
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 19. Закона о финансирању ло-
калне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 
93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 125/14 – усклађени 
дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – 
усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени 
дин. износи, 89/18 – усклађени дин. износи и 95/18 – др. за-
кон), члана 73. став 1. Закона о угоститељству (,,Службени 
гласник РС”, број 17/19), члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 
14) Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.
Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа кори-

сник услуге смештаја који изван свога места пребивалишта 
користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај 
за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфра-
структуре и супраструктуре на територији града Београда.

Члан 2.
Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан 

боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 
159,00 динара.

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, напла-
ћује субјект који пружа услугу смештаја (у даљем тексту: да-
валац смештаја).

Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом 
услуге смештаја.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смешта-
ја посебно искаже износ боравишне таксе.

Члан 3.
Изузетно од члана 2. ове одлуке боравишну таксу плаћа 

угоститељ, који као физичко лице пружа услуге смештаја у 
објектима домаће радиности и сеоском туристичком дома-
ћинству. 

Боравишну таксу из става 1. овог члана физичко лице пла-
ћа у утврђеном годишњем износу у складу са актом Владе, 
којим се утврђују ближи услови и начини висине годишњег 
износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угости-
тељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сео-
ском туристичком домаћинству, као начин и рокови плаћања.

Члан 4 .
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац сме-

штаја уплаћује на прописан рачун јавнoг прихода, до петог 
у месецу, за претходни месец.

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, ду-
жан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене борави-
шне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене 
обавезе.

Члан 5.
Бoрaвишну тaксу нe плaћajу: 
1) дeцa дo седам гoдинa стaрoсти; 
2) лицa упућeнa нa бaњскo и климaтскo лeчeњe, oднoснo 

спeциjaлизoвaну рeхaбилитaциjу oд нaдлeжнe лeкaрскe 
кoмисиje; 

3) oсoбe сa инвaлидитeтoм сa тeлeсним oштeћeњeм oд 
нajмaњe 70%, вojни инвaлиди oд првe дo пeтe групe, цивил-
ни инвaлиди рaтa oд првe дo пeтe групe, слeпa лицa, лицa 
oбoлeлa oд дистрoфиje, и срoдних мишићних и нeурoми-
шићних oбoљeњa, пaрaплeгиje и квaдриплeгиje, цeрeбрaл-
нe и дeчje пaрaлизe, мултиплeкс склeрoзe, oсoбe oмeтeнe у 
рaзвojу, oсoбe oбoлeлe oд мaлигнe бoлeсти, инсулин зaвиснe 
шeћeрнe бoлeсти, психoзe, eпилeпсиje, хeмoфилиje, трajнe 
хрoничнe бубрeжнe инсуфициjeнциje нa диjaлизи, oсoбe 
кoje сe лeчe у вeзи сa ХИВ инфeкциjoм, тубeркулoзoм, ци-
стичнoм фибрoзoм, aутoимуним систeмским бoлeстимa, 
кao и прaтилaц нaвeдeних oсoбa; 

4) учeници и студeнти кojи oргaнизoвaнo бoрaвe у 
угoститeљскoм oбjeкту зa смeштaj рaди извoђeњa спoрт-
скo-рeкрeaтивних и других aктивнoсти пo прoгрaму мини-
стaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe прoсвeтe, студeнти кojи oр-
гaнизoвaнo бoрaвe у угoститeљскoм oбjeкту зa смeштaj рaди 
извoђeњa oбaвeзнe нaстaвe у склaду сa нaстaвним плaнoм 
oбрaзoвнe устaнoвe, кao и учeсници рeпубличких и рeги-
oнaлних тaкмичeњa у знaњу и вeштинaмa; 

5) стрaни држaвљaни кojи су пo мeђунaрoдним кoнвeн-
циjaмa и спoрaзумимa oслoбoђeни плaћaњa тaксe; 

6) лицa кoja нeпрeкиднo бoрaвe у oбjeкту зa смeштaj 
дужe oд 30 дaнa. 

Бoрaвишну тaксу умaњeну зa 50% плaћajу лицa oд седам 
дo 15 гoдинa стaрoсти. 

Лицa из стaвa 1. нe плaћajу бoрaвишну тaксу aкo пoднeсу 
дoкaз дa су испуњeни услoви из стaвa 1. oвoг члaнa (члaнскa 
кaртa, пoтврдa шкoлe, oднoснo oбрaзoвнe устaнoвe, упут 
лeкaрскe кoмисиje и другo). 

Члан 6.
Средства од наплаћене боравишне таксе на територији 

града Београда приход су буџета Града Београда.

Члaн 7.
У пoглeду нaчинa утврђивaњa бoрaвишнe тaксe, oбрaчу-

нaвaњa, зaстaрeлoсти, нaплaтe и принуднe нaплaтe, рoкoвa 
зa плaћaњe, oбрaчунa кaмaтe и oстaлoг штo ниje прeдвиђeнo 
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oвoм oдлукoм схoднo сe примeњуjу oдрeдбe зaкoнa кojим сe 
урeђуje пoрeски пoступaк и пoрeскa aдминистрaциja, aкo 
зaкoнoм кojим сe урeђуje oблaст угоститељства ниje друк-
чиje oдрeђeнo. 

Члaн 8.
Дaнoм пoчeткa примeнe oвe oдлукe прeстaje дa вaжи 

Oдлукa o бoрaвишнoj тaкси („Службeни лист Грaдa 
Бeoгрaдa”, бр. 50/14, 96/14, 81/15, 125/16 и 118/18). 

Члан 9 .
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Слу-

жбеном листу Града Београда’’, а примењује се од 1. јула 
2019. године.

Скупштина Града Београда
Број 43-345/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чланa 6. тачка 5) и чланa 7. став 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени 
гласник РС, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. 
износи, 124/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени 
дин. износи, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17 – ускла-
ђени дин. износи, 89/18 – усклађени дин. износи и 95/18 – 
др. закон), чланa 239. став 3. Закона о накнадама за кори-
шћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), 
чланa 25. тачка 7. и чланa 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТО-

РИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина 

за територију града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, број 118/18), у члану 6. ставу 1. после речи: „или пре-
ма техничко-употребним карактеристикама”, додаје се реч: 
„објекта.”.

У истом члану, у ставу 3. реч: „Обавезник” замењује се 
речју: „Обвезник”.

Члан 2.
У Тарифи накнада за коришћење јавних површина, која 

је саставни део ове одлуке, у тарифном броју 1. у тачки 6. ст. 
1. и 2. мењају се и гласе:

„Накнада по овом тарифном броју, осим накнаде из тач-
ке 1. подтачке 10), плаћа се до 15. у месецу за претходни ме-
сец, на основу задужења надлежног одељења Секретаријата 
за јавне приходе Градске управе града Београда, а по прет-
ходно издатом, односно сачињеном акту (решење, записник 
и сл.) надлежног органа односно организације у складу са 
прописима. 

Надлежни орган односно организација је у обавези да 
један примерак акта из става 1. ове тачке о коришћењу про-
стора на јавној површини достави надлежном одељењу Се-
кретаријата за јавне приходе Градске управе Града Београда, 
као и следеће податке: 

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

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

– податке о адреси, површини и периоду коришћења 
простора на јавним површинама;

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

Члан 3.
У тарифном броју 2. тачка 4. мења се и гласи:
„Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у ме-

сецу за претходни месец, на основу задужења надлежног 
одељења Секретаријата за јавне приходе Градске управе 
Града Београда, а по претходно издатом, односно сачиње-
ном акту (решење, записник и сл.) надлежног органа одно-
сно организације, у складу са прописима. 

Надлежни орган односно организација је у обавези да 
један примерак акта из става 1. ове тачке, достави надле-
жном одељењу Секретаријата за јавне приходе Градске 
управе града Београда са следећим подацима:

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

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

– податке о адреси, врсти објекта или средства, површи-
ни и периоду коришћења простора.’’.

Члан 4.
У тарифном броју 3. тачка 8. мења се и гласи:
„Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу за-

дужења надлежног одељења Секретаријата за јавне приходе 
Градске управе града Београда, а по претходно издатом, од-
носно сачињеном акту (решење, записник и сл.) надлежног 
органа односно организације, у складу са прописима. 

Надлежни орган односно организација је у обавези да 
један примерак акта из става 1. ове тачке, достави надле-
жном одељењу Секретаријата за јавне приходе Градске 
управе града Београда са следећим подацима:

– о врсти, површини и периоду коришћења јавне повр-
шине; 

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

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

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављи-

вања у ,,Службеном листу Града Београда''.

Скупштина Града Београда
Број 43-346/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
јуна 2019. године, на основу члана 13. Закона о комунал-
ној делатности („Службени гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 
и 95/18), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАР-

КИРАЛИШТИМА

Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист 

Града Београда'', бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 
– исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18 и 
26/19) у члану 5. мења се став 1. и гласи:

„Посебна паркиралишта су објекти (гараже), вишеета-
жна монтажна паркиралишта и површине, као и простори 
за паркирање на посебно обележеним паркинг местима за 
снабдевање (у даљем тексту: паркинг места за снабдевање), 
уређени и изграђени за паркирање моторних возила са кон-
тролисаним уласком и изласком возила.”.

У истом члану у ставу 2. после речи: „за наплату” дода-
је се запета и речи:''постављањем потапајућих стубића или 
друге саобраћајне опреме, системом електронске контроле 
и др.”.

Члан 2.
У члану 8. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана о обележавању паркинг 

места за снабдевање на ободу пешачке зоне стара се органи-
зациона јединица Градске управе надлежна за послове сао-
браћаја, а о одржавању стара се предузеће.''.

Члан 3.
После члана 10а додаје се нови члан који гласи:

„10 б
Паркинг места за снабдевање, корисник може да ко-

ристи на основу решења организационе јединице Градске 
управе надлежне за послове саобраћаја, које је донето у 
поступку прописаним посебним актом којим се уређује 
снабдевање на територији града Београда, као и на основу 
закљученог уговора са предузећем.

Уговором из става 1. овог члана се регулишу међусоб-
ни односи између корисника и предузећа који се односе на 
цену и услове коришћења паркинг места за снабдевање. 

Предузеће врши контролу коришћења и наплате парки-
рања на паркинг местима за снабдевање, на ободу пешачких 
зона кроз јединствени систем електронске контроле кори-
шћења паркинг места и контроле уласка и изласка возила 
у пешачким зонама и одржавање система, кроз јединствени 
систем електронске контроле.”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда''.

Скупштина Града Београда
Број 34-349/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 7. става 1. и члaнa 8. Законa 
о изменама и допунама Закона о јавној својини („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. пропис, 
108/16, 113/17 и 95/18) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 
ПОСТУПАЊА СА НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СУ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА ОДНОСНО НА 
КОЈИМА ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА 

ОВЛАШЋЕЊА

Члан 1.

У Одлуци о начину поступања са непокретностима 
које су у јавној својини града Београда односно на којима 
град Београд има посебна својинска овлашћења („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 63/16, 50/18 и 26/19), у члану 4. 
став 1. после речи „према процени организационе јединице 
Градске управе Града Београда надлежне за послове проце-
не тржишне вредности непокретноти ( у даљем тексту: ор-
ганизациона јединица надлежна за послове процене тржи-
шне вредности непокретности)”, додају се речи: „или другог 
надлежног органа или лиценцираног проценитеља”.

У члану 4. став 4. после речи: „надлежног органа” додају 
се речи: „или организационе јединице надлежне за послове 
процене тржишне вредности непокретности или лиценци-
раног проценитеља”. 

У члану 4. став 6. после речи: „надлежног органа” додају 
се речи: „или организационе јединице надлежне за послове 
процене тржишне вредности непокретности или лиценци-
раног проценитеља”. 

Члан 2.

После члана 7. додаје се нови члан 7а, који гласи:
Изузетно, у случају када се непокретност не отуђи из 

јавне својине у спроведеном поступку јавног оглашавања у 
складу са чланом 4. став 1. ове одлуке, почетна процењена 
вредност непокретности може се умањити на 80% почет-
не процењене вредности утврђене на начин и под услови-
ма из члана 4. став 1. У случају када се непокретност ни у 
поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном по-
четном вредношћу не отуђи из јавне својине, почетна про-
цењена вредност непокретности по којој се иста отуђује, 
може се умањити на 60%, по којој цени ће се наставити са 
јавним оглашавањем.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 463-353/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на сеници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 2. став 5. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 
104/16), и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 1. 
У Одлуци о одређивању комуналних делатности („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 2/17 и 109/18) у ставу 1. по-
сле тачке 6а. додаје се нова тачка која гласи:

„6б. чишћење (уклањање) графита са објеката видљивих 
са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њи-
ховог наношења.”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда".

Скупштина Града Београда
Број 352-352/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на сеници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 4. став 4. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,104/16 
и 95/18), и члана 25. тачка 8. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ 

РЕДУ

Члан 1. 
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града 

Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 
75/16, 19/17, 50/18, 118/18 и 26/19), после члана 59а додаје се 
нови члан који гласи:

„59б
Постављање објеката и уређаја из члана 38. став 1. тачке 

1, 2, 3, 4, 7, 10. 12 и 13. одлуке, на површинама повереним 
на управљање ЈП „Београдска тврђава” и ЈП „Ада Циганли-
ја” врши се у складу са актима тих предузећа, а у складу са 
законом и прописима којима је регулисано управљање, одр-
жавање и коришћење тих површина.

Изузетно од одредбе члана 41. став 1, члана 43. став 1, 
члана 45. став 6, члана 46. став 6, члана 49. став 2, члана 54. 
став 3. и члана 57. став 2. постављање објеката и уређаја на 
површинама пешачке зоне, односно јавне површине про-
сторно културно-историјске целине на подручју које обу-
хвата следеће целине: подручје око Доситејевог лицеја, по-
дручје кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, 
Скадарлија и подручје које ужива статус претходне заштите 
– Светосавски плато, врши се на основу акта које издаје ЈП 
„Београдска тврђава”, у складу са одредбама одлуке.”

Члан 2. 
У члану 60. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке на 

површинама из члана 59б врши градска комунална инспек-
ција.”

Члан 3.
Каталог урбане опреме за уређивање и опремање јавних 

површина на делу територије Града Београда обухваћене Ге-
нералним урбанистичким планом, као саставни део одлуке 
(прилог 1.) замењује се новим Каталогом урбане опреме за 
уређивање и опремање јавних површина на делу територи-
је града Београда обухваћене Генералним урбанистичким 
планом и саставни је део ове одлуке (прилог 1.). 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Захтеви за издавање одобрења из чл. 41, 43, 45, 46, 49, 54. 

и 57. Одлуке у односу на површине из члана 1. ове одлуке 
који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу 
ове одлуке, решаваће се у складу са одредбама ове одлуке.

Одобрења за постављање објеката и уређаја издата до 
дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на 
који су издата.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-351/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Прилог 1

КАТА ЛОГ УРБА НЕ ОПРЕМЕ 
за уређење и опремање јавних површина на делу терито-
рије Града Београда обухваћене Генералним урбанистич-

ким планом

УВОД
Каталог урбане опреме је интегрални документ којим су 

дефинисана упутства за избор урбане опреме, мобилијара 
и текстуре који се постављају на делу територије Града Бео-
града. Документом су дефинисане карактеристике и изглед 
појединачних елемената урбане опреме, мобилијара и тек-
стуре, као и њихова просторна примена у оквиру дефини-
саних зона Града. 

Каталог је настао као резултат евалуације документације 
о постојећим елементима који се примењују на територији 
Града Београда, а коју су доставиле надлежне градске ин-
ституције и јавна предузећа. На основу наведене анализе 
извршена је селекција постојећих елемената чиме је утврђе-
но који елементи се задржавају, који елементи се задржава-
ју са одређеним степеном корекције, а које елементе треба 
потпуно уклонити и заменити новим. У складу са тим из-
вршен је избор и презентација постојећих елемената, избор, 
корекција и презентација постојећих елемената који се мо-
дификују, као и дизајн и презентација нових елемената ур-
бане опреме и мобилијара. 
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Каталог урбане опреме – Упутство за избор урбане 
опреме, мобилијара и текстуре који се постављају на тери-
торији Града Београда – је подељен на три основне катего-
рије (поглавља):

– А – Урбана опрема 
– Б – Урбани мобилијар 
– В – Урбана текстура 
Основне категорије се даље деле на групе елемената, 

класификоване према својој функцији у отвореном јавном 
градском простору и означене каталошким бројем наведе-
ним у индексу. Презентација сваког елемента у оквиру Ка-
талога састоји се од цртежа и текстуалног описа основних 
карактеристика које се односе на: материјал, боју, вид за-
штите, монтажу и специфичности које су приказане у на-
помени. На сваком каталошком листу у горњем левом углу 
дата је боја којом су означене територијалне зоне у којима 
се посматрани елемент примењује. 

Просторна примена сваког појединачног елемента ур-
бане опреме, мобилијара и текстуре одређена је унапред 
дефинисаним зонама дела територије града Београда, обу-
хваћене Генералним урбанистичким планом приказаних 
на мапи. Сходно наведеном, део територије Града Београ-
да, одређена границама Генералног урбанистичког плана 
(„Службени лист Града Београда”, број 11/16), подељена 
је на шест територијалних зона и зону у којој се забрању-
је примена елемената за оглашавање већих од рекламних 
медија малог формата – City Light. Зоне су формиране на 
основу просторних зона дефинисаних Генералним урба-
нистичким планом Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 11/16), зонама на територији Града Београ-
да дефинисаних Одлуком о одређивању зона на територији 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.  87/14, 
43/15, 69/15, 78/17 и 118/18), а као један од критеријума за 
утврђивање висине локалних комуналних такси, накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта и доприноса за уређи-
вање грађевинског земљишта, мапе непокретних културних 
добара Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да и праваца простирања пословно-трговачких улица и по-
зицијом центара насеља и општина. У складу са наведеним, 
зоне на којима се примењују одређени елементи урбане 
опреме, мобилијара и текстуре обухватају: 

– Зону 1 – заштићену зону града којој припадају Београд-
ска тврђава и споменик културе (културно добро од исто-
ријског значаја) и просторне културно-историјске целине 
Косанчићев венац, Копитарева градина, подручје око Доси-
тејевог лицеја, Топчидерски парк и старо језгро Земуна; 

– Зону 2 – подручје Кнез Михаилове улице одређено 
границама просторне културно-историјске целине Кнез 
Михаилове улице као културног добра од изузетног значаја; 

– Зону 3 – подручје Новог Београда – део простора град-
ске општине Нови Београд утврђеног границом коју фор-
мирају Џона Кенедија и река Дунав на северу, Улица Тошин 
бунар, Ауто-пут братства и јединства, Улица партизанске 
авијације, Благоја Маријановића Моше, Тошин бунар, Зе-
мунска и Војвођанска на западу, Улица др Ивана Рибара и 
река Сава на југу и истоку. 

– Зону 4 – подручје централне зоне утврђене границом 
реке Дунав на северу, улицама Деспота Ђурђа, Сибиња-
нин Јанка, Душана Вукасовића, Угриновачком, Ивићевом, 
Тошин бунар и Џона Кенедија и реком Савом на западу, 
Улицама Дринићком, Саве Живановића, Косте Живкови-
ћа, Вељка Лукића Курјака, Булеваром ослобођења, Трише 
Кецлеровића, Бокељском, Устаничком, Митрополита Стра-
тимировића, војводе Пријезде и господара Вучића на југу 
и Улицом Војислава Илића, Поп Стојановом, Тршћанском, 
војводе Саватија, војводе Бране, кнез Даниловом, Старине 

Новака, Здравка Чалара и Булеваром Деспота Стефана и 
Панчевачким мостом на истоку. Поред наведене територи-
је, зона 4 обухвата и главне градске уличне потезе: Булевар 
деспота Стефана, улице Цвијићеву и Димитрија Туцовића, 
Булевар краља Александра, Макензијеву, Цара Николаја II, 
Милешевску, Жичку и Војислава Илића, Јужни булевар, Бу-
левар војводе Степе, Пожешку, Првомајску, Угриновачку и 
Цара Душана у Земуну и центре насеља Блок Зага Маливук, 
Роспи Ћуприја, Мали Мокри Луг, Степа Степановић, Церак 
виногради и Сремчицу. Ову зону карактерише доминан-
тан урбани и јавни градски карактер, компактност урбаног 
ткива и комплексност и вишеслојност намена и функција. 

– Зона 5 – средња зона простире се од граница зоне 3 
(Нови Београд) и зоне 4 (централне зоне) и обухвата повр-
шину средње зоне одређене ГУП-ом („Службени лист Града 
Београда”, број 11/16) која укључује и територију ограни-
чену потезом Железничке пруге Загреб–Београд на северу, 
продужетак потеза Шевине улице на истоку, аутопут Брат-
ства и јединства, продужетак потеза Железничке улице и 
продужетак потеза улице Марка Челебоновића на југу и 
продужетак потеза саобраћајнице Т6 на западу. Ова зона 
има претежни карактер „подручја континуално изграђеног 
простора града изван централне зоне и карактеришу је ор-
ганизовани комплекси стамбене изградње, концентрације 
градских функција уз главне градске саобраћајнице, већа 
заступљеност зелених површина, али и мањи ниво ком-
пактности урбане структуре” („Службени лист Града Бео-
града”, број 11/16). 

– Зона 6 – периферна зона се простире од граница сред-
ње зоне до границе ГУП-а. Ову зону ,,карактеришу прете-
жно породична стамбена изградња организована у виду 
енклава, подручја непланске и неорганизоване изградње 
са често неадекватним нивоом опремљености саобраћај-
ном и комуналном инфраструктуром и мањим степеном 
доступности и покривености јавним градским функцијама 
и садржајима, у појединим деловима карактер приградских 
и сеоских насеља, као и заступљеност пољопривредних и 
шумских површина.” („Службени лист Града Београда”, број 
11/16). 

– Зона 7 – зона у којој се забрањује примена елемената 
за оглашавање већих од рекламних медија малог формата 
– City Light, уз изузетак рекламних стубова. Ово подручје 
обухвата територије непокретних култуних добара – цели-
на под претходном заштитом: историјско језгро Београда, 
Сава малу, Теразије и Крунску улицу из које треба изоста-
вити потезе од угла Нушићеве и Дечанске улице, Теразијски 
тунел, Зелени венац, Бранкове улице и Бранковог моста до 
Саве; Савску улицу од Војводе Миленка до Карађорђеве и 
Карађорђеву до Црногорске улице; Земунски пут од Кара-
ђорђеве улице до Саве, као и простор Карађорђеве испод 
Бранковог моста.

Водећи се карактером издвојених зона и специфич-
ностима урбане опреме, мобилијара и текстуре који су се 
нашли у овом документу и његовом применом, очекује се 
остварење циља да се кроз елементе мале размере утиче на 
генерисање препознатљивости, а пре свега визуелног ква-
литета отворених јавних градских простора Београда.

ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ
Каталог урбане опреме је документ за избор урбане 

опреме, мобилијара и текстуре који се постављају на јавним 
површинама на делу територије града Београда одређене 
ГУП-ом. Приликом уређења и обликовања јавних градских 
простора ауторски решених, а по спроведеном јавном кон-
курсу, односно простора и паркива који представљају по-
себне целине није обавезна примена овог документа. Поред 
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наведеног, у отвореним јавним градским просторима и ур-
баним целинама у којима доминирају одређени материјали 
и начин опремања, а не поклапају се са препорукама за зону 
којој дати простор припада, предлог реконструкције и при-
мењених елемената прилагодити карактеру посматраног 
простора. Такође, у складу са технолошким напретком, мо-
гуће је усавршавати предложене елементе. За сваки елемент 
опреме и мобилијара из Каталога неопходно је доставити 
на мишљење Служби главног урбанисте радионички цртеж 
и од акредитованог тела сертификат о усаглашености прои-
звода уколико производ подлеже техничким нормативима. 
По завршетку монтаже стубова, клупа, ђубријера, стајали-
шта и других елемената урбане опреме и мобилијара, јавну 
површину у коју је елемент уграђен вратити у првобитно 
стање, тако да спој између елемената и површине не буде 
већи од 1 cm у обиму око уграђеног елемента.

Уколико је предвиђено да објекат буде нивелисан са ви-
сином поплочања (у нивоу површине), разлика у висини 
између елемената и остатака површине не сме прећи 3 mm.

Посебну пажњу обратити на припрему простора за ве-
лике догађаје на површинама које не припадају саобраћај-
ним, на којима је потребно обезбедити прилаз у виду кон-
тинуиране подлоге која доприноси равномерном распореду 
терета. Такође, све фасаде до висине од 3 m, односно првог 
венца, заштити антиграфит премазом, чим се скине графит.

На фасадама објеката у зонама 1, 2, 3 и 4 могуће је поста-
вљати рекламе, ознаке фирми, меније ресторана итд, само 
уз дозволу Завода за заштиту споменика културе.

Општа упутства која се односе на материјализацију обу-
хватају: 

– Камен 
– У зонама 1, 2, 3 и 4, у којима је предвиђено коришћење 

камена, минималне дебљине 8 cm користи се комбинација 
светлог и тамног гранита. 

– За обраду површина каменим плочама користити буко-
вички у комбинацији са јабланичким гранитом или слично. 

– Камену коцку за површине где је предвиђено њено ко-
ришћење, и камене ивичњаке радити од љишког или буко-
вичког гранита. 

– Бетон 
– На површинама где је предвиђено коришћење бетона 
(у зонама 5 и 6) примењивати чешљани или ливени бе-

тон, са дилатацијама на одговарајућем размаку. 
– Ивичњаке у зонама 5 и 6 радити од ливеног, белог бе-

тона. 
– Метал 
– Елементи од метала у зависности од технологије изра-

де могу остати  у природној боји.
– Уколико се челични елементи боје, у RAL 7015, 7016 и 

9005, применити заштитну топлим цинковањем. 
– Пре фарбања завршном бојом елементе је неопходно 

премазати темељном бојом.
– Текстура обојених површина треба да има ефекат ferro 

– micaceo.
– Дрво 
– Сви елементи који се израђују од дрвета треба да буду 

израђени од јеловине, боровине, или смрче („чамовина”), 
док се приликом употребе храста треба извршити посебна 
припрема (дубинска импрегнација) како би ова врста дрве-
та одговарала свим временским приликама у Београду. 

– Због одолевања временским утицајима, могућа је и 
примена дрвених композита. 

– Боја дрвених елемената треба да буде природна („на-
тур”). 

– Уколико се за заштиту користи наменски лак за дрво, 
обавезно је да исти буде транспарентан без примеса пигме-
ната/мат, као да нема сјај.
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А 

УРБАНА ОПРЕМА 
А.1 Eлементи на површинама 
А.1.1 Поклопци на урбаним подовима 
А.1.1.1 Поклопци на урбаним подовима – Улица кнеза 

Михаила  
А.1.1.2 Шахт поклопци на урбаним подовима  
А.1.1.3 Поклопац за уградњу у плочник  
А.1.2 Бициклистичка стајалишта 
А.1.2.1 „П” бициклистичко стајалиште  
А.2 Елементи за ограничавање површина 
А.2.1 Елементи за разграничавање површина 
A.2.1.1 Метални стуб – Аутентик  
А.2.1.2 Дрвени стуб  
А.2.1.3 Осмоугаони камени стуб  
А.2.1.4 Метални стубови – Класик  
А.2.1.5 Металне ограде – Класик 
A.2.1.6 Камени стубови – Класик  
А.2.1.7 Урањајући стуб  
А.2.1.8 Метални стубови – Simple  
А.2.1.9 Металне ограде – Simple 
А.2.2 Ограде 
А.2.2.1 Ограда H60  
А.2.2.2 Ограда H100  
А.2.2.3 Ограда H200  
А.2.2.4 Ограда H400  
A.3 Елементи за третман стабла 
А.3.1 Подне решетке за стабла 
А.3.1.1 Кружна подна решетка за стабла – Класик  
А.3.1.2 Кружна подна решетка за стабла – Стандард 
А.3.1.3 Квадратна подна решетка за стабла – Класик  
А.3.2 Заштитне ограде за стабла 
A.3.2.1 Кружна заштитна ограда за стабла H50 
А.3.2.2 Квадратна заштитна ограда за стабла H50  
A.3.2.3 Заштитна ограда за стабла – Класик 
A.3.2.4 Заштитна ограда за стабла – Стандард  
А.3.3 Жардинијере 
А.3.3.1 Жардинијера – Аутентик  
A.3.3.2 Жардинијера – Улица кнеза Михаила  
А.3.3.3 Жардинијере – Стандард 

Б 

УРБАНИ МОБИЛИЈАР
Б.1 Елементи за седење и ослањање 
Б.1.1 Клупе 
Б.1.1.1 Београдска клупа – Аутентик  
Б.1.1.2 Слободностојећа клупа – Улица кнеза Михаила  
Б.1.1.3 Kонзолна клупа – Улица кнеза Михаила  
Б.1.1.4 Камена коцка за седење – Улица кнеза Михаила 
Б.1.1.5 Мала клупа без наслона – Стандард  
Б.1.1.6 Мала клупа са наслоном – Стандард  
Б.1.1.7 Велика клупа без наслона – Стандард  
Б.1.1.8 Велика клупа са кратким наслоном – Стандард  
Б.1.1.9 Велика клупа са наслоном – Стандард 
Примена и могућност комбинoвања Стандард клупа  
Б.1.1.10 Бетонска клупа – Simple  
Б.1.2 Гарнитуре за пикник 
Б.1.2.1 Дрвена гарнитура за пикник  
Б.1.2.2 Дрвена гарнитура за пикник без сунцобрана  
Б.2 Елементи за одлагање 
Б.2.1 Ђубријере 
Б.2.1.1 Ђубријера – Аутентик  
Б.2.1.2 Ђубријера – Улица кнеза Михаила  

Б.2.1.3 Рециклажни сет ђубријера – Стандард  
Б.2.1.4 Мале рециклажне ђубријере – Стандард 
Б.2.1.7 Ђубријера – Simple 
Б.2.2 Подземни контејнери 
Б.2.2.1 Подземни контејнер за неселектовани отпад  
Б.2.2.2 Подземни контејнери за рециклабилни отпад  
Б.2.3 Надземни контејнери 
Б.2.3.1 Надземни контејнер 1,1 m³ – Тип 1
Б.2.3.2 Надземни контејнер 1,1 m³ – Тип 2
Б.2.3.3 Надземни контејнер 3,2 m³  
Б.2.3.4 Рециклажно звоно 
Б.3 Елементи за осветљење 
Б.3.1 Слободностојеће светиљке 
Б.3.1.1 Слободностојећа светиљка – Аутентик  
Б.3.1.2 Слободностојећа светиљка – Улица кнеза Миха-

ила  
Б.3.1.3 Слободностојеће светиљке – примарне саобраћај-

нице – Класик – Тип 1  
Б.3.1.4 Слободностојеће светиљке – примарне саобраћај-

нице – Класик – Тип 2  
Б.3.2 Висеће светиљке 
Б.3.2.1 Висећа светиљка  
Б.4 Елементи за оглашавање 
Б.4.1 Рекламни стубови 
Б.4.1.1 Рекламни стуб осветљен  
Б.4.1.2 Рекламни стуб бетонски  за плакатирање 8 m² 
Б.4.1.3 Рекламни стуб 8 m² просветљен   
Б.4.2 Рекламни медији 
Б.4.2.1 Рекламни медиј 12 m² – scroll 
Б.4.2.2 Рекламни медиј 12 m² просветљен или ЛЕД ди-

сплеј  
Б.4.2.3 Рекламни медиј 12 m² осветљен споља  
Б.4.2.4 Рекламни медиј 8×3m (осветљен и просветљен) 
Б.4.2.5 Рекламни медиј 4,5×3m 
Б.4.3 Рекламни медији малог формата 
Б.4.3.1 Рекламни медији малог формата – City light  
Б.4.3.2 Рекламни медиј до 2,2 m²  
Б.4.3.3 Рекламни медиј малог формата – City light – scroll 
Б.4.3.4. Рекламни медиј до 2,2 m² – City light  – високо-

стојећи просветљен
Б.4.4. Рекламни медији ЛЕД-ЛЦД дисплеји
Б.4.4.1 Рекламни медиј ЛЕД-ЛЦД дисплеј малог формата 

високостојећи – једнострани или двострани
Б.4.4.2 Рекламни медиј ЛЕД-ЛЦД дисплеј до 12 m² – јед-

нострани или двострани
Б.4.4.3 Рекламни медиј ЛЕД-ЛЦД дисплеј до 18 m² – јед-

нострани или двострани
Б.4.4.4 Рекламни медиј ЛЕД-ЛЦД дисплеј до 60 m² – јед-

нострани или двострани
Б.5 Елементи за информисање пешака 
Б.5.1 Основни елементи интегралног система у функци-

ји информисања пешака 
Б.5.1.1 Интегрални систем информисања пешака  
Б.5.2 Елементи за обележавање објеката од значаја и спо-

меника културе 
Б.5.2.1 Табле за обележавање објеката од значаја и спо-

меника културе  
Б.5.3 Табле добродошлице 
Б.5.3.1 „Добро дошли” табла  
Б.6 Утилитарни објекти и опрема 
Б.6.1 Киосци 
Б.6.1.1 Киоск НБК 15 С-А  
Б.6.1.2 Киоск НБК 15 С-Б  
Б.6.1.3 Киоск НБК 15  
Б.6.1.4 Киоск НБК 16 С-А 
Б.6.1.5 Киоск НБК 16 С-Б  
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Б.6.1.6 Киоск НБК 16 
Б.6.2 Сајамске кућице 
Б.6.2.1 Сајамска кућица  
Б.6.3 Тезге 
Б.6.3.1 Тезга СТ 2015  
Б.6.3.2 Тезга СТ 2015 К 
Б.6.3.3 Мобилна тезга МТ 2015 
Б.6.4 Сенила 
Б.6.4.1 Сунцобран  
Б.6.4.2 Тенда  
Б.6.4.3 Конзолна тенда  
Б.6.4.4 Надстрешница за дешавања на отвореном  
Б.6.5 Стубови за означавање стајалишта јавног градског 

превоза 
Б.6.5.1 Стуб за означавање стајалишта јавног градског 

превоза  
Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза 
Б.6.6.1 Стајалиште јавног градског превоза – Тип 1  
Б.6.6.2 Стајалиште јавног градског превоза – Тип 2  
Б.6.6.3 Стајалиште јавног градског превоза – Тип 3 
Б.6.6.4 Стајалиште јавног градског превоза са интерак-

тивним LCD екраном  
Б.6.6.5 Стајалиште јавног градског превоза са тоалетом  
Б.6.6.6 Стајалиште јавног градског превоза са киоском  
Б.6.7 Јавни тоалети 
Б.6.7.1 Јавни тоалет  
Б.6.8 Чесме 
Б.6.8.1 „Г” чесма  
Б.6.9 Хидранти 

Б.6.9.1 Хидрант ,,Староградски”  
Б.6.9.2 Хидранти 

В 
УРБАНА ТЕКСТУРА 

В.1 Ивичњаци 
В.1.1 Камени ивичњаци  
В.1.2 Бетонски ивичњаци  
В.1.3 Камени ивичњак – сливник  
В.1.4 Камени ивичњак – прелазни  
В.1.5 Бетонски ивичњаци – прелазни 
В.2 Тактилне подне ознаке 
В.2.1 Тактилне подне ознаке – камен  
В.2.2 Тактилне подне ознаке – бетон и поликарбонатна 

пластика 
В.3 Осветљење фасада  
В.4 Степениште од камена  
В.5 Подлога за заштиту поплочања  
В.6 Примарне уличне мреже
В.6.1 Примарна улична мрежа – зоне 1, 2, 4  
В.6.2 Примарна улична мрежа – зоне 3, 5, 6  
В.7 Секундарне уличне мреже 
В.7.1 Секундарна улична мрежа – зоне 1, 2, 4  
В.7.2 Секундарна улична мрежа – зоне 3, 5, 6  
В.8 Уређење зелене површине – паркови и урбани џепови 
В.8.1 Уређење зелене површине – паркови и урбани џе-

пови – зоне 1, 2, 4  
В.8.2 Уређење зелене површине – паркови и урбани џе-

пови – зоне 3, 5, 6 
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу чл. 31. и 146. ст. 1 и 4. Статута  града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ЗА КЉУЧА К

О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА

1. У Закључку о приступању промени Статута Града Београда, који је Скупштина Града Београда донела 21. јануара 
2015. године, под  бројем 020-30/15-С („Службени лист Града Београда“, број 2/15), са изменом број: 020-837/15-С од 23. ок-
тобра 2015. године („Службени лист Града Београда“, број 61/15),  изменом број 020-844/16-С од 30. новембра 2016. године 
(„Службени лист Града Београда“, број 114/16) и изменом број 020-912/18-С од 11. октобра 2018. године („Службени лист 
Града Београда”, број 92/18) у тачки 2. у делу: „Чланови” алинеја 3. мења се и гласи:

„Јелена Раковић, подсекретар Секретаријата за послове начелника Градске управе Града Београда;”
У истој тачки, у делу: „Чланови”, у алинеји 5. речи: „в.д. секретара Секретаријата за скупштинске послове и прописе” 

замењују се речима: „заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за скупштинске послове 
и прописе”.

2. Тачка 3. мења се и гласи: 
„Комисија ће израдити Нацрт одлуке о промени Статута града Београда најкасније до 28. јуна 2019. године.“.
3. У тачки 7. реч: „Служба” замењује се речју: „Секретаријат”.
4. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда“.

Скупштина Града Београда
Број 020-365/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
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