
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 6. став 2. члана 43. став 1. и 
члана 47. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 101. ст. 1. и 2.
и члана 31. став 1. тачка 2. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука
УС и 60/19) и члана 12. тачка 2. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 37/19) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету града Београда за 2021. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 137/20, 14/21 и 39/21), члан 1. 

мења се и гласи:
„Буџет града Београда за 2021. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
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Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издата-
ка, у следећим износима: 
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Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се према економској класификацији и по извори-
ма финансирања, у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске 
имовине по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице дуга и издаци за набавку финансијске 
имовине по изворима финансирања, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, пренета неутрошена средства из ранијих година 
и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске 
имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске 
имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 5.745.585.917 динара, издатака за набавку финан-

сијске имовине у износу од 1.545.501.200 динара и за отплату главнице у износу од 3.870.000.000 динара, из члана 1. ове 
одлуке у укупном износу од 11.161.087.117 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске 
имовине у износу од 5.000.000 динара, примања од задуживања у износу од 984.349.524 динара и из пренетих неутрошених 
средстава из ранијих година у износу од 10.171.737.593 динара.”
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Град Београд планира да у 2021. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 984.349.524 динара 

за следећe пројекте:
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци/пројекти буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину исказују се у следећем пре-

гледу:
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У табели, подаци за 2023. годину обухватају потребна средства за реализацију капиталних издатака/пројеката у 2023. 
години и потребна средства до завршетка капиталних издатака/пројеката, односно након три фискалне године.” 

Члан 5.
 У члану 6. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.369.826.558 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,098% укупних прихода и примања буџета од продаје не-

финансијске имовине.”
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Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу од 135.879.429.833 динара, а обухватају средства на подрачунима који се 

воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-598/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 97. ст. 1. и 2. и члана 31. став 
1. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 
7/16 – Одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОБИМА СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОП-
ШТИНА И ОДРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2021. 

ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који 

припадају граду односно градским општинама у 2021. години (,,Службени лист Града Београда’’, бр. 137/20, 14/21 и 39/21), 
члан 2. мења се и гласи:

 „Годишњи обим средстава буџета града и буџета градских општина из члана 1. ове одлуке износи 150.024.681.652 дина-
ра, од чега:
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Члан 2.
 Члан 3. мења се и гласи:

„Средства буџета градских општина из члана 2. ове одлуке распоређују се на градске општине и то:

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„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 4,84 : 95,16
– Врачар и Град 5,56 : 94,44
– Земун и Град 5,83 : 94,17
– Звездара и Град 3,27 : 96,73
– Нови Београд и Град 1,47 : 98,53
– Палилула и Град 5,75 : 94,25
– Раковица и Град 7,45 : 92,55
– Савски венац и Град 5,60 : 94,40
– Стари град и Град 5,64 : 94,36
– Чукарица и Град 5,37 : 94,63
– Барајево и Град 52,99 : 47,01
– Гроцка и Град 19,42 : 80,58
– Лазаревац и Град 2,31 : 97,69
– Младеновац и Град 38,05 : 61,95
– Обреновац и Град 19,96 : 80,04
– Сопот и Град 55,62 : 44,38
– Сурчин и Град 14,84 : 85,16”

Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Приход од пореза на доходак грађана на приход од само-

сталних делатности који се оствари на подручју градске оп-
штине, дели се између те градске општине и Града у односу:

– Вождовац и Град 1,00 : 99,00
– Врачар и Град 1,00 : 99,00
– Земун и Град 1,00 : 99,00
– Звездара и Град 1,00 : 99,00
– Нови Београд и Град 1,00 : 99,00
– Палилула и Град 1,00 : 99,00
– Раковица и Град 1,74 : 98,26
– Савски венац и Град 1,00 : 99,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 1,00 : 99,00
– Барајево и Град 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 1,00 : 99,00
– Лазаревац и Град 55,00 : 45,00
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 8,07 : 91,93
– Сопот и Град 23,51 : 76,49
– Сурчин и Град 35,00 :  65,00”
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Члан 5.
Члан 9. мења се и гласи:
„Приход од пореза на наслеђе и поклон који се оствари 

на подручју градске општине, дели се између те градске оп-
штине и Града у односу:
– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,00 : 100,00
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 10,00 : 90,00
– Гроцка и Град 10,00 : 90,00
– Лазаревац и Град 10,00 : 90,00
– Младеновац и Град 10,00 : 90,00
– Обреновац и Град 10,00 : 90,00
– Сопот и Град 10,00 : 90,00
– Сурчин и Град 10,00 : 90,00”

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Приход од пореза на пренос апсолутних права који се 

оствари на подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и Града у односу:
– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 3,14 : 96,86
– Земун и Град 2,22 : 97,78
– Звездара и Град 1,00 : 99,00
– Нови Београд и Град 1,33 : 98,67
– Палилула и Град 7,71 : 92,29
– Раковица и Град 13,21 : 86,79
– Савски венац и Град 2,45 : 97,55
– Стари град и Град 7,05 : 92,95
– Чукарица и Град 3,63 : 96,37
– Барајево и Град 65,21 : 34,79
– Гроцка и Град 6,22 : 93,78
– Лазаревац и Град 80,00 : 20,00
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 25,78 : 74,22
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00”

Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Приход од пореза на имовину који се оствари на по-

дручју градске општине, дели се између те градске општине 
и Града у односу:
– Вождовац и Град 11,95 : 88,05
– Врачар и Град 7,10 : 92,90
– Земун и Град 14,13 : 85,87
– Звездара и Град 11,41 : 88,59
– Нови Београд и Град 4,15 : 95,85
– Палилула и Град 18,26 : 81,74
– Раковица и Град 39,68 : 60,32
– Савски венац и Град 4,53 : 95,47
– Стари град и Град 4,22 : 95,78
– Чукарица и Град 20,47 : 79,53
– Барајево и Град 90,97 : 9,03
– Гроцка и Град 60,82 : 39,18
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 87,03 : 12,97
– Обреновац и Град 62,62 : 37,38
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 32,73 : 67,27” 

Члан 8.
Члан 12. мења се и гласи:
„Приход од локалних комуналних такси, који се оства-

ри на подручју подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и Града у односу:
– Вождовац и Град 7,05 : 92,95
– Врачар и Град 6,06 : 93,94
– Земун и Град 6,26 : 93,74
– Звездара и Град 6,34 : 93,66
– Нови Београд и Град 1,70 : 98,30
– Палилула и Град 6,68 : 93,32
– Раковица и Град 12,74 : 87,26
– Савски венац и Град 10,39 : 89,61
– Стари град и Град 2,71 : 97,29
– Чукарица и Град 6,46 : 93,54
– Барајево и Град 44,67 : 55,33
– Гроцка и Град 53,96 : 46,04
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 68,96 : 31,04
– Обреновац и Град 69,48 : 30,52
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 47,53 : 52,47 ” 

Члан 9. 
Члан 14. мења се и гласи:
„Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски 

омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја 
и одложен отпад, који се оствари на подручју градске оп-
штине, дели се између те градске општине и града у односу:
– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,00 : 100,00
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 0,00 : 100,00
– Лазаревац и Град 51,00 : 49,00
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 43,00 : 57,00
– Сопот и Град 0,00 : 100,00
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00”

Члан 10.
Члан 14а. мења се и гласи:
„Приход од накнаде за заштиту и унапређивање живот-

не средине, који се оствари на подручју градске општине, 
дели се између те градске општине и града у односу:
– Вождовац и Град 100,00 : 0,00
– Врачар и Град 24,36 : 75,64
– Земун и Град 50,15 : 49,85
– Звездара и Град 100,00 : 0,00
– Нови Београд и Град 20,67 : 79,33
– Палилула и Град 64,19 : 35,81
– Раковица и Град 100,00 : 0,00
– Савски венац и Град 54,33 : 45,67
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 70,44 : 29,56
– Барајево и Град 4,64 : 95,36
– Гроцка и Град 100,00 : 0,00
– Лазаревац и Град 57,43 : 42,57
– Младеновац и Град 61,14 : 38,86
– Обреновац и Град 55,80 : 44,20
– Сопот и Град 51,68 : 48,32
– Сурчин и Град 39,95 :  60,05” 
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Члан 11.
Члан 15. мења се и гласи:
„Приход од накнада за коришћење јавних површина, 

који се оствари на подручју градске општине, дели се изме-
ђу те градске општине и града у односу:
– Вождовац и Град 29,94 : 70,06
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 4,33 : 95,67
– Раковица и Град 100,00 : 0,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 0,00 : 100,00
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 100,00 : 0,00
– Обреновац и Град 0,00 : 100,00
– Сопот и Град 0,00 : 100,00
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00”

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 4-597/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. ок-
тобра 2021. године, на основу члана 9. став 1. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС, бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 93/2013 – усклађени дин. износи, 125/14 – 
усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 83/16, 
91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 96/17 – 
усклађени дин. износи 89/18 – усклађени дин. износи, 95/18 – 
др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи и 126/20 – усклађени 
дин. износи) и члана 25. тачка 9. и члана 31. тачка 14) Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда’’, бр. 39/08, 
06/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда’’, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРА-

ТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама (,,Слу-

жбени лист Града Београда’’, бр. 106/20 и 108/20 – исправка), 
Таксена тарифа која је саставни део Одлуке мења се и гласи: 

 „Тарифни број 1.                    Износ у динарима

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други подне-
сак ако овом одлуком није другачије прописано 330

2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно 
мишљења о примени градских прописа 1.660

3. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно 
мишљења о примени прописа градских општина 1.660

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 за-
хтеве за остваривање права на премије (подстицаје пољо-
привредне производње).

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

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

Тарифни број 2.

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

490

НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ствари подноси 
једна жалба против више решења, такса из тачке 1. овог та-
рифног броја плаћа се према броју решења која се оспора-
вају жалбом.

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 пре-
дузимају органи односно организационе јединице 
Градске управе Града Београда и управа градских 
општина

490

3. За уложене ванредне правне лекове 2.880

Тарифни број 3.

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

568

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

330

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

Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси 
по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлу-
чивање по жалби надлежан орган града односно градских 
општина.

3. За опомену којом се обвезник позива да плати 
таксу 290

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

обавља организациона јединица Градске управе Града Бео-
града плаћа се такса и то: 
1. Решење о постављању опреме за игру деце и рекре-
ацију грађана, на подручју градских општина: Вождо-
вац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилу-
ла, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица

6.330

2. Решење о уклањању здравих стабала са јавних 
зелених површина, на подручју градских општина: 
Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и 
Чукарица

1.459
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Тарифни број 5. 
За списе и радње из области саобраћаја које обавља ор-

ганизациона јединица Градске управе Града Београда, плаћа 
се такса и то: 
1. Саобраћајно – технички услови за израду Лока-
цијских услова и урбанистичко-техничке докумен-
тације 

5.122

2. Мишљења на саобраћајна решења у поступку 
израде урбанистичко-техничке документације 6.264

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

3.384

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

552

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

3.384

6. Сагласност за заузеће јавне површине због мани-
фестација 5.682

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

4.322

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

2.917

9. Решење о заузећу јавне површине 6.461
10. Решење о постављању објекта за оглашавање, 
односно средстава за оглашавање 6.461

11. Решење за коришћење посебно обележеног 
места за паркирање путничког возила 4.061

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за списе и рад-
ње из тачке 11. када се коришћење посебно обележеног ме-
ста за паркирање путничких возила одобрава за инвалиде 
којима је право за бесплатно паркирање утврђено актом 
који прописује организациона јединица Градске управе Гра-
да Београда надлежна за послове социјалне заштите.

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

4.858

2. Мишљења и саобраћајно-технички услови који се 
односе на функционисање јавног превоза приликом 
израде урбанистичко – техничке докуменатације

5.951

3. Сагласност за посебну организацију јавног 
превоза, која је последица заузећа јавне површине 
због извођења радова или манифестација 

5.971

4. Захтев за давање сагласности о испуњености 
услова за обављање делатности такси превоза 1.296

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

501

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

501

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

501

8. Решење о давању сагласности за постављање 
рекламног паноа на крову такси возила 501

9. Захтев за обављање испитивања погодности и 
класификацију такси возила 1.275

10. Потврда о испитивању погодности и класифи-
кацији возила 538

11. Такси дозвола 1.275
12. Уверење о обављању делатности ауто – такси 
превоза 493

13. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI 4.698
14. Идентификациона ветробранска налепница за 
такси возила 1.388

15. Идентификациона ветробранска налепница 
за локације од посебног интереса за град за такси 
возила 

1.378

16. Захтев за издавање одобрења о испуњености 
услова за обављање лимо сервиса 1.613

17. Захтев за обављање испитивања погодности и 
класификацију возила лимо сервиса 2.362

18. Решење о давању сагласности о испуњености 
услова за обављање делатности лимо сервиса 671

Тарифни број 7.
За списе и радње из области привреде које обавља орга-

низациона јединица Градске управе Града Београда плаћа се 
такса и то: 
1. Решење о постављању плутајућег објекта на 
делу обале и водног простора на територији 
Града Београда

34.489

2. Решење о утврђивању испуњености услова за 
постављање објеката за депоновање и сепарацију 
речних агрегата на водном земљишту на терито-
рији Града Београда

35.967

3. Решење о уношењу имена Београд у пословно 
име привредног субјекта и удружења 158.554

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 Сур-
чин, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса и то: 
1. Информација о локацији 2.923
2. Локацијски услови 
– за објекте категорије А 1.952
– за објекте категорије Б 2.923
– за објекте категорије В 3.894
– за објекте категорије Г 3.894
3. Потврда пројекта парцелације и препарцела-
ције
– до 0,5 ha 2.664
– од 0,5 ha до 5,0 ha 3.760
– преко 5,0 ha 5.412
4. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс
са објектима
– до 2.000 m² БРГП 6.700
– од 2.001 m² до 5.000 m² БРГП 10.173
– од 5.001 m² до 10.000 m² БРГП 13.933
– преко 10.000 m² БРГП 18.377
5. Приговор 510
6. Овера и уступање планског документа у диги-
талном облику 3.316
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7. Уверење о посебним деловима објеката, које 
издаје организациона јединица Градске управе 
Града Београда

2.789

8. Овера извода из техничке документације 732
9. Увид у плански документ 1.143

Приговор из тачке 5, у складу са Законом о планирању и 
изградњи, односи се на обавештења о одбијању потврђива-
ња урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препар-
целације и на издате локацијске услове и закључак о одба-
цивању захтева за издавање локацијских услова.

Тарифни број 9.
За списе и радње из области имовинских и правних по-

слова, 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 грађевин-
ском земљишту (отуђење грађевинског земљи-
шта, давање у закуп грађевинског земљишта, 
размена грађевинског земљишта, деоба грађе-
винског земљишта, установљавање права слу-
жбености, давање сагласности, измена решења) 

7.579

2. Решење о конверзији права коришћења грађе-
винског земљишта у право својине уз накнаду 7.579

3. Решење о одређивању земљишта за редовну 
употребу објекта у посебним случајевима 7.579

4. Сагласност за заузеће јавне површине због 
постављања привремених објеката, тезги и дру-
гих покретних привремених објеката и баште 
угоститељских објеката

4.322

5. Потврда на издату сагласност за заузеће јавне 
површине ради постављања баште угоститељ-
ског објекта

2.917

6. Издавање сагласности за упис права својине 852
7. Издавање преписа уговора о откупу стана, по 
полутабаку оригинала 568

8. Потврда о исплати стана изграђеног из сред-
става Фонда солидарности 369

9. Издавање преписа уговора о изградњи стана 
Фонда солидарности, по полутабаку оригинала 553

10. Захтев за исељење закупца на неодређено 
време стана у својини грађана, задужбина и 
фондација

332

11. Захтев за пресељење закупца на неодређено 
време стана у својини грађана, задужбина и 
фондација

332

12. Решење за утврђивање престанка права 
коришћења грађевинског земљишта 852

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

зационих јединица Градске управе Града Београда и управа 
градских општина, плаћа се такса и то:
1. За препис акта, односно списа, по полутабаку 
оригинала 430

2. За разгледање списа код органа односно орга-
низационе јединице, за сваки започети сат по 380

НАПОМЕНА: Под преписом из овог тарифног броја под-
разумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, 
односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.

Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист харти-
је од две стране формата А4 или мањег. 

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

динице управа градских општина, плаћа се такса и то:

1. Уверење о посебним деловима објекта – станова 
а) за један стан 395
б) од два до десет станова 1.090
в) преко десет станова 2.153
2. Уверење о посебним деловима објекта – гаража 
или гаражних места или пословног простора 
а) за једну гаражу или гаражно место или послов-
ни простор (локал) 393

б) од две до десет гаража или гаражних места или 
пословних простора (локала) 899

в) преко десет гаража или гаражних места или 
пословних простора (локала) 2.009

г) за целокупан пословни простор за пословне 
зграде, стамбено – пословне зграде, привредне 
објекте, објекте културе, спорта и рекреације

3.743

3. Решење о исељењу бесправно усељених лица 3.390
4. Решење о постављању привремених објеката 7.012
5. Решење о привременом заузећу јавних и других 
површина (тезге и други покретни привремени 
објекти)

3.364

6. Решење о постављању објекта за оглашавање 
односно огласног средства 4.979

7. Решење о привременом заузећу јавних и дру-
гих површина (баште, забавни паркови, циркуси 
и слично)

10.956

8. Решење о уклањању здравих стабала са јавних 
зелених површина, на подручју градских општи-
на: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, 
Обреновац, Сопот и Сурчин

1.226

9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини ради
 изградње односно озакоњења објекта

6.441

10. Решење за постављање балон хале спортске 
намене – балон сале 11.137

11. Решење о одобрењу коришћења балон хале 
спортске намене – балон сале 6.960

12. Решење за постављање балон хале спортске 
намене – пресостатичког покривача 10.441

13. Решење о одобрењу коришћења балон хале 
спортске намене – пресостатичког покривача 6.264”

Члан 2.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”, а ступа на снагу 1. јануара 2022. годинe.

Скупштина Града Београда
Број 43-599/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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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. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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