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GRADA BEOGRADA
Година LXII Број 85

25. септембар 2018. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.
септембра 2018. године, на основу члана 20. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и
14/16), члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16) и члана 31. став 1 тачка 7) Статута Града Београда („Службени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА КЕСА ЗА ИСПОРУКУ
РОБЕ НА МЕСТУ ПРОДАЈЕ РОБА И УСЛУГА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга, захтеви у погледу материјала од којих је кеса произведена, као и права и
обавезе трговаца у вези са коришћењем кеса код испоруке
робе на месту продаје, на територији града Београда.
Члан 2.
Кесе за испоруку робе из члана 1. ове одлуке обухватају:
платичну кесу, папирну кесу и торбу за куповину.
Пластична кеса, у смислу ове одлуке је свака врста кесе
израђене од пластичног материјала, која није за вишекратну
употребу, а коју трговац и потрошач користе на месту стављања робе на располагање потрошачу, осим амбалаже и
амбалажног материјала у које је производ упакован.
Папирна кеса, у смислу ове одлуке, је кеса за куповину
израђена од папира.
Торба за куповину, у смислу ове одлуке, је торба за вишекратну употребу која испуњава следеће услове:
– намењена је паковању купљене робе и/или за куповину;
– осмишљена је за вишекратну употребу у исту сврху,
није подложна деформацијама током уобичајене употребе и
може се прати, односно чистити;
– вишекратна употреба обезбеђена је системом замене
или поправке, од стране трговца, или је произведена од отпорног материјала који гарантује дугорочну употребу.
Члан 3.
Трговци су дужни да избаце из употребе пластичне кесе на
месту продаје, у свим малопродајним објектима, као и у услужним и другим делатностима, на територији града Београда, у
циљу спречавања односно смањења стварања комуналног отпада и услед њихове штетности по животну средину.
Мера из става 1. овог члана, не односи се на производе
који се пакују у амбалажу и амбалажни материјал, са којим
је производ у директном контакту.
Изузетно од става 1. овог члана, дозвољена је употреба
провидних пластичних кеса које се користе у услужним де-
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латностима и малопродајним објектима на аеродрому, ако
је таква употреба неопходна из безбедносних разлога.
Члан 4.
Трговци су у обавези да предузимају мере на превенцији
стварања комуналног отпада у малопродајним објектима и
услужним и другим делатностима, предвиђањем алтернативних решења за пластичне кесе.
Члан 5.
Кесе које трговци стављају на раполагање потрошачима
на месту продаје робе, могу бити папирне и могу се стављати на располагање потрошачима без накнаде и уз накнаду.
Трговци могу за потребе куповине, обезбедити и ставити на располагање потрошачима торбе за куповину, без
накнаде и уз накнаду.
Члан 6.
Трговци су у обавези да обавештавају потрошаче о адекватном начину збрињавања торби за куповину, уколико се
определе за систем замене или поправке торби, које стављају на раполагање потрошачима.
Члан 7.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши организациона јединица управе градске општине
надлежна за послове комуналне инспекције.
Члан 8.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице, ако:
1. поступа супротно члану 3. став 1. ове oдлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко
лице новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршаје из ст. 1–4. овог члана овлашћени инспектор, издаје прекршајни налог у складу са законом.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од 1. јануара 2020. године.
Скупштина Града Београда
Број 3-597/18-С, 25. септембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. септембра 2018. године, на основу чл. 11. и 37. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник
РС”, бр. 113/17 и 50/18) и члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС), донела је

25. септембар 2018.

Чињеница са којим родитељем деца живе, у смислу ст. 1.
и 2. овог члана, утврђује се према налазу надлежног центра
за социјални рад.

I. Oсновне одредбе

Члан 7.
Дете без родитељског старања, у смислу ове одлуке, је
дете које нема живе родитеље, чији су родитељи непознати или нестали и дете чији родитељи из било којих разлога привремено или трајно не извршавају своја родитељска
права и дужности.
Статус детета без родитељског старања доказује се решењем установе социјалне заштите о смештају детета у установу, односно решењем надлежног органа старатељства о смештају детета у старатељску, односно хранитељску породицу.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града
Београда, као и услови и начин остваривања ових права, за
која се средства обезбеђују у буџету Града Београда.

Члан 8.
Статус детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, доказује се мишљењем интерресорне комисије,
која је образована у складу са прописима из области просвете, о сметњама детета у развоју и инвалидитету.

ОД Л У КУ
О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 2.
Права из члана 1. ове одлуке су:
1. право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи
2. право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи
3. право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације деце из предшколских установа.
Члан 3.
Права из члана 2. ове одлуке, под условима из ове одлуке, може да оствари дете држављанина Републике Србије
који има пребивалиште на територији града Београда, дете
избеглог лица и лица расељеног са Косова и Метохије, који
имају боравиште на територији града Београда и дете страног држављанина који има статус стално настањеног странца на територији града Београда.
Члан 4.
Корисник права, у смислу ове одлуке, је лице које остварује право утврђено чланом 2. ове одлуке.
Корисник права је дужан да пријави сваку промену која је,
по овој одлуци, од утицаја на остваривање права из члана 2. ове
одлуке, најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.
Корисник права из ове одлуке који је остварио право на
основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права,
дужан је да накнади штету, у складу са законом.
Члан 5.
Треће и свако наредно дете у породици са троје и више деце,
у смислу ове одлуке, је треће и свако наредно дете које живи у
породици са троје и више деце, према редоследу рођења.
Редослед рођења деце из става 1. овог члана, утврђује се
према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених.
Члан 6.
Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује се према родитељу са
којим дете живи по одлуци надлежног органа.
Редослед рођења деце која су у време развода брака или
престанка ванбрачне заједнице била пунолетна или за коју
је у току поступак утврђивања породичноправног статуса
пред надлежним органом, утврђује се према родитељу са
којим деца живе.

Члан 9.
Сви видови прикупљања, држања и обраде података
спроводе се уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности.
II. Право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи
Члан 10.
Право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи остварује:
– треће и свако наредно дете у породици са троје и више
деце
– дете без родитељског старања у старатељској породици, за које није остварено право на дечији додатак у складу
са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом
– дете без родитељског старања у хранитељској породици, које не испуњава услове прописане за остваривање права на дечији додатак у складу са законом којим се уређује
финансијска подршка породици са децом
– дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом, за
које није остварено право на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи у складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом
– дете које борави у сигурној кући.
Право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи признаје се за децу из става 1. овог члана, уколико ово право нису остварила по другом основу.
III. Право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи
Члан 11.
Право на регресирање трошкова боравка у предшколској
установи остварује дете из материјално угрожене породице.
Члан 12.
Дете из материјално угрожене породице, остварује право на регресирање трошкова из члана 11. ове одлуке, под
условом да је за њега остварено право на дечији додатак у
складу са законом којим се уређује финансијска подршка
породици са децом.
За дете из става 1. овог члана, месечни износ учешћа корисника услуга у економској цени по детету, умањује се за 50%.
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Члан 13.
Права утврђена чл. 10. и 11. ове одлуке, признају се у
трајању од годину дана од дана подношења захтева.
У месецу пре истека рока из става 1. овог члана, корисник права обнавља захтев за остваривање права за наредни период од годину дана.
Члан 14.
Права утврђена чл. 10. и 11. ове одлуке остварују се по
прописима о општем управном поступку.
Члан 15.
О правима из чл. 10. и 11. ове одлуке у првом степену
решава организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове из области образовања и дечје
заштите, на основу поднетог захтева.
Члан 16.
Захтев за остваривање права утврђених чл. 10. и 11. ове
одлуке, подноси се предшколској установи у којој дете борави.
Предшколска установа, организационој јединици Градске управе Града Београда надлежној за послове из области
образовања и дечје заштите, доставља поднете захтеве са
одговарајућом документацијом на решавање.
Члан 17.
По жалби на првостепено решење о правима из чл. 10. и
11. ове одлуке решава Градско веће Града Београда.
Члан 18.
Права из чл. 10. и 11. ове одлуке, има дете које користи
услуге предшколске установе чији је оснивач град Београд и
остварују се на основу поднетог захтева родитеља односно
другог законског заступника.
IV. Право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације деце из предшколских установа
Члан 19.
Право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације остварују:
– треће и свако наредно дете у породици са троје и више
деце;
– дете корисника права на новчану социјалну помоћ;
– дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом;
– дете без родитељског старања;
– дете које борави у сигурној кући.
Право из става 1. овог члана има дете које користи услуге
предшколске установе чији је оснивач Град Београд и Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда.
Члан 20.
Право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације
остварује се у предшколској установи чије услуге дете користи.
Захтев за остваривање права на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације, корисник права подноси предшколској установи у којој дете борави.
Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се решење о
оствареном праву на накнаду укупних трошкова боравка
у предшколској установи утврђених чланом 10. ове одлуке,
односно решење о праву на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи остварено у складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом.
Члан 21.
Право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације дете може да оствари једанпут у току радне године.
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Члан 22.
Обрачун средстава за накнаду укупних трошкова одмора и рекреације деце, предшколска установа доставља организационој јединици Градске управе Града Београда надлежној за послове из области образовања и дечје заштите.
V. Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 2/15).
Члан 24.
На захтеве за остваривање права на накнаду укупних
трошкова боравка у предшколској установи, поднете до
ступања на снагу ове одлуке, који нису решени, примењују
се одредбе Одлуке о правима детета у области финансијске
подршке породици са децом на територији града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 2/15), уколико су повољније за кориснике услуга.
Изузетно од става 1. овог члана, на захтеве који су поднети до ступања на снагу ове одлуке, а пре истека рока до
кога је претходним решењем признато право, примењују се
одредбе ове одлуке.
Правноснажна решења донета пре ступања на снагу ове
одлуке и решења донета на основу става 1. овог члана, важе
до истека рока до кога је признато право.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-594/18-С, 25. септембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. септембра 2018. године, на основу члана 5. Уредбе за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник РС”, број 16/18), члана 21. Закона о
основном образовању и васпитању („Службени гласник
РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон), члана 4. Закона о
предшколсом васпитању и образовању („Службени гласник
РС", бр. 18/10 и 101/17), члана 12. став 1. тачка 6. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон) и члана 25. став 1. тачка 41. и члана 31. став 1.
тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОБРАЗОВАЊА И ДЕЧЈЕ
ЗАШТИТЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ
I. Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин доделе средстава за финансирање односно суфинансирање програма и
пројеката у областима образовања и дечје заштите који се
реалитују на територији града Београда.
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Члан 2.
Средства за намене из чл.1. ове одлуке обезбеђују се у
буџету Града Београда.
Члан 3.
Средства за финансирање или суфинансирање програма
и пројеката додељују се на основу јавног конкурса који расписује организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове образовања и дечје заштите (у
даљем тексту: надлежна организациона јединица).
Члан 4.
Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају удружења која су уписана у регистар надлежног органа и која
сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области образовања и дечје заштите, њихови
савези и установе чији је оснивач Град Београд која својом
делатношћу испуњавају наведене циљеве.
II. Финансирање и суфинансирање пројеката и програма
која реализују удружења
Члан 5.
Удружења, односно њихови савези као носиоци програма и пројеката могу конкурисати под условом:
1. да су уписана у регистар надлежног органа и да имају
седиште на територији града Београда;
2. да се циљеви удружења, односно савеза остварују у
области у којој се програм, пројекат реализује:
3. поседовање референц листе за предлагаче који први
пут достављају програме (искуство у реализацији програма, препоруке експерата);
4. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова
пројекта из сопствених средства или неког другог извора;
5. да рачун није у блокади.
Доказе о испуњености услова из става 1. тач. 1. и 2. надлежна организациона јединица прибавља по службеној дужности, а за испуњености услова из тачке 3-5.доказе подноси удружење, односно њихови савези.
Члан 6.
Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Града Београда врши се применом следећих критеријума:
1. референце програма:област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма,
могућност развијања програма и његова одрживост;
2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања у области образовања и
дечје заштите;
3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, фондова Европске
уније, донација и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма ако су ранија коршћења средстава буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Члан 7.
На поступак доделе средстава,садржај конкурса, начин
доделе као и на коришћење средстава и праћење реализације програма и пројеката које реализују удружења сходно
се примењују одредбе Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирањемпрограма од јавног интереса која реализују удружења(„Службени гласник РС”, број 16/18)
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Члан 8.
Текст конкурса се објављује на званичниј интернет страници надлежне организационе јединице и порталу е-Управа и у најмање једном од дневних листова који излазе на територији града Београда.
Саставни део конкурса чини Упутство, које утврђује
надлежна организациона јединица, а којима се нарочито
утврђују:
1. циљеви конкурса;
2. ближи услови конкурса;
3. елементи предлога програма и пројеката и начин њиховог вредновања;
4. рокови и начин пријављивања на конкурс.
Члан 9.
Носиоци програма и пројеката из члана 4. ове одлуке
подносе пријаву на обрасцу који је саставни део ове одлуке.
Пријава се преузима на званичној интернет презентацији Града Београда.
Пријаву подноси лице овлашћено за заступање носиоца
програма или пројекта и одговорно је за истинитост података наведених у пријави. Уз пријаву се доставља предлог
програма или пројекта са прилозима, сачињен у складу са
Упутством.
Члан 10.
Руководилац надлежне организационе јединице решењем образује Комисију, којим се утврђује састав, број чланова, као и друга питања од значаја за рад комисије, која
поступа у складу са Уредбом.
Комисија неће прегледати и вредновати неблаговремене
и непотпуне пријаве, које ће бити враћене подносиоцу након окончања конкурса.
Члан 11.
Двоструко финансирање програма и пројекта или истих
програмских или пројектних активности није дозвољено,
носилац пројекта је у обавези да о додатним финансирањима обавести надлежну организациону јединицу.
Члан 12.
Након спроведеног конкурса, одлуку о избору програма
доноси руководилац надлежне организационе јединице.
III. Финансирање и суфинансирање програма и пројеката која релизују установе чији је оснивач Град Београд
Члан 13.
Установе чији је оснивач Град Београд могу конкурисати
под условом:
1. да својом делатношћу испуњава циљеве у области
образовања и дечје заштите
2. да има седиште на територији града Београда;
3. поседовање референц листе за предлагаче који први
пут достављају програме (искуство у реализацији програма, препоруке експерата);
4. да рачун установе није у блокади
Члан 14.
На доделу средстава за финансирање и суфинансирање
програма или пројеката у области образовања и дечје заштите које реализују установе чији је оснивач Град Београд
примењују се одредбе ове одлуке које се односе на финансирање и суфинасирање програма или пројеката које реализују удружења.
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IV. Прелазне и завршне одредбе
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда".
Скупштина Града Београда
Број 6-593/18-С, 25. септембра 2018. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.
септембра 2018. године, на основу члана 35. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'',
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени износи, 125/14 –
усклађени износи, 95/15 – усклађени износи, 83/16, 91/16
– усклађени износи, 104/16 – др. закон и 96/17 – усклађени износи) и члана 25. тачка 7 и члана 31. тачка 14. Статута Града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама
(,,Службени лист Града Београда’’, бр. 50/14, 77/14, 17/15,
61/15, 96/16 и 67/17), Таксена тарифа која је саставни део
Одлуке мења се и гласи:
,,ТАКСЕНА ТАРИФА
Износ у динарима
Тарифни број 1.
310

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

1.550

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

1.550

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа
се за накнадне поднеске којима странка захтева само брже
поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.
Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за захтеве за остваривање права на премије ( подстицаје пољопривредне производње).
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када
је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву
ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
Тарифни број 2.
1. За жалбе против решења која доносе органи односно организационе
јединице Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако
овом одлуком није другачије прописано

Такса из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са
прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган града
односно градске општине.
2. За приговор против управних радњи које предузимају органи односно
организационе јединице Градске управе Града Београда и управа градских
општина
3. За уложене ванредне правне лекове

Председник
Никола Никодијевић, ср.

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак
ако овом одлуком није другачије прописано
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НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ствари подноси једна
жалба против више решења од стране више лица обвезника
таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се према
броју решења која се оспоравају жалбом.

2.700

Тарифни број 3.
1. За сва решења која доносе органи односно организационе јединице
Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако овом одлуком није другачије прописано

530

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

310

НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или
потврда по захтеву више лица, такса по овом тарифном
броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење, уверење или потврда уручује.
Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси
по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган града односно градских
општина.
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

270

Тарифни број 4.
За списе и радње из комуналне и стамбене области које
обавља организациона јединица Градске управе града Београда плаћа се такса и то:
1. Решење о постављању опреме за игру деце и рекреацију грађана

11.556

Тарифни број 5.
За списе и радње из области саобраћаја које обавља организациона јединица Градске управе града Београда, плаћа
се такса и то:
1. Саобраћајно-технички услови за израду урбанистичко техничке и
пројектне документације

4.473

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

5.564

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

3.176

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

518

5. Решење о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, за текући месец

3.176

6. Сагласност за заузеће јавне површине због извођења радова и манифестација

5.333

7. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених
објеката, тезги и других покретних привремених објеката и баште угоститељских објеката

4.046

8. Потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објекта

2.655

9. Решење о заузећу јавне површине

6.065

10. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно средстава за
оглашавање

6.065

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

3.660

12. Решење о давању сагласности ауто школи да може обављати практичну
обуку кандидата и изводити практични део испита за возача на путу
466

466

1.035

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за списе и радње из тачке 11. када се коришћење посебно обележеног места за паркирање путничких возила одобрава за инвалиде
којима је право за бесплатно паркирање утврђено актом
који прописује организациона јединица Градске управе надлежна за послове социјалне заштите.
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Тарифни број 6.
За списе и радње из области јавног превоза које обавља
организациона јединица Градске управе Града Београда,
плаћа се такса и то:
1. Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног
превоза у циљу издавања локацијских услова
2. Мишљења и саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко -техничке докуменатације
3. Сагласност за посебну организацију јавног превоза, која је последица
заузећа јавне површине због извођења радова или манифестација
4. Захтев за давање сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза
5. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза за предузетника
6. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза за правно лице
7. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза за запослено лице у правном лицу
8. Решење о давању сагласности за постављање рекламног паноа на крову
такси возила
9. Захтев за обављање испитивања погодности и класификацију такси
возила
10. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила
11. Такси дозвола
12. Уверење о обављању делатности ауто-такси превоза
13. Идентификациони картон
14. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI
15. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила
16. Идентификациона ветробранска налепница за локације од посебног
интереса за Град за такси возила

4.473
5.564
5.333
1.195
459
459
459
459
1.169
494
1.169
402
494
4.308
1.264
1.264

Тарифни број 7.
За списе и радње из области привреде које обавља организациона јединица Градске управе града Београда плаћа се
такса и то:
1. Решење о уношењу имена Београд у пословно име
привредног субјекта и удружења
2. Решење о постављању плутајућег објекта на делу обале и водног простора на територији Града Београда

20.300
3.863

Тарифни број 8.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских
послова које обављају организационе јединице Градске
управе Града Београда и управе градских општина: Барајево,
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса и то:
1. Информација о локацији
2. Локацијски услови
за објекте категорије А
за објекте категорије Б
за објекте категорије В
за објекте категорије Г
3. Потврда пројекта парцелације и препарцелације
до 0,5 ha
од 0,5 ha до 5,0 ha
преко 5,0 ha
4. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс
са објектима
до 2.000 m2 БРГП
од 2.001 m2 до 5.000 m2 БРГП
од 5.001 m2 до 10.000 m2 БРГП
преко 10.000 m2 БРГП
5. Приговор
6. Овера и уступање планског документа у дигиталном облику
7. Уверење о посебним деловима објеката, које издаје организациона јединица Градске управе града Београда
8. Овера извода из техничке документације
9. Увид у плански документ

2.720
1.790
2.720
3.630
3.630
2.500
3.530
5.080
6.290
9.550
13.080
17.250
478
3.109
2.618
688
1.073

Приговор из тачке 5, у складу са Законом о планирању и
изградњи, односи се на обавештења о одбијању потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације и на издате локацијске услове и закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова.
Тарифни број 9.
За списе и радње из области имовинских и правних послова, које обавља организациона јединица Градске управе
Града Београда плаћа се такса и то:
1. Решења и други акти које градоначелник града Београда доноси на основу Одлуке о грађевинском земљишту (отуђење грађевинског земљишта, давање у закуп
грађевинског земљишта, размена грађевинског земљишта, деоба грађевинског земљишта, установљавање права службености, давање сагласности, измена решења)

6.046
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2. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право
својине уз накнаду
3. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посебним
случајевима

6.111
6.090

Тарифни број 10.
За списе и радње из области информатике и статистике
које обавља организациoна јединица Градске управе Града
Београда плаћа се такса и то:
1. Изводи из регистара и база података Јединственог информационог
система Београда
2. Потврда о јединици регистра и базе података Јединственог информационог система Београда

4.981
845

НАПОМЕНА: Ако се потврда издаје за више јединица, такса се плаћа онолико пута за колико се јединица потврда издаје.
Тарифни број 11.
За препис акта и разгледање списа код органа и организационих јединица Градске управе Града Београда и управа
градских општина, плаћа се такса и то:
1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала
2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за
сваки започети сат по

410
360

НАПОМЕНА: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта,
односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.
Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег.
Тарифни број 12.
За списе и радње које доносе органи и организационе јединице управа градских општина, плаћа се такса и то:
1. Уверење о посебним деловима објекта – станова
а) за један стан
б) од два до десет станова
в) преко десет станова
2. Уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места или
пословног простора
а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал)
б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних простора
(локала)
в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора
(локала)
г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено- пословне
зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације
3. Решење о исељењу бесправно усељених лица
4. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)
5. Решење о постављању привремених објеката
6. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (тезге и
други покретни привремени објекти)
7. Решење о постављању објекта за оглашавање односно огласног средства
8. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (баште,
забавни паркови, циркуси и слично)
9. Решење о сечи и орезивању стабала
Напомена: такса за решење не плаћа се када се ради о захтеву за сечу или
орезивање стабала на јавној зеленој површини
10. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради
изградње
11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради
изградње односно легализације објекта
12. Решење за постављање балон хале спортске намене – балон сале
13. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – балон сале
14. Решење за постављање балон хале спортске намене – пресостатичког
покривача
15. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – пресостатичког покривача

274
767
1.536
253
701
1.465
2.847
2.853
713
6.582
2.194
3.621
9.382
439
4.685
6.046
9.831
5.459
9.365
4.910’’

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда’’, а примењује се
од 1. јануара 2019. године.
Скупштина Града Београда
Број 43-592/18-С, 25. септембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

25. септембар 2018.
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
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