстава за категорије са бесплатним превозом.

VI. ОСИГУРАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
Члан 52.

Превозник који обавља јавни превоз путника дужан је 
да закључи уговор о осигурању путника у јавном превозу од 
последица несрећног случаја, у складу са посебним законом.

Превозник је дужан да на видном месту у превозном 
средству назначи податке о закљученом уговору о оси-
гурању, а нарочито назив друштва за осигурање и права 
путника по основу тог уговора.

VII. СИСТЕМ ПРОДАЈЕ ВОЗНИХ ИСПРАВА

Члан 53.
Дирекција за јавни превоз за потребе продаје возних 

исправа организује:
– продајна места на којима се врши издавање персона-

лизованих пластичних смарт картица;
– продајна места на којима се врши продаја неперсона-

лизованих пластичних и папирних смарт картица, карата у 
претплати и карата ван режима претплате;

– продају карата у возилу код возача.
Продајна места из става 1. алинеја 1. и 2. морају да буду 

у близини стајалишта, терминуса и у зони велике атракције 
путника и равномерно распоређена на територији целог 
града, у складу са захтевом Дирекције за јавни превоз.

Члан 54.
Издавање персонализованих пластичних смарт картица 

врши се на посебним продајним местима специјализова-
ним за ту врсту посла, која су опремљена неопходном опре-
мом за издавање ове врсте картица.

Приликом преузимања картице кориснику се издаје по-
тврда о наплаћеној услузи издавања картице.

Цена издавања картице утврђена је актом градоначелни-
ка из члана 28. овог правилника.

О издатим картицама води се евиденција која је ажур-
на, тачна и безбедним мерама заштићена од неовлашћеног 
приступа и коришћења, у складу са посебним законом.

У случају нестанка персонализоване пластичне смарт 
картице, корисник пријављује нестанак у било ком корис-
ничким сервису, ради блокирања картице.

На захтев корисника који је пријавио нестанак персона-
лизоване пластичне смарт картице издаје се нова картица. 
Трошкове издавања сноси корисник.

Члан 55.
Допуна персонализованих пластичних смарт картица се 

врши од 25. у месецу за наредни месец и од 1. до 24. за те-
кући месец. Корисници уплатом износа стичу право на ус-
лугу превоза у складу са чланом 34. овог правилника.

Неперсонализоване пластичне смарт картице корисник 
допуњује жељеним новчаним износом у складу са ограни-
чењем прописаним актом из члана 28. овог правилника.

Папирна смарт картица купљена до 31. јануара 2015. 
године може допунити до максималног новчаног износа 
утврђеног актом из члана 28. овог правилника најкасније до 
31. јануара 2015. године, односно од 1. фебруара 2015. годи-
не не може се допунити.

Уколико се картицом из ст. 2. и 3. овог члана плаћа једна 
непрекидна вожња у једном смеру са картице се умањује из-
нос за цену те вожње.

Уколико се картицом из ст. 2. и 3. овог члана плаћа вре-
менска карта, са картице се умањује износ за цену изабране 
временске карте.

Члан 56.
Дирекција за јавни превоз обезбеђује корисничке серви-

се у којима корисници могу да поднесу рекламације у вези 
са употребом картица и у којима се отклањају утврђене не-
исправности картице.

У корисничким сервисима из става 1. овог члана врши 
се пријављивање нестанка персонализованих смарт карти-
ца и евидентирање неперсонализованих картица, по захте-
ву корисника.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.

Корисници картица са ознаком Б1, могу користити ус-
лугу превоза под условима предвиђеним Правилником о 
тарифном систему у јавном линијском превозу путника на 
територији града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 30/11, 58/11, 6/12, 12/12, 47/12, 48/12, 29/13, 66/14 и 
74/14 ) и у јануару 2015. године. 

Члан 58.
Даном почетка примене овог правилника престаје да 

важи Правилник о тарифном систему у јавном линијском 
превозу путника на територији града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 30/11, 58/11, 6/12, 12/12, 47/12, 
48/12, 29/13, 66/14 и 74/14 ).

Члан 59.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. 
фебруара 2015. године.

Градско веће града Београда
Број 34-1124/14-ГВ, 29. децембра 2014. године

Председник
Синиша Мали, ср.
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