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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. децембра 2015. године, на основу одредби члана 32. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), члана 12. став 1. тачка 2. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 6. став 2. и члана 43. став 1. 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 и 103/15), 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 2016. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет Града Београда за 2016. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, 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 3.887.216.445 динара, и за отплату главнице по
основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од 6.745.496.300 динара, из члана 1. ове Одлуке у укупном износу
од 10.632.712.745 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од
4.000.000 динара, примања од задуживања у износу од 5.525.757.855 динара и из процењеног суфицита из претходних година у износу од 5.102.954.890 динара.
Члан 3.
Град Београд планира да у 2016. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 5.525.757.855 динара
(44.206.063 EUR) за следећe пројекте:

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 7

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину исказују се у следећем прегледу:
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Члан 5.
Приходи од накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
доприноса за уређивање грађевинског земљишта и закупа
грађевинског земљишта усмеравају се за финансирање Програма уређивања грађевинског земљишта и изградњу капиталних објеката Града Београда.
Члан 6.
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје,
користиће се у складу са Законом o безбедности саобраћаја
на путевима.
Члан 7.
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.
Средства остварена од прихода од накнада за загађивање
животне средине и од накнаде за заштиту и унапређење
животне средине, преносиће се градским општинама према
критеријумима за расподелу средстава, које посебним актом утврђује градоначелник града Београда.
Приходи од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта користиће се у складу са Законом о шумама.
Члан 8.
Приход од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и средства остварена од давања у закуп
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини усмеравају се за реализацију програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
Члан 9.
Приход од боравишне таксе, усмерава се за потребе у
туризму и туристичку промоцију и пропаганду и финансирање послова Туристичке организације Града Београда.
Члан 10.
Део средстава од продаје и откупа станова у својини Града може се користити за општу потрошњу.
Средства остварена отуђењем пословних објеката у
својини Града користиће се за општу потрошњу.
Члан 11.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 177.000.000 динара.
Средстава текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,208% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 2.000.000 динара.
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Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,002% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује градоначелник града Београда на предлог Секретаријата за финансије.
II. ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 12.
Укупна средства буџета утврђена су у износу од
97.215.241.830 динара, а обухватају средства на подрачунима који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора
Града Београда.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи буџета у износу од 81.477.127.000 динара – извор финансирања 01;
– сопствени приходи индиректних корисника буџета –
установа из надлежности Града у износу од 1.050.640.000
динара - извор финансирања 04;
– донације од међународних организација у износу од
177.604.375 динара - извор финансирања 06;
– трансфери од других нивоа власти у износу од
255.000.000 динара – извор финансирања 07;
– средства по основу добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 200.000 динара - извор финансирања 08;
– примања од продаје нефинансијске имовине у износу
од 3.621.957.710 динара и то: средства од откупа станова солидарности у износу од 80.000.000 динара, средства од продаје непрофитних станова којима располаже Град Београд у
износу од 700.000.000 динара, средства од отплате станова
којима располаже Град Београд у износу од 72.500.000 динара, средства од продаје станова и пословног простора којима располаже град Београд у износу од 1.269.058.710 динара,
средства по основу отуђења грађевинског земљишта уз накнаду у износу од 1.500.000.000 динара и средства од продаје
непокретности из надлежности индиректних корисника Секретаријата за образовање и дечју заштиту-предшколске установе у износу од 399.000 динара – извор финансирања 09;
– примања од иностраних задуживања у износу од
5.525.757.855 динара - извор финансирања 11;
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине у износу од 4.000.000 динара - извор финансирања 12,
– процењени вишак прихода из ранијих година у износу
од 5.032.423.622 динара у оквиру кога су укључена неискоришћена наменска средства у износу од 4.632.423.622 динара (наменска средства Дирекције за грађевинско земљиште
и изградњу Београда у износу од 4.000.000.000 динара,
Буџетског фонда за пољопривредно земљиште у износу од
17.862.700 динара, Буџетског фонда за заштиту животне
средине у износу од 396.240.922 динара, Секретаријата за

Број 81 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

саобраћај од оствареног прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 218.000.000 динара, Секретаријата за културу по основу наменског трансфера од Републике у износу од 320.000 динара, као и неутрошена средства из
општих прихода буџета Града Београда у износу од 400.000.000 динара – извор финансирања 13 и
– неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 70.531.268 динара – извор финансирања 15.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 13.
Носилац раздела из члана 12. ове одлуке је директни буџетски корисник средстава буџета Града Београда.
Члан 14.
Средства буџета у износу од 81.477.127.000 динара и средства из осталих извора у износу од 15.738.114.830 динара,
утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Број 81 – 78

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 79

Број 81 – 80

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 81

Број 81 – 82

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 83

Број 81 – 84

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 85

Број 81 – 86

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 87

Број 81 – 88

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 89

Број 81 – 90

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 91

Број 81 – 92

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 93

Број 81 – 94

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 95

Број 81 – 96

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 97

Број 81 – 98

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 99

Број 81 – 100

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 101

Број 81 – 102

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 103

Број 81 – 104

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 105

Број 81 – 106

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 107

Број 81 – 108

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 109

Број 81 – 110

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 111

Број 81 – 112

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. децембар 2015.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 113

Број 81 – 114

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а 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 и
103/15), и Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број
68/15) број запослених код корисника буџета Града Београда
(директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи
максималан број запослених на неодређено и одређено време.
Члан 16.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у
складу са законом и другим прописима независно од износа
утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.
Члан 17.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник града Београда и одговоран је за извршење ове одлуке.
Градоначелник је одговоран за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу
са Законом о буџетском систему.
Члан 18.
Градоначелник града Београда може донети одлуку о
промени износа апропријација и преносу апропријације у
текућу буџетску резерву у складу са Законом 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.
Члан 19.
У случају да се буџету Града Београда из другог буџета
(Републике или друге локалне самоуправе) определе актом 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, према
члану 5. Закона о буџетском систему повећава обим буџета
и отвара одговарајуће 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 финансије за отварање односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора
финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.
Члан 20.
Секретаријат за финансије Градске управе Града Београда 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 Градско
веће Града Београда.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1.
овог члана Градско веће Града Београда усваја и доставља
извештај Скупштини Града.
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Члан 21.
Средства текуће буџетске резерве у износу од
177.000.000 динара, користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси градоначелник града Београда, на предлог Секретаријата за финансије Градске управе Града Београда.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације 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 Београда у отклањању последица ванредних околности, као
што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних 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 22.
Новчана средства буџета Града Београда и директних и
индиректних корисника средстава буџета као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани 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 23.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови
корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом, односно актом градоначелника и
уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 24.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 12.
ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског
плана директног корисника буџета који доноси руководилац тог буџетског корисника, у року од најкасније 15 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по ближим наменама, у
складу са програмском, функционалном и економском класификацијом и по изворима финансирања. На финансијски
план из става 1. овог члана сагласност даје градоначелник
града Београда по претходно прибављеном мишљењу Секретаријата за финансије Градске управе Града Београда.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација утврђених чланом 12.
ове одлуке у складу са законом.
Члан 25.
Средства опредељена у укупном износу од 819.407.675
динара, распоређена у оквиру раздела 4 – Секретаријат за
финансије, Програма 15 – Локална самоуправа, програмске
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активности 06020001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционалне класификације 180
– Трансфери општег карактера између различитих нивоа
власти, изворa финансирања 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине, апропријацијe економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, користиће се
за финансирање капиталних издатака градских општина у
складу са посебним актом Градског већа Града Београда.
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 извршавају 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 пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику буџетских
средстава.
Члан 28.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе 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 Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет
буџета.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2015. години, а неизвршене у току те године, преносе се
и имају статус преузетих обавеза и у 2016. години и извршавају 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, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 29.
У буџетској 2016. години обрачун и исплата плата, као и
обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним 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 извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене
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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 Београда извршиће одговарајуће измене ове одлуке.
Члан 32.
Распоред остварених примања буџета врши се тромесечним плановима за извршење буџета које доноси Секретаријат 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 управе Града Београда има у виду средства планирана у буџету за директног буџетског корисника као и ликвидне могућности буџета.
Члан 33.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним квотама.
Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 34.
Трансферна средства према индиректним корисницима
буџета Града Београда могу преносити сви директни корисници буџетских средстава када трансферишу средства
индиректном кориснику на истом нивоу власти.
Члан 35.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да
Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда
ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као
и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу
расхода у одређеном временском периоду.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку вредности нефинансијске 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 индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у
складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 38.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач Град Београд, дужни су да најкасније до 30. новем-
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бра текуће буџетске године део од најмање 85% добити по
завршном рачуну за 2015. 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 приходима и расходима буџета, градоначелник се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).
Члан 42.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2016. године, сва средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2016. годину.
Члан 43.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити министарству надлежном за послове финансија.
Члан 44.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
Скупштина Града Београда
Број 4-1150/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. децембра 2015. 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

ОД Л У КУ
О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА
И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ
ОПШТИНАМА У 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се годишњи обим јавних средстава за вршење поверених и других, законом одређених

28. децембар 2015.

послова Града Београда (у даљем тексту: Град) и градских
општина и расподела прихода између Града и градских
општина у 2016. 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 100.655.280
хиљада динара, од чега:
– средства буџета Града износе

91.061.647 хиљада динара

– средства буџета градских општина износе

9.593.633 хиљада динара

У оквиру утврђеног обима средстава, у ставу 1. овог члана, садржан је и износ средстава од пореза на додату вредност 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

85.531.889 хиљада динара

– примања од продаје финансијске имовине и од
задуживања

5.529.758 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
1
Укупна средства за јавну
потрошњу

Обим средстава
за општу
потрошњу
2
8.736.633.230

Обим средстава
за потрошњу у
складу са посебним законима
4

Укупан обим
средстава
5

857.000.000

9.593.633.230

ВОЖДОВАЦ

561.443.734

8.562.805

570.006.539

ВРАЧАР

298.283.374

40.867.607

339.150.981

ЗЕМУН

655.143.982

42.370.083

697.514.065

ЗВЕЗДАРА

430.815.140

30.323.519

461.138.659

Н.БЕОГРАД

621.231.448

21.725.725

642.957.173

ПАЛИЛУЛА

626.679.804

26.389.071

653.068.875

РАКОВИЦА

447.715.686

18.074.425

465.790.111

С.ВЕНАЦ

345.500.020

69.583.255

415.083.275

СТАРИ ГРАД

449.337.350

151.143.054

600.480.404

ЧУКАРИЦА

654.594.215

26.264.632

680.858.847

БАРАЈЕВО

421.675.093

1.216.688

422.891.781

ГРОЦКА

546.003.625

6.020.804

552.024.429

ЛАЗАРЕВАЦ

517.871.801

394.181.378

912.053.179

МЛАДЕНОВАЦ

553.940.221

4.194.694

558.134.915

ОБРЕНОВАЦ

820.844.505

13.826.381

834.670.886

СОПОТ

347.252.231

1.000.000

348.252.231

СУРЧИН

438.301.001

1.255.879

439.556.880

Члан 5.
Укупна средства за јавну потрошњу градских општина, утврђена чланом 4. ове одлуке повећавају се за износ
средстава која се преносе из буџета Града тим градским
општинама за конкретне намене а на основу акта Градског
већа Града Београда и то за реализацију програма градске
општине који се односи на изградњу и одржавање објеката
комуналне инфраструктуре.
Обим средстава за јавну потрошњу градских општина,
утврђен чланом 4. ове одлуке повећава се за износ средстава које та градска општина оствари по основу донација и
трансфера.
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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 непокретности у државној својини које користи Град Београд
и индиректни корисници буџета Града;
5. локалне административне таксе остварене у пословима органа, организација и служби Града;
6. боравишна такса;
7. такса за озакоњење објеката;
8. приходи по основу трансфера и донација Граду;
9. приход од камата на средства Града депонована код
банака;
10. новчане казне изречене у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом Скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку;
11. новчане казне наплаћене од стране градске управе и
новчане казне изречене у управном поступку који се води
пред градском управом;
12. новчане казне за саобраћајне прекршаје;
13. приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе Града;
14. приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама;
15. приходи од продаје покретних ствари које користи
Град Београд и индиректни корисници буџета Града;
16. накнада за уређивање грађевинског земљишта;
17. допринос за уређивање грађевинског земљишта;
18. приход од закупа грађевинског земљишта;
19. накнада за промену намене пољопривредног земљишта
(40%);
20. закуп пољопривредног земљишта (40%);
21. примања од продаје домаћих акција и капитала у корист градова и општина;
22. примања од задуживања;
23. закупнина за стан у државној својини у корист нивоа
градова;
24. део добити јавних предузећа чији је оснивач Град;
25. накнада за коришћење шума и шумског земљишта
(30%);
26. приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад (40%);
27. накнада за заштиту и унапређење животне средине
28. накнада за конверзију права коришћења у право
својине грађевинског земљишта;
29. примања од продаје непокретности у својини Града и
30. 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 пољопривреде и шумарства;
2. локалне административне таксе остварене у пословима органа, организација и служби градске општине;
3. самодопринос уведен за подручје градске општине;
4. приход од камата на средства градских општина депонована код банака;
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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. новчане казне наплаћене од стране органа градских
општина;
8. приход по основу донација и трансфера градској општини;
9. приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине;
10. накнада за коришћење природног лековитог фактора;
11. накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса;
12. део добити јавног предузећа, чији је оснивач градска
општина и
13. други јавни приходи и примања у складу са законом
и статутом.
Члан 7.
Приход од пореза на доходак грађана – на зараде, који
се оствари на подручју градске општине, дели се између те
градске општине и Града у односу:
– Вождовац

и

Град

9.32

:

90.68

– Врачар

и

Град

10.67

:

89.33

– Земун

и

Град

12.55

:

87.45

– Звездара

и

Град

7.86

:

92.14

– Нови Београд

и

Град

4.84

:

95.16

– Палилула

и

Град

10.62

:

89.38

– Раковица

и

Град

15.61

:

84.39

– Савски венац

и

Град

10.41

:

89.59

– Стари град

и

Град

12.36

:

87.64

– Чукарица

и

Град

11.72

:

88.28

– Гроцка

и

Град

29.39

:

70.61

– Лазаревац

и

Град

3.05

:

96.95

– Младеновац

и

Град

69.51

:

30.49

– Обреновац

и

Град

42.68

:

57.32

– Сурчин

и

Град

54.41

:

45.59

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.
Приход од пореза на имовину који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине
и Града у односу:
– Вождовац

и

Град

16

:

84

– Врачар

и

Град

7

:

93

– Земун

и

Град

14

:

86

– Звездара

и

Град

14

:

86

– Нови Београд

и

Град

5

:

95

– Палилула

и

Град

17

:

83

– Раковица

и

Град

31

:

69

– Савски венац

и

Град

5

:

95

– Стари град

и

Град

6

:

94

– Чукарица

и

Град

14

:

86

– Гроцка

и

Град

62

:

38

– Младеновац

и

Град

93

:

7

– Обреновац

и

Град

76

:

24

– Сурчин

и

Град

34

:

66

Приход од пореза на имовину који се оствари на подручју градске општине Барајево, Лазаревац и Сопот у целини припада тој градској општини.
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Члан 9.
Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари
на подручју градских општина Врачар, Земун, Звездара, Палилула, 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

49 : 51

– Нови Београд

и

Град

51 : 49

Приход од пореза на наслеђе и поклон који се оствари
на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 10.
Приход од локалних комуналних такси, који се оствари
на подручју подручју градске општине, дели се између те
градске општине и Града у односу:
– Вождовац

и

Град

3

:

97

– Врачар

и

Град

2

:

98

– Земун

и

Град

4

:

96

– Звездара

и

Град

2

:

98

– Нови Београд

и

Град

3

:

97

– Палилула

и

Град

3

:

97

– Раковица

и

Град

3

:

97

– Савски венац

и

Град

3

:

97

– Стари град

и

Град

3

:

97

– Чукарица

и

Град

4

:

96

Приход од локалних комуналних такси, који се оствари
на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 11.
Приход од 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

2

:

98

– Врачар

и

Град

3

:

97

– Земун

и

Град

2

:

98

– Звездара

и

Град

2

:

98

– Нови Београд

и

Град

3

:

97

– Палилула

и

Град

2

:

98

– Раковица

и

Град

4

:

96

– Савски венац

и

Град

2

:

98

– Стари град

и

Град

3

:

97

– Чукарица

и

Град

2

:

98

Приход од пореза на пренос апсолутних права, који се
оствари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 12.
Приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју градске
општине, дели се између те градске општине и Града у односу:
– Вождовац

и

Град

4

:

96

– Врачар

и

Град

4

:

96

– Земун

и

Град

4

:

96

– Звездара

и

Град

4

:

96

– Нови Београд

и

Град

3

:

97

– Палилула

и

Град

4

:

96
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– Раковица

и

Град

4

:

– Савски венац

и

Град

4

:

96
96

– Стари град

и

Град

4

:

96

– Чукарица

и

Град

4

:

96

Приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, који се оствари на подручју градске
општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 13.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског
земљишта 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 накнаде за коришћење грађевинског
земљишта који се оствари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот
и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 14.
Приход од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности је приход Града, осим прихода који се оствари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин који у
целини припада тим градским општинама.
Члан 15.
Приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 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

22

:

78

– Врачар

и

Град

24

:

76

– Земун

и

Град

26

:

74

– Звездара

и

Град

24

:

76

– Нови Београд

и

Град

25

:

75

– Палилула

и

Град

25

:

75

– Раковица

и

Град

20

:

80

– Савски венац

и

Град

25

:

75

– Стари град

и

Град

25

:

75

– Чукарица

и

Град

26

:

74

– Барајево

и

Град

23

:

77

– Гроцка

и

Град

27

:

73

– Лазаревац

и

Град

21

:

79

– Младеновац

и

Град

24

:

76

– Обреновац

и

Град

24

:

76

– Сурчин

и

Град

28

:

72

Приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи градска
општина и индиректни корисници њеног буџета, који се
оствари на подручју градске општине Сопот у целини припада тој градској општини.
Члан 16.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за
потрошњу и притицања прихода прописаних овом одлуком, градоначелник Града, може у току године одредити и
друге проценте којима се распоређују приходи, а до одређеног нивоа потрошње.
Усклађивање средстава из става 1. овог члана у случају
потребе вршиће се и преко рачуна буџета Града, путем позајмица.
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Уколико се у току године стекну објективни услови (измена законских прописа, смањење броја запослених, промена
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 17.
Исплата зарада запослених у органима Града и органима градских општина вршиће се према јединственим елементима
примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу Града у оквиру консолидованих средстава прописаних 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 18.
Градске општине су у обавези да достављају Секретаријату за финансије Градске управе града Београда редовне месечне извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима за 2016. годину.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јануара 2016.
године.
Скупштина Града Београда
Број 4-1149/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. децембра 2015. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), члана 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 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 52. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 31. став 1. тачка 7) Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2017. И 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се програми, пројекти и активности који ће се финансирати из буџета Града Београда у 2017. и
2018. години.
Члан 2.
Програми, пројекти и активности из члана 1. ове одлуке финансираће се из прихода и примања буџета града Београда
планираних на извору 01, и то:
– за 2017. годину у износу од 81.477.127.000 динара
– за 2018. годину у износу од 81.477.127.000 динара
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Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће се за финансирање програма, пројеката и активности у 2017.
и 2018. 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 износа средстава и за намене за које су им та средства опредељена чланом 3. ове одлуке.
Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, које закључују буџетски корисници
морају бити закључени у складу са прописима који регулишу
јавне набавке.
Члан 5.
Руководилац буџетског корисника одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију, као и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
средстава.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности
корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017.
години („Службени лист Града Београда”, бр. 35/15 и 78/15)
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
Скупштина Града Београда
Број 4-1151/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28.
децембра 2015. 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, 125/14 и 95/15) и
члана 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

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама за територију Града Београда (,,Службени лист Града Београда”, бр.
50/14, 96/14 и 29/15) Таксенa тарифa, која је саставни део
Одлуке, мења се и гласи:
,,Тарифни број 1.
1. Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: такса) утврђује се на
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годишњем нивоу зависно од регистроване претежне делатности 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 трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека,
величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по зонама у којима се налази пословни објекат на којем је истакнута фирма.
2. Делатности предвиђене Законом о финансирању локалне самоуправе распоређене су у оквиру I, II и III групе
делатности, а делатности предвиђене Уредбом о класификацији 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 пружање 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 машинама и опремом;
46.72 – Трговина на велико металима и металним рудама;
53.20 – Поштанске активности комерцијалног сервиса;
61 – Телекомуникације;
62 – Рачунарско програмирање, консултантске и с тим
повезане делатности;
63 – Информационе услужне делатности;
64 – Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских
фондова;
65 – Осигурање, реосигурање и пензијски фондови,
осим обавезног социјалног осигурања;
66 – Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
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68 – Пословање некретнинама;
69 – Правни и рачуноводствени послови;
70 – Управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем;
71 – Архитектонске и инжењерске делатност; инжењерско 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 истраживањима;
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 предмета;
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 возилима и мотоциклима ( осим 46.35, 46.51, 46.66 и 46.72);
47 – Трговина на мало ,осим трговине моторним возилима 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, снимање звучних записа и издавање музичких записа;
60 – Програмске активности и емитовање;
79 – Делатност путничких агенција, тур– опeратора, услуге 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;
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VI група:
01 – Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности;
03 – Рибарство и аквакултуре;
10 – Приозводња прехрамбених производа (осим 10.83);
11 – Производња пића;
12 – Производња дуванских производа;
13 – Производња текстила;
14 – Производња одевних предмета ;
15 – Производња коже и предмета од коже;
16 – Прерада дрвета и призводи од дрвета, плуте, сламе
и прућа,осим намештаја;
17 – Производња папира и производа од папира;
18 – Штампање и умножавање аудио и видео записа;
19 – Производња кокса и деривата нафте;
20 – Производња хемикалија и хемијских производа
(осим 20.11);
21 – Производња основних фармацеутских производа и
препарата;
22 – Производња производа од гуме и пластике;
23 – Производња производа од осталих неметалних минерала (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 полуприколица;
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 осигурање;
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 крзнених производа;
96.02 – Делатност фризерских и козметичких салона;
98 – Делатност домаћинстава која производе робу и услуге 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-
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вљају делатности предвиђене у тачки 2. овог тарифног броја
у оквиру група I, II и III, и то: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 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 предузетника из тачке 3. овог тарифног броја, плаћају таксу у годишњем износу, зависно од групе делатности и зоне, према
следећој табели:
у динарима
Велика
правна
лица

Средња
правна
лица

Mала и
микро
правна
лица

Предузетници
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V група
I зона – екстра зона пословања

192.059

115.235

57.617

38.412

I зона осим екстра зоне
пословања

153.647

92.187

46.094

30.729

II зона

134.441

80.664

40.333

26.888

III зона

115.235

69.141

34.570

23.047

IV зона

96.029

57.617

28.809

19.205

V зона

76.824

46.094

23.047

15.365

VI зона

57.617

34.570

17.286

11.524

VII зона

48.015

28.809

14.404

9.603

VIII зона и зона специфичних
намена

38.412

23.047

11.524

7.682

VI група
I зона – екстра зона пословања

144.044

86.427

43.213

28.809

I зона осим екстра зоне
пословања

115.235

69.141

34.570

23.047

II зона

100.831

60.498

30.249

20.166

III зона

86.427

51.856

25.928

17.286

IV зона

72.023

43.213

21.606

14.404

V зона

57.617

34.570

17.286

11.524

VI зона

43.213

25.928

12.964

8.643

I група

VII зона

36.011

21.606

10.803

7.202

I зона – екстра зона пословања

637.160

382.296

191.148

127.432

28.809

17.286

8.643

5.762

I зона осим екстра зоне
пословања

VIII зона и зона специфичних
намена

518.558

311.134

155.567

103.711

II зона

453.737

272.242

136.121

90.748

III зона

388.918

233.351

116.676

77.783

IV зона

324.099

194.459

97.230

64.819

Групе делатности и зоне

V зона

259.278

155.567

77.783

51.856

VI зона

194.459

116.676

58.338

38.892

VII зона

162.049

97.230

48.615

32.410

VIII зона и зона специфичних
намена

129.640

77.783

38.892

25.928

II група
I зона – екстра зона пословања

477.870

286.722

143.361

95.574

I зона осим екстра зоне
пословања

384.116

230.470

115.235

76.824

II зона

336.102

201.660

100.831

67.220

III зона

288.087

172.853

86.427

57.617

IV зона

240.072

144.044

72.023

48.015

V зона

192.059

115.235

57.617

38.412

VI зона

144.044

86.427

43.213

28.809

VII зона

120.037

72.023

36.011

24.008

96.029

57.617

28.809

19.205

I зона – екстра зона пословања

318.580

191.148

95.574

63.716

I зона осим екстра зоне
пословања

253.517

152.111

76.055

50.704

VIII зона и зона специфичних
намена
III група

II зона

221.827

133.096

66.548

44.366

III зона

190.138

114.083

57.041

38.027

IV зона

158.448

95.069

47.534

31.690

V зона

126.757

76.055

38.027

25.352

VI зона

95.069

57.041

28.521

19.013

VII зона

79.224

47.534

23.768

15.845

VIII зона и зона специфичних
намена

63.379

38.027

19.013

12.677

I зона – екстра зона пословања

224.148

144.044

72.023

48.015

I зона осим екстра зоне
пословања

192.059

115.235

57.617

38.412

II зона

168.052

100.831

50.415

33.611

III зона

144.044

86.427

43.213

28.809

IV зона

120.037

72.023

36.011

24.008

IV група

V зона

96.029

57.617

28.809

19.205

VI зона

72.023

43.213

21.606

14.404

VII зона

60.018

36.011

18.005

VIII зона и зона специфичних
намена

48.015

28.809

14.404

12.003
9.603

Правна лица која обављају делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга
плаћају таксу у износу прописаном у табели за велика правна лица, зависно од зоне у оквиру I групе делатности.
Новооснована правна лица која обављају делатности
из I, II и III групе, осим правних лица која обављају делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга, за годину у којој су регистрована
за обављање делатности 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
обављање делатности плаћају таксу у износу прописаном у
табели за предузетнике, у зависности од групе делатности
и зоне.
Обвезник таксе који у пословном објекту обавља делатности 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 износу 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 сваки истакнути назив или име, које упућује на то да правно
или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну
фирму.
6. Износ таксе прописан у тачки 4. овог тарифног броја,
умањује се:
1) Правним лицима, чије је седиште на територији Града 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 одговарајуће 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.
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Таксени обвезник који има право на умањење, може користити олакшице или део олакшице, за које достави одговарајуће 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 делатности казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 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 нивоу и то:
1а) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама путем јавног 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 12.317 динара;
– за велика правна лица износи 18.737 динара;
– за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање
имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека износи 61.065 динара.
1б) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже
такса се утврђује за сваки објекат односно средство за оглашавање и то:
– за предузетнике, микро и мала правна лица која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна
лица износи 1.006 динара;
– за велика правна лица износи 1.508 динара;
– за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање
имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
Рекламна површина
до 2 m²
преко 2 m² до 12 m²
преко 12 m²

I зона екстра
зона пословања
6.406
16.015
29.886

I зона осим
екстра зоне
пословања
5.769
14.422
28.820
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производима, производње цемента, поштанских, мобилних
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека износи 5.124 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 29.886 динара;
– за велика правна лица износи 44.830 динара;
– за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање
имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека износи 149.432 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 6.406 динара;
– за велика правна лица износи 9.606 динара;
– за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање
имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека износи 31.999 динара.
2. За коришћење рекламних паноа, односно објеката и
средстава за оглашавање такса се утврђује по зонама на годишњем 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 градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебних објектима 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 годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња правна лица,

II зона

III зона

IV зона

V зона

VI зона

VII зона

VIII зона

Зона спец.
нам.

5.199
12.999
25.941

4.676
11.690
23.324

4.209
10.525
20.993

3.789
9.472
18.909

3.413
8.533
17.022

3.072
7.680
15.314

2.766
6.912
13.779

2.766
6.912
13.779

II зона

III зона

IV зона

V зона

VI зона

VII зона

VIII зона

Зона спец.
нам.

7.782
19.456
38.912

7.009
17.522
35.021

6.303
15.759
31.516

5.667
14.166
28.330

5.096
12.743
25.487

4.529
11.378
22.926

4.097
10.240
20.650

4.097
10.240
20.650

– за велика правна лица износи
Рекламна површина
до 2 m²
преко 2 m² до 12 m²
преко 12 m²

I зона екстра
зона пословања
9.603
24.007
44.830

I зона осим
екстра зоне
пословања
8.647
21.618
43.236

– за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности банкарства, осигурање имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
Рекламна површина
до 2 m²
преко 2 m² до 12 m²
преко 12 m²

I зона екстра зона
пословања
32.028
80.055
149.432

I зона осим
екстра зоне
пословања
29.525
73.814
144.101

II зона

III зона

IV зона

V зона

VI зона

VII зона

VIII зона

Зона спец.
нам.

26.567
66.419
129.691

23.916
59.790
116.720

21.527
53.817
105.051

19.365
48.412
94.549

17.431
43.577
85.106

15.701
39.253
76.585

14.108
35.272
68.950

14.108
35.272
68.950
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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

2.491

2.241

2.048

1.821

1.627

1.479

1.308

1.173

1.058

1.058

преко 1 m²

3.913

3.425

3.072

2.766

2.481

2.230

2.003

1.821

1.627

1.627

I зона осим
екстра зоне
пословања

II зона

III зона

IV зона

V зона

VI зона

VII зона

VIII зона

Зона
спец.
нам.

– за велика правна лица износи
Рекламна површина

I зона екстра зона
пословања

до 1 m²

3.738

3.363

3.038

2.730

2.441

2.218

1.962

1.757

1.588

1.588

преко 1 m²

5.700

5.137

4.608

4.146

3.721

3.345

3.004

2.714

2.441

2.441

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

4.984

4.484

4.097

3.641

3.254

2.958

2.616

2.343

2.116

2.116

преко 1 m²

7.600

6.850

6.144

5.529

4.961

4.461

4.005

3.596

3.254

3.254

Рекламна површина

3. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се
до 15. у месецу за претходни месец на основу задужења надлежног одељења УЈП Града Београда, а по претходно издатом акту управе градске општине, односно организационе
јединице Градске управе Града Београда, у складу са посебном одлуком Скупштине Града Београда.
Управа градске општине, односно организациона јединица 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, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица.
Тарифни број 3.
1. Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила,
утврђује се у следећим износима:
у динарима
Ред.
број
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.
2.3.
3.

Врста возила
Врста L – мопеди, мотоцикли и
трицикли
до 125 cm³
преко 125 cm³ до 250 cm³
преко 250 cm³ до 500 cm³
преко 500 cm³ до 1.200 cm³
преко 1.200 cm³
Врста М – возила за превоз лица
М1 – путничко возило
до 1.150 cm³
преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³
преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³
преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³
преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³
преко 3.000 cm³
М2 – лаки аутобус
М3 – тешки аутобус
Врста N – теретна возила

440
650
1.080
1.310
1.620

540
1.080
1.620
2.170
3.270
5.420
50 динара по регистрованом седишту
50 динара по регистрованом седишту

Ред.
број
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Врста возила
до 2 t носивости
од 2 t до 5 t носивости
од 5 t до 12 t носивости
преко 12 t носивости
Врста О – прикључна возила
до 1 t носивости
од 1 t до 5 t носивости
од 5 t до 10 t носивости
од 10 t до 12 t носивости
преко 12 t носивости

1.620
2.170
3.800
5.420
440
760
1.030
1.410
2.170

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:
1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног 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 екстремитета 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 отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину,
на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног 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;
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, други мањи монтажни објекти и други
слични објекти за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских услуга и других услуга; покретни
привремени објекти – тезге, апарати за сладолед, апарати
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за кокице, кестен, кукуруз и слично, конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих напитака,
аутомати за продају робе на мало и пружање услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских
производа и слично, и други покретни објекти за продају
робе на мало и вршење занатских и других услуга, специјализована возила за обављање делатности трговине на мало
и друге делатности у складу са законом, наменски монтажни објекти за потребе 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

69,60

– I зона осим екстра зоне пословања

55,10

– II зона

44,30

– III зона

35,90

– IV зона

28,70

– V зона

22,80

– VI зона

17,90

– VII зона

14,30

– VIII зона

11,90

– зона специфичних намена

9,50

2) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа, такса се утврђује дневно:
динара
– I зона – екстра зона пословања

29,90

– I зона осим екстра зоне пословања

24,00

– II зона

19,10

– III зона

14,90

– IV зона

11,90

– V зона

8,90

– VI зона

5,90

– VII зона

4,80

– VIII зона

4,10

– зона специфичних намена

4,10

3) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта затвореног типа, такса се утврђује дневно:
динара
– I зона – екстра зона пословања

59,90

– I зона осим екстра зоне пословања

48,00

– II зона

38,30

– III зона

29,90

– IV зона

23,90

– V зона

17,90

– VI зона

11,90

– VII зона

9,50

– VIII зона

8,30

– зона специфичних намена

8,30

4) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних
радњи, за спортске објекте (спортске терене, клизалишта,
терене за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.),такса се
утврђује дневно:
динара
– I зона – екстра зона пословања

2,53

– I зона осим екстра зоне пословања

2,28

– II зона

2,15

– III зона

1,80

– IV зона

1,56

– V зона

1,31

– VI зона

1,08

– VIIзона

0,84

– VIII зона

0,60

– зона специфичних намена

0,60

5) за одржавање концерата, фестивала и осталих кул-
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турних и других манифестација, такса се утврђује дневно:
динара
– I зона – екстра зона пословања

7,55

– I зона осим екстра зоне пословања

6,83

– II зона

6,47

– III зона

5,39

– IV зона

4,68

– V зона

3,95

– VI зона

3,24

– VII зона

2,53

– VIII зона

1,80

– зона специфичних намена

1,80

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

117,40

При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила
јавног градског превоза уз измену режима саобраћаја

86,10

При заузимању општинског пута и улица којим не саобраћају возила
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја

71,00

При заузећу општинског пута и улица којим не саобраћају возила
јавног превоза уз измене режима саобраћаја

52,10

При заузећу тротора

32,20

7) за коришћење простора на јавним површинама за пословне сврхе које нису посебно наведене у овом тарифном
броју, такса се утврђује месечно у износу од 103,50 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, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
продаје и нека друга роба, такса се плаћа у целокупно прописаном 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 покровитељством 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, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
– Црвеног крста Србије;
– цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама и
– дипломатско-конзуларног представништва стране државе, под условом узајамности.
3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке
4) овог тарифног броја, а уз то обавља неку делатност, висина 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 одговарајућу зону умањује се:
1) за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним објектима за време одржавања
вашара, сајмова, изложби и других традиционалних манифестација, 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 отвореног 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 забавне паркове на отвореном простору у периоду
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од 1.октобра до 31. марта, такса се плаћа у висини 20% од
износа таксе из тачке 1. подтачке 4);
4) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтачке 5) овог тарифног броја, који се приређују у хуманитарне
сврхе, такса се плаћа у висини 10%, од прописаног износа
таксе из те подтачке;
5) у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне инфраструктуре, такса
се плаћа у висини 10%, од прописаног износа таксе одговарајуће тачке овог тарифног броја.
5. За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент је расхладна витрина, такса
се плаћа у износу утврђеном применом тачке 1. подтачки 2)
и 3) и тачке 4. овог тарифног броја увећаном за 50%.
6. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се до
15. у месецу за претходни месец, на основу задужења надлежног 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, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања 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.
Надлежна комунална инспекција је у обавези да за
остваривање права на умањење износа таксе из тачке
4. подтачке 5) овог тарифног броја, достави надлежном
одељењу УЈП Града Београда посебан извештај који садржи податке о коришћењу простора на јавним површинама
у периоду извођења радова због изградње, реконструкције
или санације комуналне инфраструктуре, по претходно
достављеном извештају инвеститора који садржи прецизне
податке о локацији и периоду извођења радова и друге податке од значаја за остваривање права на умањење износа
таксе.
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 88,00 динара
Под забавним играма у смислу овог тарифног броја
сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, 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 наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну или
више бесплатних игара исте врсте.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра, на основу задужења од стране надлежног одељења УЈП Града Београда.
3. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја
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плаћа до 15. у месецу за претходни месец.
Тарифни број 6.
1. За коришћење простора за паркирање друмских моторних возила и прикључних возила на уређеним и обележеним местима плаћа се такса сразмерно времену коришћења, и то:
динара
1а) за паркирање путничких, комби и теретних возила до 1t носивости и њихове приколице до 60 минута и за сваку започету временску
јединицу паркирања по

39,70

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

9,00

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

78,70
158,40

1г) За коришћење посебно обележеног места за паркирање једног возила одређеног корисника, такса износи дневно и то:
– од 7 до 17 часова, за једно паркинг место за паркирање путничког
возила

1.102,00

– од 0 до 24 часа, за једно паркинг место за паркирање путничког возила

3.663,00

– од 0 до 24 часа, за једно паркинг место за паркирање аутобуса

1.769,00

1д) За коришћење посебно обележеног места за паркирање возила
одређених корисника такса износи и то:
– за коришћење обележених места на такси станици по ауто – такси
возилу, дневно

12,90

– за коришћење обележених места на стајалиштима за приватне ауто
превознике по теретном возилу, дневно

37,80

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

682,70

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

398,00

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

220,00

2. Такса из подтачки 1а) до 1в) овог тарифног броја,
плаћа се на подручју градских општина Барајево, Гроцка,
Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин.
Такса из подтачки 1г) до 1ђ) овог тарифног броја плаћа
се на територији Града Београда.
3. Таксу из подтачки 1а) до 1ђ) овог тарифног броја
плаћа корисник обележене јавне површине. Корисником у
смислу ове тачке, за подтачкe 1а) до 1в) сматра се возач.
4. Места на којима се за паркирање и заустављање моторних возила и њихових приколица наплаћује такса из
овог тарифног броја, одређује организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове саобраћаја.
5. Таксу за паркирање возила на паркинг местима обележеним за инвалиде на јавним општим паркиралиштима
на територији Града Београда не плаћају инвалиди којима
је актом надлежне организационе јединице Градске управе
Града Београда за послове социјалне заштите утврђено право на бесплатно коришћење (обележених) паркинг места.
6. Таксу из подтачки 1а) до 1в) овог тарифног броја
наплаћује предузеће основано за обављање делатности одржавања паркиралишта.
7. Таксу из подтачки 1г) до 1ђ) овог тарифног броја
наплаћује организациона јединица Градске управе Града Београда 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 годишње приликом продужења дозволе за обављање ауто –
такси превоза.
9. Такса из подтачке 1г) алинеја 2. овог тарифног броја за
паркирање возила испред хотела за потребе хотела плаћа се
у износу од 30%.
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10. Ако више корисника заједнички користе посебно
обележени паркинг простор, висина утврђене обавезе распоређује се на све кориснике у истом износу.
11. Такса из подтачке 1г) овог тарифног броја не плаћа се
за возила Полиције, за возила Војске Србије, возила здравствених и социјалних уставнова, за возила домаћих хуманитарних организација када врше хуманитарне акције, за
возила која инвалиди користе за своје потребе, а којима је
актом надлежне организационе јединице Градске управе
Града Београда утврђено право на бесплатно коришћење
резервисаних паркинг места, за возила дипломатских представништва, за возила државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономне покрајине 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

4,40

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара – дневно по m²:
1б – 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 30. септембра

8,80

1б – 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. октобра до 31. марта

15,50

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
градског превоза

81,60

1в – 2) ако се заузима коловоз на осталим улицама

49,30

1в – 3) ако се заузима тротоар

33,50

2. Такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.
3. Такса из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја повећава се за 100% уколико се дозвољени рок за заузимање јавне
површине продужи. Под продужењем у смислу ове одлуке
подразумева се прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у писменој изјави инвеститора о почетку грађења
односно извођења радова и року завршетка грађења, односно
извођења радова према Закону о планирању и изградњи.
4. Таксу из подтачке 1а) овог тарифног броја плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до подношења писменог захтева за технички пријем зграде, односно до довршетка градње.
5. Таксу из подтачке 1б) и 1в)овог тарифног броја плаћа
инвеститор радова на чији захтев је одобрено заузеће, односно раскопавање јавне површине.
6. Такса из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја не
плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне површине 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
износу од 50% од предвиђене тарифе плаћа инвеститор
радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине врши због изградње и реконструкције
или санације комуналне примарне инфраструктуре. Под
комуналном примарном инфраструктуром подразумевају
се објекти комуналних делатности побројаних у Закону о
комуналним делатностима, до мерног инструмента потрошача.
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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, односно
организационе јединице Градске управе Града Београда.
Управа градске општине, односно организациона јединица 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 рачун;
– за физичко лице – предузетника: име и презиме, назив
радње са адресом, порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује
се од 1. јануара 2016. године.
Скупштина Града Београда
Број 43-1152/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28.
децембра 2015. године, на основу члана 17. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15), члана 96. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14
и 145/14), члана 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 ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се зоне на територији Града
Београда као један од критеријума за утврђивање висине
локалних комуналних такси, накнаде за уређивање грађевинског земљишта и доприноса за уређење грађевинског
земљишта.
Члан 2.
На територији Града Београда одређују се зоне у зависности од тржишне вредности земљишта и објеката, покривености врстом планског документа, степеном комуналне
опремљености, саобраћајне повезаности са централним деловима Града, односно градских општина, развојних могућности простора и осталих условљености.
Зоне одређене овом одлуком су: Прва зона која обухвата и Зону заштите зеленила, Екстра зону становања и Екстра зону пословања, Друга зона, Трећа зона која обухвата и
Зону улазних праваца, Четврта зона, Пета зона, Шеста зона,
Седма зона, Осма зона и Зона специфичних намена.
Члан 3.
Опис граница зона одређених овом одлуком је следећи:
ПРВА ЗОНА
Стари део Београда
Од ушћа Топчидерске реке у Саву, обалом реке Саве
(укључујући и одређену површину акваторија), даље преко
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копна у осовини Великих степеница до Карађорђеве улице,
Карађорђева, Париска, Тадеуша Кошћушка, Булевар војводе
Бојовића, Дунавска, Тадеуша Кошћушка, даље испод надвожњака до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену површину акваторија) до Панчевачког
моста, Панчевачким мостом до Булевара деспота Стефана,
Булевар деспота Стефана, Партизански пут, Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине Новака, Кнеза Данила,
Војводе Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, Поп Стојанова, Жичком и Војислава Илића до Господара Вучића (укључујући први ред грађевинских парцела – непарна страна
улице), Господара Вучића, Војводе Пријезде, Дели Радивоја,
Митрополита Стратимировића, Устаничка, Небојшина, Бокељска, Булевар ослобођења, Стефана Првовенчаног, Прешернова, Трише Кацлеровића, Табановачка, Булевар ослобођења, Војводе Степе, Јове Илића, Булевар ослобођења,
Вељка Лукића – Курјака, Црнотравска, даље колским пролазом до Михаила Аврамовића, Михаила Аврамовића, границом блока 62 (не укључујући тај блок)*, границом према
графичком прилогу* до Милана Благојевића – Шпанца,
Милана Благојевића-Шпанца, Баја Пивљанина, Велисава
Вуловића, Михаила Аврамовића, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, границом кат.парцела КО Савски венац
20682/3, 20682/9, 20682/6, 20654/1 (не укључујући парцеле),
20654/2 (укључујући парцелу), Јована Жујовића, у продужетку до улице Уроша Предића, Уроша Предића, Теодора
Драјзера, границом према графичком прилогу*, Булевар
војводе Мишића, Радничком до Топчидерске реке, Топчидерском реком до ушћа у Саву.
* Регулациони план просторне целине Дедиње („Службени лист Града Београда”, број 1/00).
Чукарица
Од раскрснице улица Кнеза Вишеслава и Петра Мартиновића, улицом Петра Мартиновића, Београдског батаљона, Благоја Паровића, границом кат. парцеле 13458/1 КО
Чукарица (не укључујући парцелу), границом грађ.парцела
од бр. 115В до бр.107В у улици Благоја Паровића – пролаз
(укључујући парцеле), границом грађ. парцела од бр.107В у
ул. Благоја Паровића – пролаз до бр. 36 у ул. Зимоњићевој
(укључујући парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, улицом
Кнеза Вишеслава до Петра Мартиновића.
Нови Београд и Земун
Од обале реке Саве Булеваром Михаила Пупина, Булевар Николе Тесле, улицом Ушће, Булевар Михаила Пупина,
колским пролазом између блокова 12 и 13, границом кат.
парцеле 1046/1 КО Нови Београд (не укључујући парцелу) до Булевара Николе Тесле, Булеваром Николе Тесле до
раскрснице са улицом Алексиначких рудара, у продужетку
улице Алексиначких рудара пролазом поред хотела „Југославија” до реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и
одређену површину акваторија) до тачке у осовини Караматине улице, Караматина, Његошева, Главна, Орачка, око
Сенског трга, Вртларска, 22. октобра, Александра Дубчека,
Булевар Михаила Пупина, Омладинских бригада, границом железничке пруге до Тошиног бунара, Тошин бунар,
око блока 65 до Милутина Миланковића, границом кат.
парцела КО Нови Београд 2906/3 (не укључујући парцелу),
2906/24, 2990 (укључујући парцеле), Омладинских бригада, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, у продужетку
до реке Саве, обалом реке Саве до Бранковог моста (укључујући и одређену површину акваторија).
Од раскрснице улица Партизанске авијације и Стојана Аралице, улицом Стојана Аралице, Николе Добровића,
преко блока до Димитрија Георгијевића Старика, Димитрија Георгијевића – Старика, преко блока до Благоја
Марјановића – Моше, преко блока границом комплекса
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фудбалског игралишта до аутопута Београд-Загреб, аутопутем до улице Партизанске авијације, улицом Партизанске
авијације до Стојана Аралице.
ЗОНА ЗАШТИТЕ ЗЕЛЕНИЛА
Калемегдан
Од обале реке Дунав у осовини улице Тадеуша Кошћушка до и улицом Тадеуша Кошћушка, Дунавска, Булевар војводе Бојовића, Тадеуша Кошћушка, Париска,
Карађорђевом до осовине Великих степеница, осовином
Великих степеница и у продужетку до обале реке Саве, обалом река Саве и Дунава испод Калемегдана (укључујући и
одговарајућу површину акваторија) до тачке на обали Дунава која је у осовини улице Тадеуша Кошушћка.
Топчидер и Кошутњак
Од раскрснице трамвајске пруге и Булевара војводе
Мишића, трамвајском пругом, границом према графичком
прилогу*, Теодора Драјзера, Уроша Предића, у продужетку до улице Јована Жујовића, Јована Жујовића, границом
кат.парцела КО Савски венац 20654/2 (не укључујући парцелу), 20654/1, 20682/6, 20682/9, 20682/3 (укључујући парцеле), Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Михаила
Аврамовића, Велисава Вуловића, Баја Пивљанина, Милана Благојевића Шпанца, границом кат.парцеле 20660/1 КО
Савски венац (укључујући парцелу), границом кат. парцела КО Стара Раковица 2377/1, 31/1 (укључујући парцеле),
даље Тавчаревом, Пере Велимировића, Патријарха Димитрија, Врбничка, иза првог реда грађевинских парцела у ул.
Врбничка бр. 2-10 и Црнојевића бр. 4-8, Црнојевића, Годоминска, око стамбених зграда до Кнеза Вишеслава, Кнеза
Вишеслава, Пожешка, Паштровићева, даље трамвајском
пругом до Булевара Војводе Мишића.
* Регулациони план просторне целине Дедиње („Службени лист Града Београда”, број 1/2000).
Бањичка шума
Од раскрснице Булевара ослобођења и улице Вељка Лукића Курјака, Булевар ослобођења, Црнотравска, Вељка Лукића Курјака до раскрснице са Булеваром ослобођења.
Парк – шума „Звездара”
Волгином улицом, до кат. парцеле 618/16 КО Звездара,
даље границом к.п. 618/16, 1456, 1457, 1458, 1228/3, 1461, све
КО Звездара, укључујући све наведене, преко кат. парцеле
2216/1 КО Звездара, до границе клизишта, затим границом
клизишта до границе кат. парцеле 2241/1 КО Звездара, неукључујући наведену катастарску парцелу, границом кат.
парцеле 2241/1 КО Звездара до окретнице аутобуса ГСП у
Волгиној улици, односно до к.п. 413/1 КО Звездара, укључујући наведену кат. парцелу, даље границом к.п. 413/1 КО
Звездара, укључујући наведену кат. парцелу, до Идријске улице, даље Идријском улицом до кат. парцеле 2223/2,
2223/3, 2223/1 све КО Звездара, искључујући наведене кат.
парцеле, даље преко кат. парцеле 2218/1 КО Звездара до
границе са III зоном, не укључујући III зону, границом према графичком прилогу*, Кордунашка, границом кат.парцела КО Звездара 4468, 4469 (не укључујући парцеле), границом према графичком прилогу*, Војводе Симе Поповића,
границом према графичком прилогу*, Трнавска, Новице
Церовића, границом према графичком прилогу*, Вељка Дугошевића, границом према графичком прилогу*, Волгином
до границе са III зоном, односно до границе кат.парцеле
618/16 КО Звездара, укључујући наведену к.п.
*План детаљне регулације за подручје градске парк –
шуме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист Града
Београда”, број 7/12).
Велико ратно острво и острво „Чапља”
Обухвата просторе острва укључујући и одговарајућу
површину акваторија.
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Нови Београд, блокови 13, 14 и 15
Од Бранковог моста Булеваром Михаила Пупина, Булевар Николе Тесле, улицом Ушће, Булевар Михаила Пупина,
колским пролазом између блокова 12 и 13, границом кат.
парцеле 1046/1 КО Нови Београд (укључујући парцелу) до
Булевара Николе Тесле, Булевар Николе Тесле до раскрснице са улицом Алексиначких рудара, даље пролазом поред
хотела „Југославија” у продужетку улице Алексиначких рудара до реке Дунав, обалом река Дунава и Саве (укључујући
и одређену површину акваторија) до Бранковог моста.
Подручје уже зоне санитарне заштите водоизворишта,
Београд
Обухвата простор аде Циганлије и аде Међице, простор њихових акваторија и простор у границама: од ушћа
Топчидерске реке у Саву, Топчидерском реком до Радничке, Радничка, Савска магистрала (саобраћајница М19
– Обреновачки друм), до Улице Доситеја Обрадовића у
Остружници, даље Улицом Доситеја Обрадовића до обале
реке Саве, преко реке Саве границом ГП, до канала Галовица, каналом Галовица, укључујући њега до, границе к.п.
4660/1 КО Сурчин, даље границом к.п. 4660/1, 4660/2, обе
КО Сучин, укључујући обе кат. парцеле, до границе 6629 КО
Нови Београд, даље кат. парцелоом 6629 КО Нови Београд
укључујући и њу, до 6017/2 КО Нови Београд, границом
6017/2 КО Нови Београд укључујући наведену к.п., даље
к.п. 6016/2, 6016/1, све КО Нови Београд, искључујући наведене, до к.п 6030 КО Нови Београд, укључујући наведену
к.п., даље границом к.п. 6030, 5629, 5628, 5627, 5623, 5622,
КО Нови Београд, укључујући све наведене, даље границом
к.п. 5622 КО Нови Београд до к.п. 6748/1, даље границом
к.п. 6748/1, 6748/3, 5569/3, све КО Нови Београд укључујући
све побројане, до границе комплекса за непрофитно и социјално становање и спорт западно од насеља Др И. Рибар
(не укључујући комплекс), у продужетку до реке Саве, обалом реке Саве (укључујући и одговарајућу површину акваторија) до границе КО Сурчин са КО Јаково, границом КО
Сурчин са КО Јаково, границом према графичком прилогу*,
Виноградском улицом до границе комплекса за непрофитно и социјално становање и спорт западно од насеља Др И.
Рибар.
*Граница уже зоне санитарне заштите водоизворишта
(Генерални план Београда 2021, „Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14).
Манастирска шума
Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Ослободилаца Раковице, Патријарха Димитрија, границом КО
Стара Раковица са КО Ресник, Миљаковачка, Вукасовићева,
границом кат. парцела КО Стара Раковица 165/20, 173, 172,
(укључујући парцеле), границом према графичком прилогу*, Патријарха Димитрија до Ослободилаца Раковице.
*Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града
Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14).
Подручје уже зоне санитарне заштите водоизворишта,
Обреновац
Од реке Саве, границом према графичком прилогу* преко копна до реке Саве на супротној страни, узводно реком
Савом (укључујући и одговарајућу површину акваторија)
до почетне тачке.
*Измене и допуне Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу
(„Службени лист Града Београда”, број 14/08).
Липовичка шума
Од тромеђе КО Сремчица са КО Велика Моштаница и
КО Барајево, границом КО Барајево са КО Велика Моштаница, границом КО Барајево са КО Мељак, даље границом
кат.парцела КО Барајево 5150/55, 5150/12, 5150/40, 5150/47,
5150/43, 5150/48, 5150/41, 5150/4, 5150/28, 5150/27, 5150/26,
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5150/18, 5150/19, 5150/5, 5150/29, 5150/6, 5150/34, 5150/35,
5150/36, 5150/37, 5150/50, 5150/9 (не укључујући парцеле),
границом КО Барајево са КО Гунцати, границом кат.парцеле 720/1 КО Барајево (не укључујући парцелу), границом
Барајевске реке (кат.парцела 5069/1 КО Барајево), границом
КО Барајево са КО Сремчица до тромеђе КО Сремчица са
КО Велика Моштаница и КО Барајево.
Речне аде
Аде на Сави у КО Барич и КО Скела.
Аде на Дунаву: код аде Хује, у КО Бесни Фок, КО Ковилово и КО Гроцка.
ЕКСТРА ЗОНА СТАНОВАЊА
Дедиње
Од раскрснице Булевара кнеза Александра Карађорђевића са улицом Др Милутина Ивковића, улицом Др Милутина Ивковића, границом грађевинских парцела 3-1 и 3-5
(укључујући парцеле)*, Ружићева, Симе Лукина Лазића,
Пуковника Бацића, Љутице Богдана, Бањички венац, Вељка
Лукића Курјака, границом блокова 26*, 33* и 36* (не укључујући те блокове), Незнаног јунака, Паје Адамова, Васка
Попе, Михаила Аврамовића, границом комплекса ортопедске болнице „Бањица”*, Омладинска, границом комплекса ортопедске болнице „Бањица”*, границом блока 62* (не
укључујући блок), границом према графичком прилогу*,
Велисава Вуловића, границом грађевинских парцела 55-1,
55-2 и 55-3 (не укључујући парцеле)*, Александра Тирнанића-Тиркета, Милана Благојевића-Шпанца, Баја Пивљанина, Велисава Вуловића, Михаила Аврамовића, Булевар
кнеза Александра Карађорђевића, границом кат.парцела КО Савски венац 20682/3, 20682/9, 20682/6, 20654/1 (не
укључујући парцеле), 20654/2 (укључујући парцелу), Јована
Жујовића, у продужетку до улице Уроша Предића, Уроша
Предића, Теодора Драјзера, границом према графичком
прилогу*, границом грађевинских парцела 33-5 (не укључујући парцелу)* и 33-6 (укључујући парцелу)*, Сање Живановић, Војводе Дојчина, Дрварска, Жанке Стокић, Змаја
Огњена-Вука, Косте Главинића, границом комплекса за
дечију и социјалну заштиту и за науку – део блока 41 (не
укључујући тај комплекс)*, Васе Пелагића, Чолак-Антина,
Козјачка, Булевар војводе Путника, Булевар кнеза Александра Карађорђевића до Др Милутина Ивковића.
* Регулациони план просторне целине Дедиње („Службени лист Града Београда”, број 1/2000).
Чукарица
Од границе кат.парцеле 13350/3 КО Чукарица (не укључујући парцелу) са улицом Зимоњићевом, границом кат.
парцела КО Чукарица 13350/3, 13354/4, 13348/17, 13348/13,
13348/18, 13348/13, 13348/5 (не укључујући парцеле) до
Жарковачке, Жарковачка, Београдског батаљона, Благоја Паровића, границом кат.парцеле 13458/1 КО Чукарица (не укључујући парцелу), даље границом грађ.парцела
од бр. 115В до бр.107В у улици Благоја Паровића – пролаз
(укључујући парцеле), границом грађ.парцела од бр.107В
у ул. Благоја Паровића – пролаз до бр. 36 у ул. Зимоњићевој (укључујући парцеле), Зимоњићевом до кат. парцеле
13350/3 КО Чукарица.
ЕКСТРА ЗОНА ПОСЛОВАЊА
Стари део Београда
Од раскрснице улица Париске и Грачаничке, Грачаничка, Рајићева, Цара Лазара, Маршала Бирјузова до Сремске,
преко тунела степеништем до Призренске, Призренска,
Краљице Наталије, Масарикова, Ресавска, Краља Милана,
Светозара Марковића, Немањина, Краља Милутина, Бирчанинова, Булевар Ослобођења, Кнегиње Зорке, Макензије-
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ва, Алексе Ненадовића, Његошева, Светозара Марковића,
Мишарска, Ресавска, Крунска, Андрићев венац, Краља
Милана, Драгослава Јовановића, Дечанска, Браће Југовића,
Краља Петра I, Змаја од Ноћаја, Цара Уроша, Цинцар Јанкова, Париском до раскрснице са Грачаничком.
Нови Београд
Од раскрснице Булевара Николе Тесле и улице Ушће,
улицом Ушће, Милентија Поповића, Булевар Арсенија Чарнојевића, Владимира Поповића, у продужетку улице Владимира Поповића планираном саобраћајницом преко блока
20 до раскрснице са Булеваром Михаила Пупина, даље Булеваром Николе Тесле до раскрснице са улицом Ушће. Ова
зона обухвата блокове 16, 19 и 20.
Први ред објеката уз Булевар Михаила Пупина од броја
85а (укључујући тај број) до Антифашистичке борбе, Антифашистичке борбе, Булевар Зорана Ђинђића, Шпанских
бораца до Булевара Михаила Пупина, први ред објеката
уз Булевар Михаила Пупина до броја 117а (укључујући тај
број). Ова зона, обухвата блок 26 и делове блокова 21 и 30.
Од Булевара Николе Тесле, улицом Трешњин цвет, Булевар уметности, Булевар Зорана Ђинђића, пролазом иза
објекта „Меркатор” до Булевара Михаила Пупина, Булевар
Михаила Пупина, Алексиначких рудара до Булевара Николе Тесле. Ова зона обухвата блок 11а и део блока 31.
ДРУГА ЗОНА
Стари део Београда
Од реке Дунав Панчевачким мостом до Булевара деспота Стефана, Булевар деспота Стефана, Партизански пут,
Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине Новака,
Кнеза Данила, Војводе Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, Поп Стојанова, границом првог реда грађевинских
парцела уз улице Жичку и Војислава Илића (не укључујући
парцеле) до Господара Вучића, Господара Вучића, Војводе
Пријезде, Дели Радивоја, Митрополита Стратимировића,
Устаничка, Небојшина, Бокељска, Булевар ослобођења, Стефана Првовенчаног, Прешернова, Трише Кацлеровића, Табановачка, Булевар Ослобођења, Војводе Степе, Јове Илића,
Булевар Ослобођења, Црнотравска, колским пролазом до
Михаила Аврамовића, Михаила Аврамовића, границом
блока 62* (укључујући блок), границом према графичком
прилогу* до Милана Благојевића – Шпанца, Милана Благојевића – Шпанца, границом кат. парцеле 20660/1 КО Савски венац (не укључујући парцелу), границом кат.парцела
КО Стара Раковица 2377/1, 31/1 (не укључујући парцеле),
даље Тавчаревом, Пере Велимировића, Борска, Баштованска, Бебелова, Војводе Степе (укључујући први ред грађевинских парцела – непарна страна) до Омишке, Омишка,
Милана Распоповића, Љубе Шерцера, Качерска, Гостиварска, Витановачка, Кумодрашка, границом грађ.парцела у
Кумодрашкој бр.63 и 65 до Љубе Ковачевића, Љубе Ковачевића, Бакарска, Мишка Јовановића, Стефана Првовенчаног,
Војислава Илића, Владимира Томановића, Михаила Тодоровића, Устаничка, Гламочка, Пљеваљска, Др. Велизара Косановића, Живка Давидовића, Булевар краља Александра,
Војводе Довезенског, Арадска, Хекторовићева, Букурешка,
Милана Ракића, Кордунашка, Чингријина, границом према графичком прилогу**, Кордунашка, границом према
графичком прилогу**, Војводе Симе Поповића, границом
према графичком прилогу**, Трнавска, Новице Церовића,
границом према графичком прилогу**, Вељка Дугошевића,
границом према графичком прилогу**, Волгина, Драгослава Срејовића, Триглавска, Јастребачка, Патриса Лумумбе,
Триглавска, Уралска, Патриса Лумумбе, Миријевски булевар, Вишњичка, Вишњичком до Анице Савић – Ребац, у
осовини улице Анице Савић – Ребац до дунавског рукавца,
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обалом дунавског рукавца до шпица Аде Хује (укључујући
и дунавски рукавац), даље обалом Аде Хује (укључујући и
одређену површину акваторија) до Панчевачког моста.
Од раскрснице улица Драгослава Срејовића и Оштрељске**, Оштрељском**, улица Нова 2**, границом кат.парцела
КО Звездара 2208, 2209, 2210 (укључујући парцеле) до Драгослава Срејовића, Драгослава Срејовића до Оштрељске**.
Од раскрснице улице Драгослава Срејовића и пешачке
стазе**, пешачком стазом** до Нишавске**, Нишавска**,
Астрономска**, границом зоне 3 (укључујући ту зону)**,
Каменорезачка**, улица А – 6**, (Друговачка), Јованке Радаковић, Драгослава Срејовића до раскрснице са пешачком
стазом**.
* Регулациони план просторне целине Дедиње („Службени лист Града Београда”, број 1/2000).
**План детаљне регулације за подручје градске паркшуме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист Града
Београда”, број 7/12).
Чукарица
Од раскрснице Топчидерске реке и Радничке, Радничком, Булевар Војводе Мишића, границом према графичком
прилогу*, трамвајском пругом, Паштровићева, Пожешка,
Кнеза Вишеслава, Петра Мартиновића, Београдског батаљона, Благоја Паровића, границом кат.парцеле 13458/1
КО Чукарица (укључујући парцелу), даље границом грађ.
парцела од бр. 115В до бр.107В у улици Благоја Паровића
– пролаз (не укључујући парцеле), границом грађ. парцела
од бр.107В у ул. Благоја Паровића-пролаз до бр.36 у ул. Зимоњићевој (не укључујући парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, Кнеза Вишеслава, Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, Владимира Роловића, Олимпијских игара, Ратка
Митровића, Ђорђа Огњеновића, Пожешка, Маршала Толбухина (Лазаревачки друм), затим улицом Милорада Јовановића, до границе к.п. 12771/1, КО Чукарица („Карнак”),
искључујући њу, а затим уз к.п. 12591/20, 12596/4, 12597/2,
12597/4, 12598/2, 12599/3, 11783/1, све КО Чукарица, искључујући све наведене катастарске парцеле. Даље границом
к.п. 11783/2 КО Чукарица, искључујући њу, до границе уже
зоне санитарне заштите, односно до саобраћајнице М19
– Обреновачки друм – Савска магистрала, Радничком до
Топчидерске реке.
* Регулациони план просторне целине Дедиње („Службени лист Града Београда”, број 1/2000).
Нови Београд и Земун
Од раскрснице улица Омладинских бригада и Јурија Гагарина, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, у продужетку улице до реке Саве, обалом реке Саве (укључујући
и одређену површину акваторија) до тачке у продужетку
границе комплекса за непрофитно и социјално становање
и спорт западно од насеља Др И. Рибар, даље границом
овог комплекса (укључујући комплекс) до Виноградске,
Виноградска, Војвођанска, Гандијева, Партизанских авијација, Стојана Аралице, Николе Добровића, Димитрија Георгијевића – Старика, преко блока до Благоја Марјановића
– Моше, границом комплекса фудбалског игралишта до
аутопута Београд – Загреб, даље аутопутем, Тошин бунар,
Прилаз, Новоградска, Цара Душана, Наде Димић, Прегревица, Деспота Ђурђа, у продужетку ове улице до обале реке
Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену површину акваторија) до Караматине, Караматина, Његошева, Главна, Орачка, око Сенског трга у правцу Вртларске,
Вртларска, 22. октобра, Александра Дубчека, Булевар Михаила Пупина, Омладинских бригада, границом железничке пруге, Тошин бунар, око блока 65 до Милутина Миланковића, границом кат.парцела КО Нови Београд 2906/3 (не
укључујући парцелу), 2906/24, 2990 (укључујући парцеле),
Омладинских бригада до раскрснице са Јурија Гагарина.
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Подручје аеродрома „Никола Тесла”
Границом кат. парцела 5238/2 и 5238/3, обе КО Добановци не укључујући наведене, до границе са кат. парцелом
5103/2 КО Добановци, укључујући наведену, даље обилазницом око Београда до раскрснице са Аутопутем Београд
– Загреб, Аутопутем, даље границом кат.парцела КО Сурчин: 3735/3, 3735/2, 3735/1,3750/7, 3750/6, 3756/3, 3750/4,
4260/2, 3998/4, 3997/4, 3996/4, 3995/4, 4827/1, до границе
са КО Нови Београд, укључујући све наведене кат. парцеле, даље кат. парцелом 3925/2 КО Нови Београд, укључујући исту, до границе са КО Сурчин, даље кат. парцелама
КО Сурчин: 4827/2, 4027/2, 4026/2, 4025/2, 4024/2, 4023/2,
4022/4, 4022/3, 4021/2, 4020/2, 4019/2, 4259/2, 4002/5, 4002/4,
4003/2, 3750/16, 3750/1 до границе са кат.парцелом 4266/1,
укључујући и њу, до границе са кат.парцелом 4131/3, даље
кат.парцелама 4131/3, 4267/1, 4140/1, 4141/1, 4142/1, 4143/1,
4144/1, 4145/1, 4146/1, 4147/1, 4148/1, 4269/1, 4167/1, 4275/5,
4163/1, 4162/1, 4161/1, 4160/1, 4159/1, 4158/3, 4270/1, 4149/3,
4150/2, 4150/6, 4150/1, 4277/3, 3426/1, 3427/1, 3428/1, 3429/1,
3430/1, 3431/1, 3432/1, до границе са кат. парцелом 3750/3,
даље кат. парцелама 3750/3, 3440/2, 3440/3, 3441/3, 3442/3,
3443/3, 3444/3, 3445/3, 3445/2, 3732/1, 3715/1, 3707/1, 3708/1,
3709/1, 3710/1, 3714/5 до границе са КО Добановци, укључујући све наведене кат. парцеле, даље кат. парцелама КО
Добановци 5070/2, 5071/2, 5072/2, 5073/2, 5074/2, 5075/2,
5239/2, 5239/1, до границе са кат. парцелом 5093/2, даље кат.
парцелом 5093/2, укључујући све напред наведене, до границе са кат. парцелом 5238/2 КО Добановци искључујући
наведену кат. парцелу.
Уз обилазницу око Београда
Кат. парцелом 3515/2 КО Сурчин, укључујући исту, до
обилазнице око Београда, даље обилазницом до кат.парцеле
5235/3 КО Добановци, укључујући наведену, даље кат. парцелом 5235/2 КО Добановци, укључујући исту, до границе
са КО Сурчин, даље преко кат. парцеле 3714/7 КО Сурчин,
укључујући јужни део кат. парцеле, даље кат .парцелама КО
Сурчин: 3623/1 до границе са кат. парцелом 3722/3, даље
кат. парцелом 3722/3 укључујући исту до границе са кат.
парцелом 3565 не укључујући кат. парцелу 3565, даље кат.
парцелом 3566 укључујући исту, даље кат. парцелом 3721/1
не укључујући исту, до границе са кат. парцелом 3538, даље
кат. парцелом 3538 укључујући исту, до границе са кат. парцелом 3720/1 не укључујући исту, до границе са кат. парцелом 3513/1 укључујући исту, даље границом кат. парцеле
3514/1 укључујући исту, до кат. парцеле 3515/2.
ТРЕЋА ЗОНА
Стари део Београда
Од раскрснице улица Деспотовачке и Маршала Тита,
Маршала Тита, Вишњичка, Миријевски булевар, Патриса
Лумумбе, Уралска, Триглавска, Јастребачка, Патриса Лумумбе, Јастребачка, Триглавска, Драгослава Срејовића до
раскрснице улица Драгослава Срејовића и Волгине, Волгином улицом, односно катастарском парцелом 618/59 и
618/17 обе КО Звездара до кат. парцеле 618/16, даље границом к.п. 618/16, 1456, 1457, 1458, 1228/3, 1461, све КО
Звездара, искључујући све наведене, преко кат. парцеле
2216/1 КО Звездара, до границе клизишта, затим границом клизишта до границе кат. парцеле 2241/1 КО Звездара,
укључујућео наведену катастарску парцелу, до окретнице
аутобуса ГСП у Волгиној улици, односно до к.п. 413/1 КО
Звездара, искључујући наведену кат. парцелу, даље границом к.п. 413/1 КО Звездара, искључујући наведену кат. парцелу, до Идријске улице, даље Идријском улицом до кат.
парцеле 2223/2, 2223/3, 2223/1 све КО Звездара, укључујући
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наведене кат. парцеле, даље преко кат. парцеле 2218/1 КО
Звездара, границом према графичком прилогу*, Кордунашка, границом према графичком прилогу*, Чингријина,
Кордунашка, Милана Ракића, Букурешка, Хекторовићева,
Арадска, Војводе Довезенског, Булевар краља Александра,
Живка Давидовића, Др Велизара Косановића, Пљеваљска,
Гламочка, Устаничка, Михаила Тодоровића, Владимира Томановића, Војислава Илића, Стефана Првовенчаног, Мишка Јовановића, Бакарска, Љубе Ковачевића, границом грађ.
парцела у Кумодрашкој бр.63 и 65, Кумодрашка, Витановачка, Гостиварска, Качерска, Љубе Шерцера, Милана Распоповића, Омишка, Војводе Степе (не укључујући први ред
грађевинских парцела на непарној страни до Бебелове улице), Бебелова, Беранска, Војводе Степе, Октобарска, Гуњак,
Кукурузова, Доња, границом кат. парцела КО Кумодраж
1758/3, 1758/1, 1787, 1757, 1585 (не укључујући парцеле),
даље преко кат.парцела КО Кумодраж 1586 и 1951/1, даље
према графичком прилогу, Кружна, границом грађевинских
парцела у Кружној бр. 15А, Излетничкој бр. 22 и 25, Житној бр.15 и 26, Багремовој бр.2-14 и Виноградској бр.1-11
(укључујући парцеле), Јунска, Кумодрашка, Топола, стазом
до улице Браће Јерковић, Браће Јерковић, Светозара Радојчића, Браће Срнић, Цветанова ћуприја, преко блока до Милошевог кладенца, Милошев кладенац, Милана Предића,
Павла Васића, Народног фронта, Булевар Краља Александра, Бајдина, Стеве Варгаша, Келтска, Игманска, око блока
стазом до Матице српске, Матица српска, Михаила Булгакова, Љубише Миодраговића, стазом око насеља Миријево
II, Мирослава Крлеже, око блока до Александра Бугарског,
Александра Бугарског, Косте Нађа, Витезова карађорђеве
звезде, Заграђе, Шејкина, у продужетку улице до границе општине Палилула, границом општине Палилула, стазом до гробља „Лешће”, северозападном границом гробља
Лешће и у наставку стазом до Сланачког пута, Сланачки
пут, Дрварске чесме, Деспотовачком до Маршала Тита.
*План детаљне регулације за подручје градске парк-шуме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист Града
Београда”, број 7/12).
Палилула
Од раскрснице железничке пруге и Панчевачког пута,
Панчевачким путем, границом кат. парцела КО Крњача
1031/2, 1031/3, 1031/1, 1091/1, 1032, 1102, 1033, 1034/5, 1409,
1401, 1034/5, 1398 (укључујући парцеле), даље преко кат.
парцела КО Крњача 1604/3 и 1593/1 границом кат. парцела КО Крњача 1593/1, 1593/4, 1593/3 (укључујући парцеле),
границом КО Крњача са КО Овча до Панчевачког пута,
Панчевачким путем до канала, даље каналом до Заге Маливук улица 3, Заге Маливук улица 3 до железничке пруге,
железничком пругом до Панчевачког пута.
Вождовац, Чукарица и Раковица
Од раскрснице Булевара Ослобођења и Баштованске,
Баштованска, Борска, Пере Велимировића, Патријарха Димитрија, Врбничка, границом грађевинских парцела у ул.
Врбничка бр. 2-10 и Црнојевића бр. 4-8 (укључујући грађевинске парцеле), Црнојевића, Годоминска, Луке Војводића,
око стамбеног блока до Кнеза Вишеслава, Кнеза Вишеслава, Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, Владимира
Роловића, Олимпијских игара, Ратка Митровића, Ђорђа
Огњановића, Пожешка, Маршала Толбухина (Лазаревачки
друм), Милорада Јовановића, до границе к.п. 12771/1, КО
Чукарица укључујући њу, а затим уз к.п. 12591/20, 12596/4,
12597/2, 12597/4, 12598/2, 12599/3, 11783/1, све КО Чукарица, укључујући све наведене катастарске парцеле. Даље
границом к.п. 11783/2 КО Чукарица, укључујући њу, до саобраћајница М19 – Обреновачки друм, Обреновачким дру-

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

мом до к.п. 12322/1 КО Чукарица не укључујући наведену
к.п., даље границом к.п.12322/1, 12322/4, 12322/3, 12322/5,
12322/2, 12322/10, 12322/9, све КО Чукарица, неукључујући
наведене к.п., до раскрснице Милорада Јовановића са улицама Гојка Стипића и Галопољском, даље Милорада Јовановића, Водоводском до Браће Вучковића, даље улицом
Браће Вучковић до Трговачке, Трговачка, Ибарска магистрала, границом кат.парцела КО Чукарица 2804/4, 2804/5,
2804/1, 2805/3, 2806/3, 2807/2, 3461/1, 2783/1, 2799/1, 2798/1,
2797/1, 2796/1, 2815/1, 3468/6, 2794/1, 2795/1 (укључујући
парцеле), преко кат. парцеле 3459/4, даље границом кат.
парцела 3459/5, 3471, 3477/1 (не укључујући парцеле), преко кат. парцеле 3463/8, даље границом кат.парцела 3478/3,
3478/2, 3478/1, 3244, 3243, 3242, 3241, 3229, 3228, 3227, 3230,
3401 (не укључујући парцеле), даље границом кат. парцела
КО Железник 3684, 3685, 7953/1 (не укључујући парцеле),
3686, 3687 (укључујући парцеле), 3688, 3689, 3690, 3691 (не
укључујући парцеле), 3719 (укључујући парцелу), Кружни
пут, Ибарска магистрала, XI крајишке дивизије, Патријарха
Јоаникија, Сретена Младеновића – Мике, Видиковачки венац, Боже Јеремића, Суседградска, преко блока до Пилота
Михајла Петровића, Пилота Михајла Петровића, Патријарха Димитрија, Варешка, границом старе пруге, Борска, границом кат.парцела КО Стара Раковица 173, 172, 165/20 (не
укључујући парцеле), Вукасовићева, границом грађ. парцела Вукасовићева бр. 25-55, 6. личке дивизије бр.2-80, Борска
бр. 78-94 (укључујући парцеле), Аџине ливаде, границом
индустријског комплекса (укључујући комплекс), пролазом
између зграда, границом комплекса „Расадник” (укључујући комплекс), Булеваром ослобођења до Баштованске.
Нови Београд, Земун и Сурчин
Од обале реке Дунав у правцу улице Деспота Ђурђа,
Деспота Ђурђа, Прегревица, Наде Димић, Цара Душана, Новоградска, Прилаз, Тошин бунар, аутопут Београд
– Загреб, Партизанске авијације, Гандијева, Војвођанска, Сурчинска, стазом до Недељка Гвозденовића, Срђана
Алексића, Грчка, Норвешка, Марка Челебоновића, границом према графичком прилогу*, границом КО Сурчин и
КО Нови Београд, границом кат.парцеле 4827/5 КО Сурчин
укључујући исту, даље кат. парцелама КО Сурчин: 3995/2,
3996/2, 3997/2, 3998/2, 4260/1, укључујући све наведене, до
границе са кат. парцелом 3750/4, даље кат.парцелом 3750/4
КО Сурчин, искључујући исту, даље кат.парцелом 3756/2
КО Сурчин укључујући исту, до границе са кат.парцелама
КО Сурчин: 3750/7, 3735/1, 3735/2 и 3735/3 искључујући наведене, до аутопута Београд – Загреб, преко аутопута даље
границом према графичком прилогу*, 32. Нова, аутопут Београд – Нови Сад до раскрснице аутопута са улицом Мајора Зорана Радосављевића, даље границом према графичком
прилогу** до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену површину акваторија) до тачке на обали
у правцу улице Деспота Ђурђа.
*План детаљне регулације привредне зоне „Ауто-пут” у
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Града
Београда”, број 61/09).
**План детаљне регулације привредне зоне „Горњи Земун”, зоне 1 и 2 („Службени лист Града Београда”, број
34/03) и зоне 3 и 4 („Службени лист Града Београда”, број
14/05).
ЗОНА УЛАЗНИХ ПРАВАЦА
„Бубањ поток”
Од границе према графичком прилогу* са границом кат.
парцеле 82/11 КО Зуце (укључујући парцелу), границом кат.
парцела КО Зуце 82/11, 82/16, 82/4 (укључујући парцеле),
границом према графичком прилогу*, даље границом кат.
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парцела КО Зуце 242, 228 (укључујући парцеле), границом
према графичком прилогу*, границом кат. парцела КО Зуце
320 (укључујући парцелу), 102/2 (не укључујући парцелу),
1967, 430/2, 1971/2 (укључујући парцеле), границом према
графичком прилогу* до кат. парцеле 82/11 КО Зуце.
*План детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута Београд-Ниш, јужно од
наплатне рампе „Бубањ поток”, градске општине Вождовац
и Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 75/13).
Ибарска магистрала
Обухвата кат.парцеле: КО Железник 7617/5, 7216/1,
7215/1, 7214/1, 7213/1, 7212/1, 7227, 7228, 7229/1, 7230/1,
7231/1, 7232/1 и КО Рушањ 108/2, 108/6, 109/1, 109/3, 109/4,
110/2, 111/2, 111/3, 112/2, 102/1, 102/3, 102/2, 101/1, 101/2,
100, 99/3, 99/2, 99/1, 98, 97, 96, 95, 94, 93/2, 66, 65, 211/2,
143/3, 144/4, 144/3, 145/4, 145/3, 146/2, 60, 59, 58, 57, 155/2,
1242/6, 1242/5, 1242/8, 1242/4, 1242/7, 1243/4, 1243/9, 1243/5,
1243/8, 1243/6, 1243/7, 1244/1, 1244/4.
Границом кат. парцела КО Кнежевац 2287/1, 2100, 2101,
2102, 2103, 2104, 2096 (укључујући парцеле), даље преко кат.
парцеле 2290, границом кат. парцела 2094, 2202/1, 2203/1,
2206/1, 2207/1, 2210/1, 2211/1, 2212, 2236, 2216 (укључујући
парцеле), даље границом кат. парцела КО Рушањ 118, 119,
129, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 176/2, 175/3, 175/4, 174/2,
173/2, 172/2, 171/1, 170/1, 169/2, 169/1, 169/3, 168/1, 167/1,
167/2, 166/1, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 161/1, 160, 159, 158,
198, 199/5, 199/2, 199/3, 199/4, 199/1, 203/2, 1258/2, 1259/2,
1260/2, 1257/2, 1256/2, 1253/2 (укључујући парцеле), 2615 (не
укључујући парцелу), 113/1, 114/1, 115/1, 115/2, 116/1, 117/2,
117/1 (укључујући парцеле), даље границом кат. парцела
КО Кнежевац 2254/3, 2252/3, 2252/2, 2237/2, 2234/2, 2233/2,
2229/2, 2228/2, 2287/2, 2084/1, 2086/1, 2085/1, 2081/1, 2079/1,
2075/4, 2074/1, 2073/1, 2070/2, 2070/1, 2069/1, 2067/1, 2066/1,
2065/1, 2051/1 (укључујући парцеле) до 2287/1.
Сурчин – Добановци
Од границе кат. парцела КО Добановци 4978/1 и 6071/7,
границом кат.парцела 4978/1, 4978/2, 4983, 5495, 3454/1,
5503, 5508, 5509/2 (укључујући парцеле), преко кат.парцеле
5509/2, границом кат.парцела 5382/4, 5382/1, 5506/3, 5366/7,
5366/1, 5507/7, 5370/4, 5369/5, 5369/4, 5369/1 (укључујући
парцеле), даље границом кат.парцела КО Сурчин 4372/1,
4371/1, 4370/1, 4369/1 (укључујући парцеле), 4834, 4836,
4838 (не укључујући парцеле), 4329, 4423/4, 4414/1, 4319,
4318/2 (укључујући парцеле), 4424/1 (не укључујући парцелу) до обилазнице око Београда, границом обилазнице до
кат.парцеле 5236/3 КО Добановци (не укључујући парцелу),
даље њеном границом до и преко кат. парцела КО Добановци 5232 и 6071/1 до 4978/1.
Обилазница око Београда од ауто-пута Београд –
Загреб до ауто-пута Београд – Нови Сад
Од границе кат.парцеле 4134/5 КО Добановци (не укључујући парцелу), границом кат. парцела КО Добановци
3974, 4131/1, 3966/7, 3965, 3966/7, 4128/1, 3918/1 (укључујући
парцеле), 4125/3 (не укључујући парцелу), 3893, 4122/3, 3886
(укључујући парцеле), преко кат.парцеле 4106/3, границом
кат.парцеле 3814 (укључујући парцелу), преко кат.парцела
4112 и 4103, границом кат.парцеле 3805 (укључујући парцелу), преко кат.парцеле 3766, границом кат.парцела 3765,
3675, 3676 (укључујући парцеле), 3760 (не укључујући парцелу), 3690 (укључујући парцелу), преко кат.парцеле 3717/1,
границом кат.парцела 3622, 3759/1 (укључујући парцеле),
преко кат.парцеле 3717/1, границом кат.парцела 3606, 3754,
3601, 3756 (укључујући парцеле), преко кат.парцеле 3746/1
границом кат.парцеле 3599 (укључујући парцелу), даље границом кат.парцела КО Батајница 5503/1 (укључујући парцелу), преко кат.парцела 5624/1 и 5688/1, границом кат.парце-
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ле 5499 (укључујући парцелу), 5625/1, 5628 (не укључујући
парцеле), 5471 (укључујући парцелу), преко кат.парцеле
5629, границом кат.парцела 5693/1, 5461/1 (укључујући парцеле) до пруге, границом пруге до обилазнице, границом
обилазнице до аутопута Београд – Загреб, аутопутем, даље
границом кат.парцеле 4134/2 КО Добановци (не укључујући
парцелу) до кат.парцеле 4134/5 КО Добановци.
Од железничке пруге границом путног појаса обилазнице око Београда, границом кат.парцела КО Батајница
5446/2, 5446/1 (укључујући парцеле), границом путног појаса аутопута Београд – Нови Сад, границом кат.парцела КО
Земун поље 43/15, 43/10 (укључујући парцеле), преко кат.
парцеле 1368/1 КО Земун поље даље границом те парцеле
(не укључујући је) до железничке пруге, железничком пругом до границе путног појаса обилазнице око Београда.
Ауто-пут Београд – Нови Сад
Од Батајничког пута границом кат. парцела КО Батајница 5420, 2929/67, 2929/61 (укључујући парцеле), 2929/56 (не
укључујући парцелу), 2929/6, 2929/64 (укључујући парцеле),
преко кат. парцеле 5530/2, границом кат. парцела 2832/1,
2832/2, 2832/3, 2831/1, 2830/1, 2830/4, 2829/1, 2829/5, 2943/4,
2943/2, 2941/4, 2941/3, 2939/1, 2936/4, 2936/3, 2936/2, 2936/1
(укључујући парцеле), даље границом пута до кат.парцела
5420 КО Батајница.
Простор који обухвата кат. парцеле: КО Батајница
2806/2, 2805/2, 2804/2, 2803/2, 2802/2, 2801/1, 2800/1, 2799,
2798, 2797, 2796/1, 2796/2, 2795/2, 2795/1, 5426, 5428/1,
5427/1, 5428/1, 5428/2 и 5427/2.
Од кат. парцеле 708/3 КО Батајница (укључујући парцелу), границом аутопута Београд – Нови Сад до кат. парцеле 5521/2, даље границом кат.парцела 2303/2, 2303/1
(укључујући парцеле), 5524/2 (не укључујући парцелу), 2313
(укључујући парцелу), преко кат. парцеле 5521/2, границом
кат. парцела 701, 700, 699, 698 (укључујући парцеле), 5519/2
(не укључујући парцелу) до аутопута Београд – Нови Сад и
кат. парцеле 708/3 КО Батајница.
Простор који обухвата кат. парцеле: КО Батајница 720,
718, 717, 716/1, 716/2, 715/2, 715/1, 714/4, 714/5, 713/3, 712/4,
711/4, 714/1, 714/2, 719.
Панчевачки пут
Од Панчевачког пута границом КО Крњача са КО Овча,
даље границом кат.парцела КО Овча 5040/2 (не укључујући
парцелу), 5060/1, 4996/1, 4996/2 (укључујући парцеле), даље
преко Панчевачког пута, границом кат.парцела КО Овча
4547/1, 5088, 4540, 5088, 4539/1, 4538/1 и 4538/2 (укључујући
парцеле), преко Панчевачког пута даље границом Панчевачког пута (страна ка Дунаву) до границе КО Крњача са КО
Овча.
ЧЕТВРТА ЗОНА
Палилула
Од раскрснице Зрењанинског пута и улице Бранка Момирова 1, Бранка Момирова 1, границом кат. парцеле 1622
КО Крњача (не укључујући парцелу), каналом до Зрењанинског пута, Зрењанинским путем до улице Грге Андријановића 4, даље том улицом до железничке пруге, железничком пругом, Панчевачким путем, границом кат.парцела
КО Крњача 1031/2, 1031/3, 1031/1, 1091/1, 1032, 1102, 1033,
1034/5, 1409, 1401, 1034/5, 1398 (не укључујући парцеле),
даље преко кат. парцела 1604/3 и 1593/1, границом кат. парцела 1593/1, 1613/2, 1655/1 (укључујући парцеле) до улице
Бранка Момирова 1.
Звездара и Вождовац
Од раскрснице улица Михаила Булгакова и Љубише Миодраговића, Михаила Булгакова, Матице српске, границом
према графичком прилогу до Игманске, Игманска, Стеве
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Варгаша, Бајдина, Булевар краља Александра, Народног
фронта, Павла Васића, Милана Предића, Милошев кладенац, преко блока до Цветанове ћуприје, Цветанова ћуприја,
Браће Срнић, Светозара Радојчића, Браће Јерковић, стазом до Тополе, Топола, Кумодрашка, Јунска, границом грађ.
парцела у улицама: Виноградска бр.1-11, Багремова бр.2-14,
Житна бр. 26 и бр. 15, Излетничка бр. 22 и бр. 25 и Кружна бр. 15А (не укључујући парцеле), Кружна, даље према
графичком прилогу, даље преко кат. парцеле КО Кумодраж
1951/1 и 1586, границом кат. парцела КО Кумодраж 1585,
1757, 1787, 1758/1, 1758/3 (укључујући парцеле), Доња, Кукурузова, Гуњак, Октобарска, Војводе Степе, Топола, Текеришка, Реметинска, Војводе Степе, Митков кладенац, Николе
Груловића, Партизанска, Булевар краља Александра, Смедеревски пут, Нине Кирсанове, стазом до Михаила Булгакова.
Од раскрснице Булевара ослобођења и Баштованске, Булевар ослобођења, Павла Лабата, Драгана Радића, Иванке
Муачевић, Калемарска, Војводе Степе, Беранска, Бебелова,
Булеваром ослобођења до Баштованске.
Раковица
Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Варешке, границом старе пруге, пролазом до Борске, Борска,
Мишка Крањца, путем до границе зоне заштите зеленила,
границом зоне заштите зеленила, Патријарха Димитрија,
границом кат. парцела КО Ресник 11/1 (укључујући парцелу), 597/1, 589/1, 582, 581 (не укључујући парцеле), 580, 575,
556, 558, 559, 553, 550, 544, 581/1 (укључујући парцеле), даље
улицом Ослобођење, Кружни пут-Кијево, Ибарска магистрала, XI крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Сретена
Младеновића – Мике, Видиковачки венац, Боже Јеремића,
Суседградска, преко блока до Пилота Михаила Петровића,
Пилота Михаила Петровића, Патријарха Димитрија до
раскрснице са Варешком.
Чукарица
Од границе кат. парцеле III зоне и Кружног пута, Кружним путем, Авалска, Радних акција, до границе IV и V зоне
на раскрсници са Савском улицом, даље границом V зоне
до границе КО Остружница и КО Железник, Обреновачким
друмом, до границе са III зоном, даље границом III зоне до
Милорада Јовановића, Водоводска, Браће Вучковић, Трговачка, Ибарска магистрала, границом кат. парцела III зоне
(не укључујући парцеле), до Кружног пута.
Нови Београд и Сурчин
Од раскрснице Виноградске и Сурчинске, Виноградска,
границом према графичком прилогу* до обилазнице око
Београда, обилазницом, Игњата Лакочевића, до границе са
кат.парцелом 3720/1 КО Сурчин укључујући исту, до границе са кат.парцелом 3539 КО Сурчин укључујући исту, даље
кат.парцелом 3721/1 КО Сурчин укључујући исту, до границе са кат.парцелом 3565 КО Сурчин, даље кат.парцелом
3565 КО Сурчин укључујући исту, даље преко кат.парцеле
3722/3 КО Сурчин до границе са кат.парцелом 3625 КО Сурчин укључујући исту, даље кат.парцелом 3624 укључујући
исту, до границе са кат. парцелом 3714/7 КО Сурчин, даље
границом кат.парцеле 3623/1 КО Сурчин не укључујући
исту, затим преко кат. парцеле 3714/7 КО Сурчин до границе са кат.парцелом 5197 КО Добановци, даље кат.парцелама КО Добановци: 5235/2, 5235/3, искључујући обе, до
обилазнице око Београда, даље обилазницом до границе са
кат.парцелом 5103/2 КО Добановци искључујући исту, даље
кат.парцелама КО Добановци: 5238/2 укључујући исту, до
границе са кат.парцелом 5092/2, даље кат. парцелом 5092/2
укључујући исту, до кат.парцеле 5239/1, даље кат. парцелама
КО Добановци: 5239/1, 5075/2, 5074/2, 5073/2, 5072/2, 5071/2,
5070/2, искључујући све наведене, до границе са КО Сурчин, даље кат. парцелама КО Сурчин: 3714/5, 3710/1, 3709/1,
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3708/1, 3707/1, 3715/1, 3732/1, 3445/2, 3445/3, 3444/3, 3443/3,
3442/3, 3441/3, 3440/3, 3440/2, 3750/3, 3432/1, 3431/1, 3430/1,
3429/1, 3428/1, 3427/1, 3426/1, 4227/3, 4150/1, 4150/6, 4150/2,
4149/3, 4270/1, 4158/3, 4159/1, 4160/1, 4161/1, 4162/1, 4163/1,
4275/5, 4167/1, 4269/1, 4148/1, 4147/1, 4146/1, 4145/1, 4144/1,
4143/1, 4142/1, 4141/1, 4140/1, 4267/1, 4131/1, 4266/1, 3750/1,
3750/16 до границе са кат.парцелом 4003/2, даље кат.парцелом 4003/2, 4002/4, 4002/5, 4259/2, 4019/2, 4020/2, 4021/2,
4022/3, 4022/4, 4023/2, 4024/2, 4025/2, 4026/2, 4027/2, 4827/2,
до границе са КО Нови Београд, искључујући све наведене,
даље кат. парцелом 3925/2 КО Нови Београд искључујући
исту, даље границом КО Сурчин са КО Нови Београд, границом према графичком прилогу**, Марка Челебоновића,
Норвешка, Грчка, Срђана Алексића до Недељка Гвозденовића, Сурчинском до Виноградске, Виноградском улицом
до границе са II зоном (непрофитно становање), границом II зоне до к.п. 5569/3 КО Нови Београд, даље границом
кат. парцела 5569/3, 6748/3, 6748/1 све КО Нови Београд
искључујући све побројане, до границе к.п. 5622 КО Нови
Београд, искључујући њу, даље границом катастарских парцела 5623, 5627, 5628, 5629, 6030, све КО Нови Београд, до
границе са к.п. 6016/1 КО Нови Београд, искључујући све
побројане, даље границом к.п. 6016/1, 6016/2, 6017/2, све КО
Нови Београд, до границе 6629 КО Нови Београд (канал),
даље границом 6629 КО Нови Београд, до границе са КО
Сурчин, односно до границе са к.п. 4671 КО Сурчин, даље
границом к.п. 4660/2, 4660/1, до к.п. 4823/2, све КО Сурчин
(канал Галовица), даље каналом Галовица, искључујући
њега, до обилазнице око Београда.
**План детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Града
Београда”, број 61/09).
Земун
Од раскрснице ауто – пута Београд – Нови Сад и улице Мајора Зорана Радосављевића, аутопутем, границом кат.
парцела КО Батајница 2831/2, 2830/3, 2830/2 (укључујући
парцеле), даље улицом Жарка Обрешког, Далматинске загоре, Максима Бранковића, Војвођанских бригада, Саве Гркинића, Јована Бранковића, Царице Јелене, железничком пругом, границом зоне улазних праваца, железничком пругом,
32. Нова, аутопутем Београд – Нови Сад до улице Мајора
Зорана Радосављевића.
Обреновац – центар
Од раскрснице улица Милоша Обреновића и Војводе
Путника, улицом Војводе Путника, Краља Александра I,
Раденка Ранковића, Светог Владике Николаја, Светог Саве,
Александра – Аце Симовића, Проте Матеје Ненадовића,
Цара Душана, Немањина, Фрушкогорска, Попа Леонтија
Марковића, Фрушкогорска, Краља Милана, Кнеза Симе
Марковића, Др Арчибалда Рајса, Љубе Ненадовића, Милоша Обреновића, Белопољска, стазом поред канала, каналом,
стазом до Колубарске, каналом до улице Вашариште, улицом Вашариште, Милоша Обреновића до Војводе Путника.
Лазаревац – центар
Од раскрснице улице Димитрија Туцовића и улице Железничке, Железничка, Вељка Влаховића, Стефана Немање,
Др Ђорђа Ковачевића, Душана Вукотића до реке Лукавице,
даље реком Лукавицом до улице Димитрија Туцовића, Димитрија Туцовића до раскрснице са улицом Железничком.
Младеновац – центар
Од раскрснице улица Браће Баџак и Слободана Јовановића, Слободана Јовановића, Краља Петра I, Војводе
Путника, Краљице Марије, Јанка Катића, 8. марта, Краља
Александра Обреновића, Николе Пашића, Космајска, Витомира Богдановића – Бурзе, Браће Баџак до Слободана Јовановића.
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ПЕТА ЗОНА
Палилула
Обухвата катастарске општине: Вишњицу (изузев
земљишта које је у зони заштите зеленила, II и III зони),
Сланце, Крњачу (изузев земљишта које је у зони заштите
зеленила, III и IV зони) и Борчу (изузев земљишта које је у
зони заштите зеленила и IV зони).
Звездара
Обухвата катастарске општине: Велики Мокри Луг (изузев земљишта које је у III и IV зони), Мали Мокри Луг (изузев земљишта које је у III и IV зони) и Миријево (изузев
земљишта које је у III и IV зони).
Вождовац
Обухвата катастарске општине: Јајинци (изузев
земљишта које је у III и IV зони), сверни део КО Раковица
село од Кружног пута и железничке пруге Београд – Пожаревац, Кумодраж (изузев земљишта које је у III и IV зони)
и северни део КО Бели поток од железничке пруге Београд
– Пожаревац.
Раковица
Обухвата катастарске општине: Стара Раковица (изузев
земљишта које је у зони заштите зеленила, II, III и IV зони),
Кнежевац (изузев земљишта које је у III зони, зони улазних
праваца и IV зони) и Ресник (изузев земљишта које је у IV
зони).
Чукарица
Обухвата катастарске општине: Остружницу са припадајућом површином акваторија до границе са зоном заштите зеленила у Остружници, даље границом зоне заштите
зеленила до Обреновачког друма, Обреновачким друмом до
границе КО Остружница и КО Железник, овом границом и
даље КО Железник (изузев земљишта које је у зони заштите
зеленила, III зони, зони улазних праваца и IV зони).
Обухвата део Сремчице и то: од раскрснице Београдске
и Дворжакове, Дворжакова, границом кат. парцеле 2903
КО Сремчица (укључујући парцелу), Дворжакова, Горичка,
границом комплекса постојећег колективног становања и
комплекса школе и дечије установе, даље стазом око комплекса колективног становања до Београдске, Београдском
до Дворжакове.
Земун
Обухвата катастарске општине: Земун поље (изузев
земљишта које је у III зони, зони улазних праваца и IV
зони) и Батајницу (изузев земљишта које је у III зони, зони
улазних праваца и IV зони).
Сурчин
Обухвата катастарске општине: Добановци (изузев
земљишта које је у II зони и зони улазних праваца) и Сурчин (изузев земљишта које је у зони заштите зеленила, II,
III, зони улазних праваца и IV зони).
Гроцка
Обухвата катастарску општину Калуђерицу.
Обреновац
Од укрштања границе КО Барич са КО Мала Моштаница и Обреновачког пута, Обреновачким путем до реке Колубаре, реком Колубаром, границом КО Бело поље са КО
Мислођин, границом КО Бело Поље са КО Велико Поље,
границом КО Звечка са КО Велико поље, границом КО
Звечка са КО Стублине, каналом Велика бара, границом КО
Уровци са КО Звечка, железничком пругом до границе комплекса термоелектране „Никола Тесла-А”*, границом комплекса термоелектране „Никола Тесла – А”*, обалом реке
Саве (укључујући и одређену површину акваторија), границом према графичком прилогу** преко копна до реке Саве
на супротној страни, обалом реке Саве (укључујући и од-
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говарајућу површину акваторија) до границе КО Барич са
КО Мала Моштаница, том границом до Обреновачког пута
(изузев земљишта које припада IV зони и зони специфичних намена – комплекс „Прве искре Барич”).
*План генералне регулације за објекте ТЕНТ са припадајућом депонијом („Службени лист Града Београда”, број
59/08).
**Измене и допуне Плана генералне регулације за део
насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, број 14/08).
Лазаревац
Обухвата следеће улице: Ибарски пут од бр. 3-5 и од
бр. 12-22, Димитрија Туцовића од улице М. Лазаревића до
Ибарске магистрале, Војводе Мишића, Железничка од бр.
2-12, Владике Николаја Велимировића од бр. 2-68 и од бр.
1-57, Печанска, Браће Рибар, Николе Тесле, Живана Пауновића, М. Живановића, Јанка Веселиновића, Проте Матеје,
М. Макањића, Милана Ђуровића, Београдска, Луке Спасојевића, Вука Караџића од бр. 1-17 и од бр. 2-18, Валандовска од бр. 2-8 и од бр. 1-11, Мије Алексића, Божидара
Тодоровића, Косте Рацина, Војводе Степе од бр. 2- 40 и од
бр. 1-21, Видовданска, Браће Миловановић, Рабска, Милене
Павловић-Барили, Шумадијска, Чедомира Поповића-Солунца, Стеве Сингера, Драгојла Дудића, Милана Ракића, Радоја Домановића, Милана Предића, Ђорђа Живковића, Н.
Станојевића, Јована Јовановића – Змаја, Светозара Марковића, Ђуре Ђаковића, Др. Воје Даниловића, Бранка Крсмановића, Стефана Немање од бр. 13-23 и од бр. 16а-44, Нова
Његошева, Хајдук Вељка, Његошева, Станислава Сремчевића-Црног, Бошка Бухе, М. Поповића, Златиборска, Милана Зарића, Тамнавска, Нишка, Козарачка, Савска, Авалска,
Стара пруга од бр.2-6, Јанка Стајчића од бр. 1-31 и од бр.
2-50, Бранка Радичевића-непарна страна од бр. 27 до краја
улице, Душана Вукотића – непарна страна, М. Лазаревића
од бр. 2-82 и бр. 67-69, Вељка Влаховића – непарна страна,
Стефана Немање од бр. 2-44 и од бр. 15-23, Др. Ђорђа Ковачевића од бр. 29-45 и од бр. 18-66 (изузев земљишта које
припада IV зони).
Младеновац
Од раскрснице улица Краља Петра I и Славка Манојловића, Краља Петра I, Десанке Максимовић, Шарпланинска,
Јанка Веселиновића, Славка Манојловића, Милована Видаковића, преко блока до Милутина Миланковића, Милована Видаковића, преко блока до улице Сестара Марјановић,
преко блока до Николе Пашића, Николе Пашића, Михаила Миловановића, границом гробља (укључујући гробље)
до Дедињске, Дедињска, Вука Караџића, Космајска, Николе Пашића, Краља Александра Обреновића, 8.марта, Јанка
Катића, Краљице Марије, Војводе Путника, Краља Петра I,
Слободана Јовановића, Браће Баџак, Краља Петра I до Славка Манојловића.
ШЕСТА ЗОНА
Палилула
Обухвата катастарске општине: Велико село (укључујући и одређену површину акваторија) и Овчу са припадајућом површином акваторија (изузев земљишта које је у
зони улазних праваца).
Земун
Обухвата катастарску општину Угриновце.
Вождовац
Обухвата катастарске општине: Раковица село (изузев
земљишта које је у V зони), Пиносаву и Бели поток (изузев
земљишта које је у V зони).
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Чукарица
Обухвата катастарске општине: Умку (укључујући и
одређену површину акваторија), Велику Моштаницу, Сремчицу (изузев земљишта које је у V зони) и Рушањ (изузев
земљишта које је у зони улазних праваца).
Обреновац
Обухвата катастарске општине: Малу Моштаницу
(укључујући и одређену површину акваторија), Барич (изузев земљишта које је у зони заштите зеленила, V и зони специфичних намена), Мислођин (изузев земљишта које је у V
и зони специфичних намена), Бело поље (изузев земљишта
које је у IV и V зони), Звечку (изузев земљишта које је у V
зони), Уровце (изузев земљишта које је у V и зони специфичних намена), Бргулице, Ратаре и Кртинску укључујући
и одређену површину акваторија (изузев земљишта које је у
зони специфичних намена).
Лазаревац
Обухвата следеће улице: Ибарска магистрала јужно до
пута за Дом у Петки, северно од бр. 7-23 (до пута за сточну
пијацу), Лајковачка пруга од бр.14-28 и од бр.1-37, Владике
Николаја Велимировића од бр.70 и од бр.59 до улице Ракића
сокак, Ракића сокак, Ботаничка, Милице Стојадиновић –
Српкиње, Бранка Пешића, Славише Ђорђевића, Солунска,
Зорана Радмиловића, Милована Глишића, Рударска, Војводе Вука, Браће Југовића, Радничка, Хаџи Рувимова, Јовице
Ивковића, Милована Лазаревића од бр. 84-146 и од бр.71127, Васе Чарапића, Шушњарска, Војводе Путника, Боре
Станковића, Филипа Вишњића, Вука Караџића од бр.19155а и од бр. 20-162, Марка Орешковића, П. Антонијевића – Баше, Саве Ковачевића, А. Недељковића, М. Илића
– Чиче, Косте Абрашевића, Мајора Гавриловића, Живорада
Јездимировића, Рудовачка, М.Бојића, Валандовска од бр. 10
до краја улице и од бр.13 до краја улице, Војислава Илића,
Ратка Ранковића, Д. Даниловића, Храстова, Војводе Степе
од бр. 42-100 и од бр. 23-115, Тополска, Брестова, Цвијићева, Марије Бурсаћ, Јелене Ћетковић, Богдана Грујића, Проте Смиљанића, Радована Драговића, Фрање Клуз, А. Миладиновића, Малог Радојице, Душана Радовића, 27.марта,
Рибарска, Саве Сирогојног, Соње Маринковић, Узун Миркова, Ускочка, Ј. Јанковића, Бреза, Симе Шолаје, Жичка,
Раваничка, Грачаничка, Опленачка, Кнегиње Милице, Југ
– Богданова, Живојина Жујовића, Венчачка, Бранка Ћопића, Надежде Петровић, Танаска Рајића, Михаила Пупина,
Сакуљинска, Липов лад, Панчићева, Дринке Павловић, А.
Белића, Дрењански пут, 1300 каплара, Дринска, Д.Јерковић,
Липовичка, Кнеза Милоша, Поп Ранкова, Б. Марковића, П.
Јовановића, Церска, Ивана Миловановића од бр.1-21 и од
бр.2-20, Вишеградска, Ж. Кузмановића, Л. Грубора, Исидоре
Секулић, Андрије Живојиновића, Станимира Пауновића,
Чеде Полкића, Станоја Главаша, Бојана Ступице, В. Глигорића, Кривајска, Лабска, Ситничка, Тимочка, Бранислава
Милутиновића, Стефана Немање од гробља од бр. 25 до
краја улице и од бр. 46 до краја улице, Јоакима Вујића, Јована Дучића, Омладинска, Лазе Костића, Светосавска, Зеочка, Јастребачка, Фрушкогорска, Мајдампечка, Буровска,
Студеничка, Пештанска, Топличка, Шопићки пут – Борска,
Делиградска, Ђердапска, Бањалучка, Лазе Лазаревића, Рудничка, Медошевачка, Космајска, Цветовачка, Јагодинска,
Сјеничка, Копаоничка, Брегалничка, Ђурђевданска, Милунке Савић, Воје Ђурића, Шест авијатичара, Др П. Чубровића, Мишарска, Маричка, Бањичка, Дивчибарска, Зетска,
4. јула, Петра Кочића, Ужичка, Марка Миљанова, Ивана
Цанкара, Романијска, Иве Андрића, Гаврила Принципа,
Комска, 7. јула, Охридска, Старине Новака, Ибарска, Петра
Муњаса, Сувоборска, Проте Чеде, Јанка Стајчића од Дома
културе од бр.33-141 и од броја 52 до пута за Ново гробље,
насеље Јелав у Барошевцу.
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Младеновац
Ова зона обухвата земљиште у границама Генералног
плана Младеновца 2021. („Службени лист Града Београда”,
број 9/05) које није обухваћено IV и V зоном.
Барајево
Део КО Барајево који је обухваћен Регулационим планом Центар Барајево („Службени лист Града Београда”, број
22/98), Детаљним урбанистичким планом МЗ „Гај”, 1а етапа
(„Службени гласник РС”, број 4/89) као и простор реализованог колективног становања непосредно уз 1а етапу Детаљног урбанистичког плана МЗ „Гај”.
Гроцка
Обухвата катастарске општине: Гроцку са припадајућом
површином акваторија (изузев земљишта које је у зони
заштите зеленила), Ритопек (укључујући и одређену површину акваторија), Болеч, Лештане и Винчу (укључујући и
одређену површину акваторија).
СЕДМА ЗОНА
Палилула
Обухвата катастарске општине: Ковилово са припадајућом површином акваторија (изузев земљишта које је у
зони заштите зеленила) и Комареву хумку.
Сурчин
Обухвата катастарске општине: Бечмен и Јаково (укључујући и одређену површину акваторија).
Вождовац
Обухвата катастарску општину: Рипањ и Зуце (изузев
земљишта које је у зони улазних праваца).
Обреновац
Обухвата катастарске општине: Јасенак, Дражевац, Велико поље, Стублине, Грабовац (изузев земљишта које је у
зони специфичних намена), Скелу са припадајућом површином акваторија (изузев земљишта које је у зони заштите зеленила и зони специфичних намена) и Ушће (изузев
земљишта које је у зони специфичних намена).
Лазаревац
Обухвата катастарске општине: Шопић (изузев
земљишта које је у IV, V и зони специфичних намена), Бурово (изузев земљишта које је у VI и зони специфичних
намена), Дрен (изузев земљишта које је у VI зони), Лукавицу (изузев земљишта које је у VI зони), Стубицу (изузев
земљишта које је у VI зони), Шушњар (изузев земљишта
које је у VI зони), Петку (изузев земљишта које је у VI
зони), Вреоце (изузев земљишта које је у зони специфичних
намена), Велике Црљене (изузев земљишта које је у зони
специфичних намена), Степојевац (изузев земљишта које
је у зони специфичних намена), Зеоке (изузев земљишта
које је у зони специфичних намена), Медошевац (изузев
земљишта које је у зони специфичних намена) и Цветовац
(изузев земљишта које је у зони специфичних намена).
Младеновац
Обухвата катастарске општине: Рајковац (изузев
земљишта које је у VI зони), Младеновац-село (изузев
земљишта које је у VI зони), Границе (изузев земљишта које
је у VI зони), Међулужје (изузев земљишта које је у VI зони)
и Младеновац-варош (изузев земљишта које је у IV, V и VI
зони).
Барајево
Обухвата катастарске општине: Барајево (изузев
земљишта које је у зони заштите зеленила и VI зони),
Мељак, Вранић, Баћевац и Гунцате.
Гроцка
Обухвата катастарске општине: Врчин (изузев земљишта
које је у зони улазних праваца), Заклопачу, Бегаљицу и Брестовик (укључујући и одређену површину акваторија).

Број 81 – 143

Сопот
Део КО Сопот који обухвата простор: од раскрснице
улица Лазе Ивановића и Милосава Влајића, улицом Лазе
Ивановића, Степе Степановића, границом кат. парцела
КО Сопот 1202/40, 1202/41, 1189/11, 1189/8, 1189/5 1189/4
(укључујући парцеле), улицом Генерала М. Васића, Рада
Маричића, даље преко кат. парцеле 3446, границом кат.
парцела 1777, 1778, 1780/8, 1780/1, 1780/4, 1780/3, 1780/6,
1780/5, 1780/2 (укључујући парцеле), границом потока
(не укључујући га) до Краља Петра I, Краља Петра I, Теслина, границом кат. парцела 1894/5, 1894/2, 1895/3, 1892/1,
1892/2 (укључујући парцеле), преко потока даље границом
потока (не укључујући га), границом кат. парцела 2231/2,
2230/1, 2225/2, 2224, 2296/11, 2318 (укључујући парцеле),
улицом Јанка Катића, границом кат.парцела 2306, 2305,
2304/1, 2304/2, 2303 (укључујући парцеле), Кнеза Милоша,
границом кат.парцеле 2436/5 (не укључујући парцелу), даље
границом кат.парцела 2435/1, 2454/1, 3118, 2557, 2558, 2609,
3113/3, 2610, 2612, 2613, 2622, 2623 (укључујући парцеле),
Космајска, границом кат.парцела 2635/1 (укључујући парцелу), 2667 (не укључујући парцелу), 2639/7, 2652, 2655, 2656/1
(укључујући парцеле), Јелице Миловановић, границом кат.
парцела 1537, 1508, 1507, 3401/1, 1624/3, 1625/1 (укључујући
парцеле) до Милосава Влајића, Милосава Влајића до Лазе
Ивановића.
ОСМА ЗОНА
Палилула
Обухвата катастарске општине: Лепушницу и Бесни Фок са припадајућом површином акваторија (изузев
земљишта које је у зони заштите зеленила).
Сурчин
Обухвата катастарске општине: Петровчић, Прогар
(укључујући и одређену површину акваторија) и Бољевце
(укључујући и одређену површину акваторија).
Обреновац
Обухвата катастарске општине: Орашац, Вукићевицу,
Љубинић, Трстеницу, Пироман, Бровић, Пољане, Конатице,
Баљевац и Дрен (изузев земљишта које је у зони специфичних намена).
Лазаревац
Обухвата катастарске општине: Врбовно, Лесковац,
Соколово, Јунковац (изузев земљишта које је у зони специфичних намена), Араповац (изузев земљишта које је у
зони специфичних намена), Миросаљце (изузев земљишта
које је у зони специфичних намена), Стрмово (изузев
земљишта које је у зони специфичних намена), Пркосаву (изузев земљишта које је у зони специфичних намена),
Рудовце (изузев земљишта које је у зони специфичних намена), Мале Црљене (изузев земљишта које је у зони специфичних намена), Барошевац (изузев земљишта које је у
зони специфичних намена), Бистрицу, Трбушницу, Крушевицу, Брајковац, Барзиловицу, Дудовицу, Чибутковицу и
Жупањац.
Младеновац
Обухвата катастарске општине: Сенају, Шепшин, Влашку, Дубону, Велику Крсну, Ковачевац (изузев земљишта које
је у VI зони), Рабровац, Јагњило, Марковац, Пружатовац,
Велику Иванчу, Кораћицу (изузев земљишта које је у VI
зони), Малу Врбицу и Амерић.
Барајево
Обухвата катастарске општине: Бождаревац, Лисовић,
Велики Борак, Бељину, Манић, Рожанце, Арнајево и Шиљаковац.
Гроцка
Обухвата катастарске општине: Дражањ, Пударце, Камендол, Умчаре и Живковац.
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Сопот
Обухвата катастарске општине: Сопот (изузев земљишта које је у VII зони), Раљу, Малу Иванчу, Поповић, Мали Пожаревац, Ђуринце, Неменикуће, Рогачу, Дрлупу, Дучину, Сибницу, Слатину, Стојник, Губеревац, Бабе и Парцане.
ЗОНА СПЕЦИФИЧНИХ НАМЕНА
Обреновац
Комплекс термоелектране „Никола Тесла – А” и депоније пепела и шљаке, укључујући и одређену површину акваторија
реке Саве у контактној зони са комплексом (делови КО Уровци и КО Кртинска), а према Плану генералне регулације за
објекте ТЕНТ са припадајућом депонијом („Службени лист Града Београда”, број 59/08).
Постојећи и планирани комплекс термоелектране „Никола Тесла – Б” и депонија пепела и шљаке (укључујући и одређену површину акваторија реке Саве у контактној зони са комплексом), а према Просторном плану општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 38/07), као и простор дуж пута од термоелектране до депоније пепела и шљаке обострано у дубини од 50m од регулације пута (делови КО Ушће, КО Скела, КО Грабовац и КО Дрен).
Комплекс фабрике „Прва искра – Барич” (делови КО Барич и КО Мислођин).
Лазаревац
Комплекс обухваћен границом експлатационог подручја према Просторном плану подручја експлоатације Колубарско
– лигнитског басена – „Службени гласник РС”, број 122/08 (КО Сакуља и делови КО Медошевац, КО Цветовци, КО Рудовци, КО Пркосава, КО Стрмово, КО Мали Црљени, КО Барошевац, КО Миросаљци, КО Араповац, КО Зеоке, КО Бурово,
КО Шопић, КО Вреоци, КО Степојевац, КО Велики Црљени и КО Јунковац).
Члан 4.
Саставни део текстуалног описа граница зона чини графички прилог у аналогном и електронском облику.
У случају неслагања текстуалног дела и графичког прилога, примењује се графички прилог.
Попис катастарских парцела и границе катастарских општина су урађене на основу расположивих подлога и ортофото
снимака из 2010. године.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зона на територији града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 87/14, 43/15 и 69/15).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се почев од 1. јануара 2016. године.
Скупштина Града Београда
Број 1-1156/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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28. децембар 2015.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. децембра 2015. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), члана 20.
став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/17 и 83/14), члана 6. став 1. тачка 10. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/18, 6/10 и 23/13) донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ 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, односно
на коме град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 78/2014, 96/14, 43/15 и 52/15)
табела у члану 2. став 1. мења се и гласи:
ЗОНЕ
екстра
(дин/m²
месечно)

прва
(дин/m²
месечно)

друга
(дин/m²
месечно)

трећа
(дин/m²
месечно)

четврта
(дин/m²
месечно)

1.

Канцеларије

778,00

657,00

504,00

385,00

293,00

а)

Канцеларије за закупце који обављају: банкарске и друге финансијске послове,
послове осигурања, пројектовања и инжењеринга, туризма и промета непокретности.

856,00

722,00

555,00

424,00

323,00

2.

Хотели

1.270,00

1.061,00

849,00

638,00

479,00

3.

Хостели

1.105,00

923,00

738,00

555,00

416,00

4.

Локали

1.105,00

923,00

738,00

555,00

416,00

а)

Локали за закупце који обављају банкарске послове и послове осигурања

1.240,00

1.016,00

811,00

610,00

459,00

б)

Локали за закупце који обављају: организовање игара на срећу, кладионице,
мењачнице

1.437,00

1.201,00

958,00

720,00

541,00

в)

Локали за закупце који обављају угоститељске услуге

1.215,00

1.016,00

811,00

610,00

459,00

г)

Локали за закупце који обављају: фармацеутску делатност (апотеке) и стоматолошку делатност

1.160,00

970,00

775,00

583,00

437,00

д)

Локали за закупце који обављају занатску делатност

965,00

643,00

508,00

385,00

291,00

5.

Магацини

990,00

806,00

442,00

331,00

248,00

6.

Атељеа

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

7.

Витрине

233,00

233,00

233,00

233,00

233,00

8.

Производне хале

965,00

643,00

442,00

331,00

248,00

9.

Гараже

243,00

243,00

243,00

243,00

243,00

Члан 2.
У члану 8. реч број: „30%”, мења се и гласи: „90%”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се почев од 1. јануара 2016. године.
Скупштина Града Београда
Број 43-1153/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

28. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28.
децембра 2015. године, на основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – услађени дин. изн. 125/14 –
усклађени дин. изн. и 95/15 – усклађени дин. изн) и члана
25. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ
ТАКСИ
Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 50/14 и 96/14) у члану 2. ставу 1. речи: ,,146,00
динара” замењују се речима: ,,151,00 динар”.
Члан 2.
У члану 8. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Средства од наплаћене боравишне таксе користе се и за
финансирање послова Туристичке организације Града Београда у складу са законом којим се уређује област туризма.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда” , а примењује се од 1. јануара 2016. године.
Скупштина Града Београда
Број 43-1154/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28.
децембра 2015. године, на основу члана 6. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15), 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, 89/14, 11/15,
43/15 и 75/15) и члана 31. тачка 14) Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
донела је

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Овим ценовником утврђују се цене за услуге које надлежна организациона јединица Градске управе Града Београда (у даљем тексту: организациона јединица Градске управе ) пружа трећим лицима, услови под којима се услуга
може вршити, начин плаћања и услови за ослобађање од
плаћања за извршену услугу.
2. Организациона јединица Градске управе која пружа
услугу наплаћује:

– свечана просторија у приземљу
– свечана сала у приземљу

– црвени салон у приземљу
– жути салон у приземљу
– салон Клуба одборника
– свечани хол
б) Трг Николе Пашића 6

ОД Л У КУ

Назив услуге
I – ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТИХ ПОСЛОВА
1. Издавање сала, просторија и сала у управним
зградама
а) Улица Драгослава Јовановића 2 (Стари двор)

– велика сала на III спрату

Јединица мере

до 3 сата
коришћења
до 3 сата
коришћења

Цена
(динара)

406.872
332.416

– сала бр. 10 у приземљу
– сала бр. 9 у приземљу
в) Улица 27. марта 43-45
– велика сала за седнице
– За сваки даљи започети сат у коришћењу сала и
просторија наплаћује се цена у висини 1/3 утврђене
цене
2. Озвучење сала
3. Снимање седница
4. Штампарске услуге
а) фотокопирање
– формат А3
– формат А4
б) штампање материјала
– офсет штампа
– типо штампа
в) папирне матрице и снимање
– формат А3
– формат А4
5. Сечење, повезивање и књиговезачки радови
6. Пластифицирање идентификационих картица
7. Спирално коричење (у зависности од дебљине
материјала)
8. Радови на поправци возила
II – ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКЕ
1. Пројектовање, програмирање и консултантске
услуге
– Услуге пројектаната и програмера
– Информатичке консултантске услуге
– Информатичка обука
2. Техничке услуге
– Заузеће диска
– Штампање на линијском штампачу
– Штампање на ласерском штампачу
– Штампање на ласерском штампачу
– Скенирање
– Припрема текста и графике на рачунару
III – ИЗ ОБЛАСТИ СТАТИСТИКЕ
– Израда методологије за статистичка истраживања
– Израда статистичких анализа
– Израда статистичких информација
– Израда прегледа статистичких податка, извештаја
и сл.
– Статистичке консултантске услуге
– Унос података
IV – ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА
– давање на коришћење стајалишног стуба са
унутрашњом расветом (тотема) за потребе информисања
– давање на коришћење цеви кабловске канализације за провлачење каблова
V – ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА
1. Излазак службеног лица на терен ради закључења
брака на територији града Београда, ван седишта
матичног подручја у складу са условима предвиђеним законом
2. Излазак службеног лица на терен ради закључења
брака на територији града Београда, ван седишта
матичног подручја, на захтев лица која намеравају
да закључе брак од којих су једно или обоје болесни,
стари, немоћни или ако постоје други оправдани
разлози, закључење брака се може обавити у стану,
дому за старе и незбринуте, здравственој установи,
казнено – поправном дому или на неком другом
месту где бораве ова лица, уз обавезну медицинску
документацију или другу документацију која оправдава излазак службеног лица

Број 81 – 147
до 3 сата
коришћења
до 3 сата
коришћења
до 3 сата
коришћења
до 3 сата
коришћења
до 3 сата
коришћења
до 3 сата
коришћења
до 3 сата
коришћења
до 3 сата
коришћења

по започетом
часу
по започетом
часу

206.099
119.660
119.660
206.099
119.660

56.662
28.331

28.331

12.141
20.240

отисак
отисак

40
21

отисак
отисак

4
7

комад
комад
норма/час
комад

602
304
797
200

1 материјал
норма/час

200-797
797

норма час
норма час
норма час

968
1.212
1.212

МБ месечно
ред
страна А4
страна А3
страна А4
норма час

119
0,05
7
16
80
600

норма час
норма час
норма час

1.212
968
842

норма час
норма час
1000 знакова

728
1.212
80

по m² месечно
по метру
дужном кабла
месечно

6.650

125

12.515

250
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3. Организациона јединица Градске управе која пружа
услугу, за сваку извршену услугу из тачке 2. овог ценовника,
кориснику услуге издаје рачун.
4. Цену услуге утврђену према норма часу, организациона 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 јединица Градске управе, као и да не омета ажурно и ефикасно
извршавање програма и планова рада органа Града Београда.
6. Приходи које организациона јединица Градске управе
оствари у складу са овим ценовником уплаћују се на уплатни
рачун: Приходи градских органа управе бр. 840–74234184324 или за електронско плаћање 840000074234184324, који се
води код Управе за трезор – Министарства финансија Републике Србије, уз одговарајући позив на број одобрења, у
складу са Упутством о начину уплаћивања и евидентирања
одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда, донетог од стране Секретаријата за финансије Градске управе Града Београда (,,Службени
лист Града Београда”, број 13/15).
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, градоначелник Града Београда може утврдити право коришћења услуга
утврђених овим ценовником без плаћања цене, односно уз
делимично умањење цене услуге, ценећи финансијски положај корисника услуге, сврху коришћења услуге и друго.
8. За коришћење стајалишног стуба са унутрашњом расветом (тотема) за потребе информисања, које је предвиђено уговором закљученим пре ступања на снагу овог ценовника, плаћа се уговорена цена до истека важења уговора.
9. Даном почетка примене овог ценовника престаје да
важи Ценовник услуга организационих јединица Градске
управе Града Београда (,,Службени лист Града Београда”,
број 96/14).
10. Овај ценовник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”, а примењује се почев од 1. јануара 2016. године.
Скупштина Града Београда
Број 38-1155/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. децембра 2015. године, на основу члана 8. ст. 3. и 4. Закона о
озакоњењу („Службени гласник РС”, број 96/15) и члана 31.
тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СПРАТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА
ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се зоне на територији Града Београда и дозвољена спратност објеката по зонама за објекте који се
налазе у поступку озакоњења у складу са одредбама Закона о
озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, број 96/15).

28. децембар 2015.

Члан 2.
На територији Града Београда одређује се пет зона.
Члан 3.
Зона 1 обухвата:
1) Део подручја Градске општине Вождовац:
– Катастарска општина Јајинци;
– Катастарска општина Кумодраж;
– Катастарска општина Раковица село;
– Катастарска општина Пиносава;
– Катастарска општина Бели Поток;
– Катастарска општина Зуце;
– Катастарска општина Рипањ.
2) Део подручја Градске општине Чукарица:
– Катастарска општина Железник;
– Катастарска општина Остружница;
– Катастарска општина Умка;
– Катастарска општина Велика Моштаница;
– Катастарска општина Сремчица;
– Катастарска општина Рушањ.
3) Део подручја Градске општине Палилула:
– Катастарска општина Ковилово;
– Катастарска општина Бесни Фок;
– Катастарска општина Лепушница;
– Катастарска општина општина Комарева хумка;
– Катастарска општина Велико село;
– Катастарска општина Борча;
– Катастарска општина Крњача;
– Катастарска општина Вишњица;
– Катастарска општина Овча;
– Катастарска општина Сланци.
4) Део подручја Градске општине Раковица:
– Катастарска општина Кнежевац;
– Катастарска општина Ресник.
5) Део подручја Градске општине Земун:
– Катастарска општина Земун поље;
– Катастарска општина Угриновци;
– Катастарска општина Батајница.
6) Део подручја Градске општине Звездара:
– Катастарска општина Мали Мокри Луг;
– Катастарска општина Велики Мокри Луг.
7) Подручје градске општине:
– Обреновац;
– Младеновац;
– Барајево;
– Сопот и
– Лазаревац.
8) Део подручја Градске општине Гроцка осим подручја
Грочанске чаршије, које ужива статус културног добра од
изузетног значаја.
Члан 4.
Зона 2 обухвата:
1) Пословно-трговачке улице на подручју Градске
општине Вождовац:
– Војводе Степе од Трише Кацлеровића до Беранске.
2) Пословно-трговачке улице на подручју Градске
општине Чукарица:
– Трговачка од Водоводске до пумпе „Жарково 1”;
– Пожешка од Милана Куче до Требевићке.
3) Пословно-трговачке улице на подручју Градске
општине Палилула:
– Булевар Деспота Стефана – од Војводе Добрњца до ул.
Војводе Мицка;
– Вишњичка улица – од Војводе Мицка до Миријевског
булевара;
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– Рузвелтова улица – од 27. марта до Димитрија Туцовића.
4) Пословно – трговачке улице на подручју градских
општина Нови Београд и Земун:
– Угриновачка од Новоградске до Банатске, затим правцем новог Новосадског пута до Војног пута 1;
– Цара Душана од Новоградске до Филипа Вишњића;
– Првомајска од Новоградске до Пазовачког пута;
– Пазовачки пут од Првомајске до Војног пута 1;
– Ивићева од Вртларске до Тошиног бунара;
– Тошин бунар;
– Земунска;
– Војвођанска од Земунске до Сурчинске;
– Јурија Гагарина од Булевара Арсенија Чарнојевича до
Др Ивана Рибара;
– Трећи булевар од Јурија Гагарина до Тошиног бунара;
– Милентија Поповића од Арсенија Чарнојевића до
Трећег булевара;
– Омладинских бригада од Арсенија Чарнојевића до Јурија Гагарина;
– Булевар уметности од Арсенија Чарнојевића до пруге
и од Булевара Михајла Пупина до Булевара Николе Тесле;
– Шпанских бораца од Булевара Арсенија Чарнојевића
до Милутина Миланковића;
– Милутина Миланковића од Шпанских бораца до пруге;
– Народних хероја од Трећег булевара до Париске комуне;
– Париске комуне од Булевара Михајла Пупина до Тошиног бунара;
– Булевара Николе Тесле од Булевара уметности до Капетана Радича Петровића;
– Булевар Михајла Пупина од Париске комуне до Џона
Кенедија;
– Булевар Зорана Ђинђића од Омладинских бригада до
Тошиног бунара.
5) Пословно-трговачке улице на подручју Градске
општине Врачар:
–Макензијева, Цара Николаја II, Милешевска, Жичка
и део улице Војислава Илића – потез од Славије до угла са
улицом Господара Вучића;
– део ул. Јужни Булевар – потез од Аутокоманде до угла
са ул. Максима Горког.
6) Пословно-трговачке улице на подручју Градске
општине Савски венац:
– Савска – потез од Мостарске петље до Немањине;
– Сарајевска – потез од Мостарске петље до Немањине;
– део Кнеза Милоша – потез од Мостарске петље до Немањине;
– део Бул. војводе Мишића – потез од моста Газела до
моста на Ади.
7) Пословно-трговачке улице на подручју Градске
општине Звездара:
– део Рузвелтове – потез од Вуковог споменика до Димитрија Туцовића;
– део ул. Димитрија Туцовића – потез од ул. Рузвелтове
до Крфске;
– део Бул. краља Александра – потез од Вуковог споменика до Бајдина.
8) Пословно-трговачке улице на подручју Градске
општине Стари град:
– део Булевара деспота Стефана – потез од Војводе
Добрњца до Џорџа Вашингтона.
Члан 5.
Зона 3 обухвата:
1) Део подручја Градске општине Стари град:
– Подручје Кнез Михаилове и Косанчићевог венца, између улица: Косанчићев венац, Париске, Узун Миркове, Сту-
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дентског трга, Васе Чарапића, Коларчеве, Зеленог венца и
Бранкове којим су обухваћене културно – историјске целине Подручја Кнез Михаилове улице, које ужива статус културног добра од изузетног значаја (Решење Завода бр. 177/4
од 6. априла 1964. и Одлука о утврђивању, „Службени гласник СРС”, број 14/79) и Косанчићев венац, који ужива статус културног добра од великог значаја, а део ужива статус
културног добра (Решење Завода бр. 490/1 од 24. маја 1971. и
Одлука о утврђивању, „Службени гласник СРС”, број 14/79);
– Подручје Скадарлије, између улица: Француске, Страхињића Бана, Скадарске, Цетињске, Бул. деспота Стефана,
Емилијана Јосимовића и Симине, којим је обухваћена културно – историјска целина Скадарлија, које ужива статус
културног добра – споменик културе (Решење Завода бр.
322/2 од 28. јула1967);
– Подручје око Доситејевог лицеја, које ужива статус
културног добра од изузетног значаја (Одлука о проглашењу „Службени лист Града Београда”, број 22/89 и Одлука
о утврђивању, „Службени гласник СРС”, број 16/90);
– Копитарева градина, која ужива статус културног добра (Решење Завода бр. 1091/3 од 27. децембра 1968).
2) Део подручја Градске општине Савски венац:
– Подручје општине Савски венац оивичено улицама
Булевар војводе Мишића, Теодора Драјзера, Уроша Предића, Јована Жујовића, Јована Мариновића, Кнеза Александра Карађорђевића и Војводе Путника;
– Подручје Топчидер, које ужива статус културног добра од изузетног значаја (Одлука о проглашењу, „Службени лист Града Београда”, број 16/87 и Одлука о утврђивању,
„Службени гласник СРС”, број 47/87).
3) Део подручја Градске општине Земун које обухвата
Подручје Старог језгра Земуна, које ужива статус културног добра од великог значаја (Решење Завода бр. 949/2 од 1.
новембра 1966. и Одлука о утврђивању, „Службени гласник
СРС”, број 14/79).
4) Део подручја Градске општине Гроцка које обухвата
Подручје Грочанске чаршије, које ужива статус културног
добра од изузетног значаја (Решење Завода бр.470/4 од 12.
маја 1966 и Одлука о утврђивању, „Службени гласник СРС”,
број 14/79).
5) Парк шуме – природна добра:
– „Шума Кошутњак” – споменик природе – делови подручја градских општина Чукарица и Раковица (Решење
о проглашењу заштићеног подручја „Шума Кошутњак”
„Службени лист Града Београда”, број 34/14);
– „Звездарска шума” – споменик природе – део подручја
Градске општине Звездара (Решење о проглашењу заштићеног подручја „Звездарска шума” „Службени лист Града Београда”, број 57/I-4/13).
Обухват подручја непокретног културног добара и споменика природе из Зоне 3 утврђен је актима о утврђивању
непокретног културног добра, о утврђивању заштићене
околине односно о проглашењу заштићеног подручја у
складу са законом.
Члан 6.
Зона 4 обухвата све остале делове територије Града Београда, који нису обухваћени зонама 1, 2 и 3.
Члан 7.
Зона 5 обухвата зону посебне намене подручја „Београд
на води” у обухвату Просторног плана подручја посебне
намене уређења приобаља Града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени
гласник РС”, број 7/15).
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Члан 8.
Дозвољена спратност објеката по зонама
У Зони 1 је највиша дозвољена спратност објеката П+4+Пк/Пс. Уколико је планским документом за подручје на коме
се налази објекат који је предмет озакоњења планирана спратност објеката П+4+Пк/Пс или већа, дозвољава се озакоњење
објекта који има једну етажу више од планиране.
У Зони 2 је највиша дозвољена спратност П+8+Пк/Пс. Уколико је планским документом за подручје на коме се налази
објекат који је предмет озакоњења планирана спратност објеката П+8+Пк/Пс или већа, дозвољава се озакоњење објекта
који има једну етажу више од планиране.
У Зони 3 је дозвољено одступање за једну етажу више од спратности дозвољене планским документом за подручје на
коме се налази објекат који је предмет озакоњења планирана, уз сагласност управљача јавног добра, односно сагласност
организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара у складу са законом.
У Зони 4 је дозвољено одступање за две етаже више од спратности дозвољене планским документом за подручје на
коме се налази објекат који је предмет озакоњења.
Уколико у Зони 4 простор није разрађен планским документима, односно уколико планским документом није дефинисана максимална планирана спратност објеката, одређује се максимална спратност објеката П+2+Пк/Пс.
У Зони 5 није дозвољено одступање од планског документа.
Члан 9.
За непокретна културна добра од изузетног значаја на територији Града Београда која нису обухваћена овом одлуком,
није дозвољено одступање од планске документације.
Члан 10.
Спровођење ове одлуке врши организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове легализације објеката.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1159/15-С, 28. децембра 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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