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Буџет Града Београда за 2022. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
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Средства на консолидованом рачуну трезора Града Београда (у даљем тексту: КРТ града) утврђују се у Рачуну прихода 
и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Средства на КРТ-у града утврђују се према економској класификацији и по изворима финансирања, у следећим изно-
сима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице дуга и издаци за набавку финансиј-
ске имовине по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице дуга и издаци за набавку финансијске 
имовине по изворима финансирања, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, пренета неутрошена средства из ранијих година 
и издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износи-
ма:

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице дуга и издаци за набавку финансиј-
ске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице дуга и издаци за набавку финансиј-
ске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:
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Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 10.591.708.041 динар, издатака за набавку финан-

сијске имовине у износу од 1.741.000.000 динара и за отплату главнице дуга у износу од 4.570.000.000 динара, из члана 1. 
ове одлуке у укупном износу од 16.902.708.041 динар, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансиј-
ске имовине у износу од 5.000.000 динара, примања од задуживања у износу од 6.578.736.641 динар и из пренетих неутро-
шених средстава из ранијих годинау износу од 10.318.971.400 динара.

Члан 3.
Град Београд планира да у 2022. години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од 4.484.000.000 динара за 

следећe пројекте:

Град Београд планира да у 2022. годину повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 17.752.005 евра, од-
носно 2.094.736.641 динар за следећe пројекте:
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Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника буџета Града Београда за 2022, 2023. и 2024. годину исказују се у 

следећем прегледу:
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У табели, подаци за 2024. годину обухватају потребна средства за реализацију капиталних пројеката у 2024. години и 
потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.

Члан 5.
Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ Европске 

уније у 2022. години утврђена су у Посебном делу ове одлуке и односе се на следећи пројекат:

Члан 6.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 993.157.903 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,767% укупних прихода и примања буџета од продаје не-

финансијске имовине.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.000.000 динара. 
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,002% укупних прихода буџета и примања буџета од про-

даје нефинансијске имовине. 

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7. 

Укупна средства буџета утврђена су у износу од 146.288.755.672 динара, а обухватају средства на подрачунима који се 
воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Града Београда.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 8.
Носилац раздела из члана 7. ове одлуке је директни ко-

рисник буџетских средстава.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са законом и другим прописима независно од из-
носа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и 
примања. 

Члан 10.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник и 

одговоран је за извршење ове одлуке. Градоначелник је од-
говоран за спровођење фискалне политике и управљање 
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и 
издацима у складу са Законом о буџетском систему („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), (у даљем 
тексту: закон).

Члан 11.
Градоначелник доноси решење о промени износа апро-

пријације из текуће буџетске резерве односно у текућу бу-
џетску резерву у складу са Законом. 

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење 
Секретаријата за финансије Градске управе Града Београда 
(у даљем тексту: Секретаријат за финансије), може вршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода у складу са законом. 

Члан 12.
У случају да се, од стране другог нивоа власти,определе 

актом наменска трансферна средства, укључујући и намен-
ска трансферна средства за надокнаду штета услед елемен-
тарних 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, пре-
ма члану 5. Закона повећава обим буџета и отвара одгова-
рајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. 

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и 
примања чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења буџета, подноси захтев Секретаријату за финан-
сије за отварање односно повећање одговарајуће апропри-
јације за извршавање расхода и издатака из свих извора фи-
нансирања, осим из извора 01 – Општи приходи и примања 
буџета.

Члан 13.
Средства Европске уније и друга средства по основу до-

нације која се остваре као рефундација на име извршеног 
предфинансирања уговореног пројекта из општих прихода 
и примања буџета, користиће се за наставак реализације 
самог пројекта као и за друге намене корисника буџетских 
средстава. 

Члан 14.
Секретаријат за финансије 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 подоношењу извештаја из става 1. 
овог члана, Градско веће Града Београда усваја и доставља 
извештај Скупштини Града Београда.

Члан 15.
Средства текуће буџетске резерве користиће се на осно-

ву решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
које доноси градоначелник, на предлог Секретаријата за 
финансије, а у складу са Инструкцијом за поступање у вези 
коришћења средстава из текуће буџетске резерве број XXIV 
020-345/2019 од 28. марта 2018. године. 

Средства текуће буџетске резерве, у складу са Законом, 
користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апро-
пријације или за сврхе за које се у току године покаже да пла-
ниране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства 
по овом основу представљају повећање апропријације ди-
ректних корисника буџетских средстава за одређену намену 
и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена. 

Средства сталне буџетске резерве, у складу са законом, 
користиће се за финансирање расхода Града Београда у от-
клањању последица ванредних околности као што су по-
плава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, 
град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и 
друге елементарне непогоде, односно других ванредних до-
гађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проу-
зрокују штету већих размера. Решењe о употреби средстава 
сталне буџетске резерве доноси градоначелник, на предлог 
Секретаријата за финансије.

Члан 16.
Слободна новчана средства КРТ-a града која преостану 

по извршењу обавеза буџета, осим прихода и примања који 
су одредбама закона предвиђени као наменски приходи и 
примања, могу се инвестирати на домаћем финансијском 
тржишту новца. 

Слободна новчана средства КРТ-а града могу се депоно-
вати код пословних банака уз полагање одговарајућих ин-
струмената обезбеђења. 
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Секретаријат за финансије врши депоновање и инвести-
рање средстава из става 2. овог члана на основу акта градо-
начелника о депоновању, односно инвестирању у складу са 
законом. 

Новчана средства укључена у КРТ града 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 инвести-
рању средстава корисника буџета („Службени лист града 
Београда”, бр. 8/14 и 19/19). 

Члан 17.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 7. 

став 2. ове одлуке вршиће се на основу финансијског пла-
на директног корисника буџетских средстава који доноси 
руководилац тог корисника буџетских средстава, у року од 
седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке и исти до-
ставља Секретаријату за финансије у року од једног дана од 
дана доношења.

Финансијским планом из става 1. овог члана средства 
буџета распоређују се у складу са организационом, про-
грамском, функционалном и економском класификацијом 
и по изворима финансирања. 

Акт о преусмеравању апропријација утврђених чланом 
7. став 2. ове одлуке, односно акт о употреби средстава те-
куће буџетске резерве, у складу са законом, представља 
основ за измену финансијског плана директног корисника 
буџетских средстава. 

Члан 18.
Корисници буџетских средстава могу користити сред-

ства распоређена овом одлуком само за намене за које су им 
та средства одобрена, у складу са законом. 

Корисници буџетских средстава, који одређени расход 
извршавају из општих прихода и примања буџета и из дру-
гих извора финансирања, обавезни су да измирење тог рас-
хода и издатка прво врше из прихода из тих других извора 
финансирања. 

Члан 19.
Функционер, односно руководилац директног, односно 

индиректног корисника буџетских средстава, одговоран 
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских апропријација. 

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава, може прене-
ти поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица 
у директном, односно индиректном кориснику буџетских 
средстава. 

Члан 20.
Корисници буџетских средстава могу преузимати оба-

везе 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 за плаћање у више година, 
на основу предлога Секретаријата за финансије, уз сагла-
сност градоначелника. 

У случају из става 2. овог члана корисници буџетских 
средстава могу преузети обавезе по уговору само за ка-
питалне пројекте у складу са предвиђеним средствима из 
прегледа планираних капиталних издатака буџетских ко-
рисника за текућу и наредне две буџетске године у члану 4. 
ове одлуке, укључујући и потребна средства до завршетка 
капиталних пројеката, односно након три фискалне године. 

Датом сагласношћу од стране извршног органа, у скла-
ду са чланом 54. Закона, за преузете обавезе до 2019. године 
по уговорима за капиталне издатке који захтевају плаћање 
у више година, а који су били утврђени чланом 4. одлуке о 
буџету, може се сматрати акт градоначелника којим је дата 
сагласност за покретање поступка јавне набавке. 

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. 
овог члана могу преузети обавезе које се евидентирају у 
оквиру групе 42 – Коришћење роба и услуга и групе 62 – На-
бавка финансијске имовине, по уговорима који, због приро-
де расхода, захтевају плаћање у више година, под условом 
да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен 
део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској го-
дини, као и да прибаве писану сагласност Секретаријата за 
финансије за обавезе које ће доспевати и бити укључене у 
финансијски план за наредне две године, а у свему у складу 
са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхо-
да и условима и начину прибављања сагласности за закљу-
чивање одређених уговора, који, због природе расхода, за-
хтевају плаћање у више година („Службени гласник РС”, бр. 
21/14 и 18/19). 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са за-
коном, не могу се извршавати на терет буџета. 

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-
ма у 2022. години, а које се неће извршити у току те године, 
преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној 
буџетској години и извршавају се на терет одобрених апро-
пријација за ту буџетску годину. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
Консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, одно-
сно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.
Обавезе корисника буџетских средстава извршавају се 

сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи 

и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то оба-
везе утврђене законским прописима на постојећем нивоу 
и минимални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе 
и примања из других извора финансирања, расходи и изда-
ци планирани по том основу неће се извршавати на терет 
општих прихода и примања буџета.

Ако се у току фискалне године расходи и издаци пове-
ћају или приходи и примања смање, градоначелник, на пре-
длог Секретаријата за финансије, може обуставити изврше-
ње појединих расхода и издатака не дуже од 45 дана. 

Члан 22.
Kорисници буџетских средстава могу да врше плаћања 

до висине месечних квота које одреди Секретаријат за фи-
нансије за извор финансирања 01 – Општи приходи и при-
мања буџета.

Приликом одређивања квота Секретаријат за финансије 
има у виду средства планирана у буџету за директног кори-
сника буџетских средстава и ликвидне могућности буџета.
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Члан 23.
Расходи и издаци корисника буџетских средстава буџета 

извршаваће се преко КРТ-а града, по захтеву директног ко-
рисника буџетских средстава до утврђеног нивоа апропри-
јација односно до утврђеног нивоа квота. 

Уз Захтев за плаћање и Решење о распореду средстава, 
корисник буџетских средстава је дужан да достави потреб-
ну документацију која је основ за плаћање.

Члан 24.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да 

Секретаријату за финансије достављају извештаје о оства-
рењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака и 
другу документацију која се односи на извршавање финан-
сијског плана корисника буџетских средстава, на захтев Се-
кретаријата за финансије. 

Члан 25.
Директни корисници буџетских средстава дужни су да 

Секретаријату за финансије достављају кварталне извешта-
је о реализацији средстава која се у току године са њиховог 
раздела преносе са апропријације економске класификаци-
је 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама.

Извештаји из става 1. овог члана садрже податке о крај-
њем кориснику, планираним средствима по наменама, из-
носу пренетих средстава крајњем кориснику и износу реа-
лизованих средстава од стране крајњег корисника. 

Директни корисници буџетских средстава су у обавези 
да извештај из става 2. овог члана доставе у року од 15 дана 
од дана истека квартала.

Члан 26.
Kорисници буџетских средстава у 2022. години обрачу-

нату исправку вредности нефинансијске имовине исказују 
на терет капитала, односно не исказују расход амортизаци-
је и употребе средстава за рад. 

Члан 27.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач Град Београд, дужни су да најкасније до 30. новем-
бра текуће буџетске године део од најмање 85% добити, од-
носно вишка прихода над расходима, по завршном рачуну 
за 2021. годину уплате у буџет Града. 

Привредна друштва чији је оснивач Град Београд, или у 
којима град Београд има учешће у власништву, дужна су да 
најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет 
града уплате најмање 85% сразмерног дела добити по завр-
шном рачуну за 2021. годину. 

Надзорни одбор, односно скупштина друштва су одго-
ворни за поступање у складу са ст. 1. и 2. овог члана. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност Скуп-
штине Града Београда, обавеза по основу уплате добити 
може бити умањена субјекту из ст. 1. и 2. овог члана који 
донесе одлуку да из добити покрије губитак из ранијег пе-
риода, односно повећа капитал, а расположива ликвидна 
средства употреби за финансирање инвестиција. 

Изузетно од става 2. овог члана, уз сагласност Скупшти-
не Града Београда, привредно друштво Велетржница – Бео-
град д.о.о. Београд ће обавезу по основу уплате добити, чији 
износ представља средство обезбеђења по основу уговора о 
кредиту, закљученог са ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад од 
22. јула 2014. године, уплатити у буџет, одмах, након изми-
рења дуга по кредиту. 

Члан 28.
Скупштина Града Београда може да одлучи о отпису и/

или претварању у капитал потраживања Града Београда на-
стала по основу датих позајмица привредним субјектима. 

Члан 29.
Град Београд се може задуживати узимањем кредита 

или емитовањем хартија од вредности. 
Одлуку о задуживању града Београда ради финансира-

ња или рефинансирања капиталних инвестиционих расхо-
да предвиђених у буџету доноси Скупштина града Београда 
у складу са одредбама закона којим се уређује јавни дуг. 

Град Београд се може задужити у земљи и иностранству, 
односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и 
страној валути. 

Град Београд се може задуживати за финансирање теку-
ће ликвидности који настаје услед неуравнотежености кре-
тања у јавним приходима и јавним расходима, у складу са 
одредбама закона којим се уређује јавни дуг. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-

шења буџета, до 31. децембра 2021. године, сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2021. 
години, која су овим корисницима пренета у складу са овом 
одлуком. 

Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Слу-

жбеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јануара 
2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 4-976/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. 
и члана 97. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОБИМА СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ 
ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ОДРЕ-
ЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНО-

СНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се годишњи обим средстава за 

вршење поверених и других, законом одређених послова 
Града Београда (у даљем тексту: град) и градских општина 
града Београда (у даљем тексту: градске општине) и рас-
подела прихода између града и градских општина у 2022. 
години, којом се обезбеђује остваривање утврђеног обима 
средстава.
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Члан 2.
Годишњи обим средстава буџета града и буџета градских општина из члана 1. ове одлуке износи 160.349.767.278 дина-

ра, од чега:

Члан 3.
Средства буџета градских општина из члана 2. ове одлуке распоређују се на градске општине, и то:
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Члан 4.
 Градске општине су у обавези да у својим oдлукама о 

буџету за 2022. годину утврде годишњи обим буџета у скла-
ду са износима утврђеним у члану 3. ове одлуке. 

Члан 5.
Годишњи обим средстава буџета града и буџета град-

ских општина, утврђен чланом 2. ове одлуке повећава се за 
износ средстава које град, односно градска општина оства-
ри по основу донација и трансфера.

Члан 6.
Текући приходи и примања који по закону припадају 

граду за обављање послова и задатака, распоређују се граду 
и градским општинама, и то:

I. Граду у целини припадају:
1. порез на доходак грађана на друге приходе;
2. порез на доходак грађана на приход од давања у закуп 

покретних ствари;
3. порез на доходак грађана на приход од осигурања лица;
4. порез на фонд зарада;
5. такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова;
6. градске административне таксе;
7. боравишна такса;
8. накнада за коришћење дрвета (30%);
9. накнада по основу конверзије права коришћења у 

право цојине у корист нивоа градова;
10. концесиона накнада за обављање комуналних делат-

ности и приходи од других концесионих послова, које једи-
нице локалне самоуправе закључе у складу са законом;

11. накнада за уређивање грађевинског земљишта;
12.  приход од закупа грађевинског земљишта
13. допринос за уређивање грађевинског земљишта;
14. накнада за промену намене пољопривредног земљи-

шта (40%);
15. средства остварена од давања у закуп пољопривред-

ног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној 
својини (40%);

16. приходи од давања у закуп водног земљишта за по-
стављање плутајућих објеката;

17. приходи од новчаних казни за прекршаје и привред-
не преступе у области безбедности саобраћаја на путевима 
(30%);

18. новчане казне изречене у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом Скупштине Града, као и одузе-
та имовинска корист у том поступку;

19. новчане казне за прекршаје по прекршајном налогу 
и казне изречене у управном поступку у корист града Бео-
града;

20. приход од камата на средства града депонована код 
банака;

21. приходи које својом делатношћу остваре органи, ор-
ганизације и службе Града;

22. приходи остварени по основу пружања услуга борав-
ка деце у предшколским установама;

23. део добити јавних предузећа чији је оснивач град;
24. трансфери од вишег нивоа власти;
25. добровољни трансфери од физичких и правних лица;
26. донације од иностраних држава у корист нивоа гра-

дова; 
27. донације од међународних организација у корист ни-

воа градова;
28. финансијска помоћ ЕУ у корист нивоа градова;
29. меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претодних година;

30. примања од продаје непокретности у својини града;
31. примања од продаје и отплате станова и по основу 

социјалног становања, у корист нивоа градова
32. примања од продаје покретних ствари које користи 

Град Београд и индиректни корисници буџета града; 
33. примања од продаје домаћих акција и капитала у ко-

рист градова и општина;
34. примања од задуживања; 
35. други јавни приходи и примања у складу са законом.
II. Градским општинама у целини припадају:
1. порез на доходак грађана на приходе од пољопривре-

де и шумарства; 
2. накнада за коришћење природног лековитог фактора;
3. накнада за коришћење ресурса и резерви минералних 

сировина (40%);
4. општинске административне таксе;
5. новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине градске општине, 
као и одузета имовинска корист у том поступку;

6. новчане казне наплаћене од стране органа градских 
општина;

7. приход од камата на средства градских општина депо-
нована код банака;

8. приходи које својом делатношћу остваре органи, орга-
низације и службе градских општина;

9. приходи од продаје добара и услуга од стране тржи-
шних организација у корист нивоа општина;

10. део добити јавног предузећа, чији је оснивач градска 
општина;

11. самодопринос уведен за подручје градске општине;
12. трансфери од вишег нивоа власти;
13. добровољни трансфери од физичких и правних лица;
14. приход по основу донације од међународних органи-

зација у корист градске општине; 
15. финансијска помоћ ЕУ у корист градске општине;
16. меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претодних година;
17. примања од продаје покретних ствари које користи 

градска општина и индиректни корисници њеног буџета; 
18. примања од задуживања; 
19. други јавни приходи и примања у складу са законом.

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 6,52 : 93,48
– Врачар и Град 6,83 : 93,17
– Земун и Град 7,48 : 92,52
– Звездара и Град 4,49 : 95,51
– Нови Београд и Град 2,12 : 97,88
– Палилула и Град 7,63 : 92,37
– Раковица и Град 9,69 : 90,31
– Савски венац и Град 7,15 : 92,85
– Стари град и Град 7,50 : 92,50
– Чукарица и Град 6,99 : 93,01
– Барајево и Град 65,67 : 34,33
– Гроцка и Град 25,90 : 74,10
– Лазаревац и Град 2,25 : 97,75
– Младеновац и Град 47,19 : 52,81
– Обреновац и Град 24,06 : 75,94
– Сопот и Град 85,59 : 14,41
– Сурчин и Град 27,70 : 72,30
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Члан 8.
Приход од пореза на доходак грађана на приход од само-

сталних делатности који се оствари на подручју градске оп-
штине, дели се између те градске општине и града у односу:
– Вождовац и Град 2,62 : 97,38
– Врачар и Град 2,12 : 97,88
– Земун и Град 2,72 : 97,28
– Звездара и Град 1,52 : 98,48
– Нови Београд и Град 1,86 : 98,14
– Палилула и Град 2,01 : 97,99
– Раковица и Град 3,48 : 96,52
– Савски венац и Град 2,32 : 97,68
– Стари град и Град 2,19 : 97,81
– Чукарица и Град 2,48 : 97,52
– Барајево и Град 23,36 : 76,64
– Гроцка и Град 16,16 : 83,84
– Лазаревац и Град 36,52 : 63,48
– Младеновац и Град 18,09 : 81,91
– Обреновац и Град 31,02 : 68,98
– Сопот и Град 50,42 : 49,58
– Сурчин и Град 19,37 : 80,63

Члан 9.
Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари 

на подручју градске општине, дели се између те градске оп-
штине и града у односу:
– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,00 : 100,00
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 50,00 : 50,00
– Гроцка и Град 21,95 : 78,05
– Лазаревац и Град 37,50 : 62,50
– Младеновац и Град 33,33 : 66,67
– Обреновац и Град 22,39 : 77,61
– Сопот и Град 50,00 : 50,00
– Сурчин и Град 27,78 : 72,22

Члан 10.
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 5,71 : 94,29
– Врачар и Град 3,12 : 96,88
– Земун и Град 4,46 : 95,54
– Звездара и Град 5,26 : 94,74
– Нови Београд и Град 1,64 : 98,36
– Палилула и Град 8,01 : 91,99
– Раковица и Град 11,10 : 88,90
– Савски венац и Град 3,73 : 96,27

– Стари град и Град 4,91 : 95,09
– Чукарица и Град 6,73 : 93,27
– Барајево и Град 45,55 : 54,45
– Гроцка и Град 52,81 : 47,19
– Лазаревац и Град 65,93 : 34,07
– Младеновац и Град 54,05 : 45,95
– Обреновац и Град 48,31 : 51,69
– Сопот и Град 65,22 : 34,78
– Сурчин и Град 24,69 : 75,31

Члан 11.
Приход од пореза на имовину који се оствари на по-

дручју градске општине, дели се између те градске општине 
и града у односу:

– Вождовац и Град 15,72 : 84,28
– Врачар и Град 8,00 : 92,00
– Земун и Град 15,42 : 84,58
– Звездара и Град 12,56 : 87,44
– Нови Београд и Град 5,04 : 94,96
– Палилула и Град 19,06 : 80,94
– Раковица и Град 34,60 : 65,40
– Савски венац и Град 4,96 : 95,04
– Стари град и Град 6,62 : 93,38
– Чукарица и Град 15,80 : 84,20
– Барајево и Град 85,46 : 14,54
– Гроцка и Град 59,12 : 40,88
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 83,72 : 16,28
– Обреновац и Град 59,61 : 40,39
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 30,83 : 69,17

Члан 12.
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 8,12 : 91,88
– Врачар и Град 7,10 : 92,90
– Земун и Град 7,12 : 92,88
– Звездара и Град 5,71 : 94,29
– Нови Београд и Град 2,10 : 97,90
– Палилула и Град 4,19 : 95,81
– Раковица и Град 9,87 : 90,13
– Савски венац и Град 2,61 : 97,39
– Стари град и Град 5,32 : 94,68
– Чукарица и Град 4,33 : 95,67
– Барајево и Град 33,78 : 66,22
– Гроцка и Град 53,48 : 46,52
– Лазаревац и Град 72,66 : 27,34
– Младеновац и Град 61,88 : 38,12
– Обреновац и Град 73,98 : 26,02
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 61,16 : 38,84
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Члан 13.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљи-

шта који се оствари на подручју градске општине, дели се 
између те градске општине и града у односу:
– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,00 : 100,00
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 100,00 : 0,00
– Гроцка и Град 100,00 : 0,00
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 100,00 : 0,00
– Обреновац и Град 100,00 : 0,00
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 100,00 : 0,00

Члан 14. 
Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски 

омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја 
и одложен отпад, који се оствари на подручју градске оп-
штине, дели се између те градске општине и града у односу:
– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,00 : 100,00
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 0,00 : 100,00
– Лазаревац и Град 64,60 : 35,40
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 33,76 : 66,24
– Сопот и Град 0,00 : 100,00
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00

Члан 15.

 Приход од накнаде за заштиту и унапређивање живот-
не средине, који се оствари на подручју градске општине, 
дели се између те градске општине и града у односу:
– Вождовац и Град 56,92 : 43,08
– Врачар и Град 35,42 : 64,58
– Земун и Град 32,97 : 67,03
– Звездара и Град 62,50 : 37,50
– Нови Београд и Град 11,36 : 88,64
– Палилула и Град 54,41 : 45,59
– Раковица и Град 54,17 : 45,83

– Савски венац и Град 39,53 : 60,47
– Стари град и Град 6,06 : 93,94
– Чукарица и Град 53,85 : 46,15
– Барајево и Град 50,00 : 50,00
– Гроцка и Град 53,85 : 46,15
– Лазаревац и Град 40,00 : 60,00
– Младеновац и Град 45,45 : 54,55
– Обреновац и Град 43,75 : 56,25
– Сопот и Град 40,00 : 60,00
– Сурчин и Град 46,15 : 53,85

Члан 16. 
Приход од накнада за коришћење јавних површина који 

се оствари на подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и града у односу:

– Вождовац и Град 22,22 : 77,78
– Врачар и Град 15,25 : 84,75
– Земун и Град 32,57 : 67,43
– Звездара и Град 18,71 : 81,29
– Нови Београд и Град 9,81 : 90,19
– Палилула и Град 23,59 : 76,41
– Раковица и Град 51,43 : 48,57
– Савски венац и Град 15,95 : 84,05
– Стари град и Град 13,89 : 86,11
– Чукарица и Град 19,72 : 80,28
– Барајево и Град 50,00 : 50,00
– Гроцка и Град 50,00 : 50,00
– Лазаревац и Град 50,00 : 50,00
– Младеновац и Град 83,33 : 16,67
– Обреновац и Град 50,00 : 50,00
– Сопот и Град 50,00 : 50,00
– Сурчин и Град 37,50 : 62,50

Члан 17. 
Приход од давања у закуп, односно на коришћење непо-

кретности на којима је носилац права својине град Београд, 
који се оствари на подручју градске општине, дели се изме-
ђу те градске општине и града у односу:

– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,00 : 100,00
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 100,00 : 0,00
– Гроцка и Град 100,00 : 0,00
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 100,00 : 0,00
– Обреновац и Град 100,00 : 0,00
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 100,00 : 0,00
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Члан 18.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за 

вршење послова града и градских општина, градоначел-
ник града Београда, може у току године одредити и друге 
проценте којима се распоређују приходи из чл. 7. – 17. ове 
одлуке.

Члан 19.
Градске општине су у обавези да достављају Секрета-

ријату за финансије Градске управе града Београда редовне 
месечне извештаје о оствареним приходима и примањима 
и извршеним расходима и издацима за 2022. годину.

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

жбеном листу града Београда”, а примењује се од 1. јануара 
2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 4-975/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу члана 6. тачка 5) и члана 7. 
став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 93/13 – усклађени 
дин. износи, 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – ускла-
ђени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 
104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 
– усклађени дин. износи, 95/18 – др. закон, 86/19 – ускла-
ђени дин. износи, 126/20 – усклађени дин.износи и 99/21 
– усклађени дин. износи), члана 239. став 3. Закона о нак-
надама за коришћење јавних добара („Службени гласник 
РС”, бр. 95/18, 49/19, 86/19 – усклађени дин. износи, 156/20 
– усклађени дин. износи и 15/21 – доп. усклађени дин. из-
носи), члана 25. тачка 9. и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕ-
ЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина 

за територију града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 118/18, 52/19, 114/19, 137/20, 156/20 – исправка 
и 29/21), Тарифа накнада за коришћење јавних површина, 
која је саставни део Одлуке мења се и гласи: 

,,ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВР-
ШИНА

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига 

и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности

Тарифни број 1.
1. За коришћење простора на јавној површини у послов-

не и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и до-
маће радиности, на основу одобрења надлежног органа које 
је предвиђено посебним одлукама Скупштине града утвр-
ђује се накнада по m² простора који се користи, сразмерно 
времену коришћења, у дневном износу, и то:

1) за обављање пословне делатности (привремени објек-
ти – 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 за кокице, ке-
стен, кукуруз и слично, конзерватори за сладолед, расхлад-
не 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 делатно-
сти у складу са законом, наменски монтажни објекти за по-
требе обављања делатности јавних комуналних предузећа 
– терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, 
опреме и слично, као и телефонске говорнице), накнада се 
утврђује дневно:

динара
– I зона – екстра зона пословања 85,44

– I зона осим екстра зоне пословања 67,60

– II зона 54,32

– III зона 44,07

– IV зона 35,20

– V зона 27,97

– VI зона 21,92

– VII зона 17,60

– VIII зона 14,57

– зона специфичних намена 11,65

2) за обављање угоститељске делатности у башти уго-
ститељског објекта отвореног типа, накнада се утврђује 
дневно: 

динара 
– I зона – екстра зона пословања 36,69

– I зона осим екстра зоне пословања 29,44

– II зона 23,44

– III зона 18,27

– IV зона 14,60

– V зона 10,93

– VI зона 7,23

– VII зона 5,88

– VIII зона 5,04

– зона специфичних намена 5,04

3) за обављање угоститељске делатности у башти уго-
ститељског објекта затвореног типа, накнада се утврђује 
дневно: 

динара 
– I зона – екстра зона пословања 73,50

– I зона осим екстра зоне пословања 58,90

– II зона 47,00

– III зона 36,69

– IV зона 29,33

– V зона 21,97

– VI зона 14,60

– VII зона 11,65

– VIII зона 10,18

– зона специфичних намена 9,91
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4) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних 
радњи, за спортске објекте (спортске терене, клизалишта, 
терене за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.), накнада се 
утврђује дневно:

динара
– I зона – екстра зона пословања 8,52
– I зона осим екстра зоне пословања 7,68
– II зона 7,23
– III зона 6,06
– IV зона 5,22
– V зона 4,44
– VI зона 3,63
– VII зона 2,82
– VIII зона 2,01
– зона специфичних намена 2,01

5) за одржавање концерата, фестивала и осталих култур-
них и других манифестација, накнада се утврђује дневно: 

динара
– I зона – екстра зона пословања 26,04
– I зона осим екстра зоне пословања 23,52
– II зона 22,32
– III зона 18,54
– IV зона 16,14
– V зона 13,62
– VI зона 11,16
– VII зона 8,70
– VIII зона 6,21
– зона специфичних намена 6,21

6) за одржавање спортских или других приредби на оп-
штинским путевима и улицама, накнада се утврђује дневно:

динара 
6)а) При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 125,44

6)б) При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз измену режима саобраћаја 105,65

6)в) При заузимању општинског пута и улица којим не саобраћају возила 
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 87,12

6)г) При заузећу општинског пута и улица којим не саобраћају возила 
јавног превоза уз измене режима саобраћаја 63,93

6)д) При заузећу тротора 39,52

7) за објекте намењене за изнајмљивање спортских и 
рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију, 
накнада се утврђује дневно:

динара 
– I зона – екстра зона пословања 20,53
– I зона осим екстра зоне пословања 16,47
– II зона 13,13
– III зона 10,27
– IV зона 8,12
– V зона 6,08
– VI зона 4,06
– VII зона 3,23
– VIII зона 2,87
– зона специфичних намена 2,87

8) за коришћење простора за систем јавних бицикала на 
територији града Београда накнада се утврђује дневно у из-
носу од 1,09 динара;

9) за коришћење посебно обележеног простора за терет-
но возило (утовар и истовар робе) за снабдевање, накнада 
се утврђује дневно у износу од 23,30 динара;

10) за коришћење посебно обележеног простора за так-
си стајалишта накнада се утврђује дневно у износу од 1,40 
динарa.

2. За коришћење простора на јавној површини у послов-
не и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и дру-
гих публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности, без одобрења надлежног органа које је 
предвиђено посебним одлукама Скупштине града утврђује 
се накнада по m² простора који се користи, сразмерно вре-
мену коришћења, у дневном износу, и то: 

1) за обављање пословне делатности (привремени објек-
ти – 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 за кокице, ке-
стен, кукуруз и слично, конзерватори за сладолед, расхлад-
не 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 делатно-
сти у складу са законом, наменски монтажни објекти за по-
требе обављања делатности јавних комуналних предузећа 
– терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, 
опреме и слично, као и телефонске говорнице), накнада се 
утврђује дневно:

динара
– I зона – екстра зона пословања 125,44
– I зона осим екстра зоне пословања 101,41
– II зона 81,48
– III зона 66,10
– IV зона 52,80
– V зона 41,96
– VI зона 32,87
– VII зона 26,40
– VIII зона 21,85
– зона специфичних намена 17,48

2) за обављање угоститељске делатности у башти уго-
ститељског објекта отвореног типа, накнада се утврђује 
дневно: 

динара 
– I зона – екстра зона пословања 55,03

– I зона осим екстра зоне пословања 44,17

– II зона 35,16

– III зона 27,41

– IV зона 21,90

– V зона 16,39

– VI зона 10,85

– VII зона 8,83

– VIII зона 7,56

– зона специфичних намена 7,56

3) за обављање угоститељске делатности у башти уго-
ститељског објекта затвореног типа, накнада се утврђује 
дневно: 

динара 
– I зона – екстра зона пословања 110,25
– I зона осим екстра зоне пословања 88,35
– II зона 70,50
– III зона 55,02
– IV зона 43,98
– V зона 32,95
– VI зона 21,91
– VII зона 17,48
– VIII зона 15,27
– зона специфичних намена 14,86
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4) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних 
радњи, за спортске објекте (спортске терене, клизалишта, 
терене за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.), накнада се 
утврђује дневно:

динара 
– I зона – екстра зона пословања 12,78
– I зона осим екстра зоне пословања 11,52
– II зона 10,85
– III зона 9,09
– IV зона 7,83
– V зона 6,66
– VI зона 5,45
– VII зона 4,23
– VIII зона 3,02
– зона специфичних намена 3,02

5) за одржавање концерата, фестивала и осталих култур-
них и других манифестација, накнада се утврђује дневно:

динара
– I зона – екстра зона пословања 39,06
– I зона осим екстра зоне пословања 35,28
– II зона 33,48
– III зона 27,81
– IV зона 24,21
– V зона 20,43
– VI зона 16,74
– VII зона 13,05
– VIII зона 9,32
– зона специфичних намена 9,32

6) за одржавање спортских или других приредби на оп-
штинским путевима и улицама, накнада се утврђује дневно: 

динара 
6)а) При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 125,44 

6)б) При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз измену режима саобраћаја 125,44

6)в) При заузимању општинског пута и улица којим не саобраћају вози-
ла јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 125,44

6)г) При заузећу општинског пута и улица којим не саобраћају возила 
јавног превоза уз измене режима саобраћаја 95,90

6)д) При заузећу тротора 59,27

7) за објекте намењене за изнајмљивање спортских и 
рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију, 
накнада се утврђује дневно: 

динара 
– I зона – екстра зона пословања 30,79

– I зона осим екстра зоне пословања 24,70

– II зона 19,69

– III зона 15,41

– IV зона 12,18

– V зона 9,12

– VI зона 6,09

– VII зона 4,84

– VIII зона 4,31

– зона специфичних намена 4,31

 8) за коришћење простора за систем јавних бицикала на 
територији града Београда накнада се утврђује дневно у из-
носу од 1,63 динарa;

9) за коришћење посебно обележеног простора за терет-
но возило (утовар и истовар робе) за снабдевање, накнада 
се утврђује дневно у износу од 34,96 динара.

3. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за ко-
ришћење простора на јавним површинама ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности.

Ако се поред штампе, књига и других публикација, про-
извода старих и уметничких заната и домаће радиности 
продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно 
прописаном износу из овог тарифног броја.

4. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 
4) и тачке 2. подтачке 4) овог тарифног броја, а уз то обавља 
неку другу делатност, висина накнаде ће се утврдити сра-
змерно корисној површини по тарифи из тачке 1. подтачке 
1) и тачке 2. подтачке 1) овог тарифног броја.

5. Износ накнаде из тач. 1. и 2. овог тарифног броја про-
писан за одговарајућу зону умањује се:

1) за повремено коришћење простора на јавним по-
вршинама на покретним објектима за време одржавања 
вашара, сајмова, изложби и других традиционалних ма-
нифестација, хуманитарне, верске и друге регистроване не-
профитне организације, плаћају накнаду у висини 10%, од 
прописаног износа накнаде у тачки 1. подтачки 1) односно 
у тачки 2. подтачки 1) овог тарифног броја;

2) за обављање угоститељске делатности у башти отво-
реног типа, у периоду од 1. октобра до 31. марта, накнада се 
плаћа у висини 20% од износа накнаде из тачке 1. подтачке 
2) односно из тачке 2. подтачке 2);

3) за забавне паркове на отвореном простору у периоду 
од 1. октобра до 31. марта, накнада се плаћа у висини 20% 
од износа накнаде из тачке 1. подтачке 4) односно из тачке 
2. подтачке 4) овог тарифног броја;

4) за одржавање забавних програма из тачке 1. подтачке 
5) односно тачке 2. подтачке 5) овог тарифног броја, који се 
приређују у хуманитарне сврхе, накнада се плаћа у висини 
10%, од прописаног износа накнаде из те подтачке;

5) у периоду извођења радова због изградње, рекон-
струкције или санације комуналне инфраструктуре, накна-
да се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде из 
тачке 1. односно из тачке 2. овог тарифног броја;

6) за одржавање спортских или других приредби на оп-
штинским путевима и улицама из тачке 1. подтачке 6) од-
носно из тачке 2. подтачке 6) овог тарифног броја, које су 
од значаја за Град Београд, односно градску општину на 
територији града Београда, у складу са посебним одлукама 
Скупштине града, односно градске општине на територији 
града Београда, или у складу са актом надлежног органа Гра-
да Београда, односно градске општине на територији града 
Београда или се приређују (одржавају) уз учешће Града Бео-
града, односно градске општине на територији града Бео-
града, у њиховом финансирању, накнада се плаћа у висини 
0,01% од прописаног износа накнаде из тачке 1. подтачке 6) 
односно из тачке 2. подтачке 6) овог тарифног броја;

7) за коришћење посебно обележеног простора за такси 
стајалишта, за такси возила која имају електрични или хи-
бридни погон, накнада се плаћа у висини 10% од прописа-
ног износа накнаде из тачке 1. подтачке 10).

6. За обављање угоститељске делатности у башти уго-
ститељског објекта, чији елемент је расхладна витрина, нак-
нада се плаћа у износу утврђеном применом тачке 1. под-
тачки 2) и 3) односно применом тач. 2. подтачки 2) и 3), и 
применом тачке 5. овог тарифног броја, увећаном за 50%.

7. Накнада по овом тарифном броју, осим накнаде из 
тачке 1. подтачке 10), плаћа се до 15. у месецу за претход-
ни месец, на основу задужења надлежног одељења Секре-
таријата за јавне приходе Градске управе града Београда, а 
по претходно 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-
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кретаријата за јавне приходе Градске управе града Београда, 
најдуже у року од 30 дана од дана коначности решења, од-
носно од дана сачињавања записника, односно контролног 
записника, као и следеће податке: 

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

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

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

 – 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 накнаде из тачке 5. 
подтачке 5) овог тарифног броја, достави надлежном оде-
љењу Секретаријата за јавне приходе Градске управе града 
Београда посебан извештај који садржи податке о коришће-
њу простора на јавним површинама у периоду извођења 
радова због изградње, реконструкције или санације кому-
налне инфраструктуре, по претходно достављеном изве-
штају инвеститора који садржи прецизне податке о локаци-
ји и периоду извођења радова и друге податке од значаја за 
остваривање права на умањење износа накнаде.

Накнада из тачке 1. подтачке 10) плаћа се унапред, годи-
шње, на основу задужења секретаријата Градске управе гра-
да Београда надлежног за послове јавног превоза. 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за кори-
шћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни 
утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе

Тарифни број 2.
1.  За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, на основу дозволе 

надлежног органа, којa је предвиђенa посебним одлукама Скупштине града, утврђује се накнада по m² простора који се 
користи, сразмерно времену коришћења, у дневном износу, и то: 

1) за оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама, накнада се утврђује: 

Зона 

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. 
намeна 

Динара/m²
дневно 64,20 62,27 60,41 58,59 56,83 55,13 53,48 51,87 50,32 48,80

2) за средства за оглашавање која се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже и повр-
шинама информационог паноа као елемента станице за постављање система јавних бицикала, накнада се утврђује:

Зона 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. 

намeна

Динара/ m²
дневно 17,98 17,44 16,91 16,41 15,91 15,43 14,97 14,52 14,09 13,66

2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши не-
посредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, на основу дозволе надлежног органа 
којa је предвиђенa посебним одлукама Скупштине града утврђује се накнада по m² простора који се користи, сразмерно 
времену коришћења, у дневном износу, и то: 

1) за коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на зграде, привремене монта-
жне објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између 
стубова и за оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим површинама накнада се утврђује по зонама, 
по површини, дневно по m², и то:

Зона
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. 
намeна

Динара/m²
дневно 32,10 30,17 28,36 26,66 25,06 23,56 22,15 20,81 19,57 19,26

2) за рекламне заставе накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по m², и то: 

Зона
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. 
намeна

Динара/m²
дневно 19,26 18,68 18,12 17,58 17,05 16,54 16,04 15,56 15,10 14,64

3) за ласерске приказе и балоне накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по m², и то: 

Зона
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. 
намeна 

Динара/m² 
дневно 25,68 24,91 24,16 23,43 22,74 22,05 21,39 20,75 20,12 19,52

4) за плакате накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по m², и то:

 Зона
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. 
намeна 

Динара/m² 
дневно 38,52 36,98 35,50 34,08 32,72 31,41 30,15 28,94 27,79 25,68
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3. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, без дозволе надлежног 
органа којa је предвиђенa посебним одлукама Скупштине града утврђује се накнада по m² простора који се користи, сра-
змерно времену коришћења, у дневном износу, и то: 

1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама, накнада се утврђује: 

Зона 
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. 

намeна

Динара/m² 
дневно 102,72 99,64 96,66 93,74 90,93 88,22 85,57 83,00 80,51 78,09

2) за средства за оглашавање која се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже и повр-
шинама информационог паноа као елемента станице за постављање система јавних бицикала, накнада се утврђује:

Зона
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. 

намeна

Динара/m² 
дневно 28,76 27,90 27,06 26,26 25,45 24,69 23,95 23,24 22,54 21,86

4. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непо-
средни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, без дозволе надлежног органа којa је 
предвиђенa посебним одлукама Скупштине града утврђује се накнада по m² простора који се користи, сразмерно времену 
коришћења, у дневном износу, и то: 

1) за коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на зграде, привремене монта-
жне објекте, ограде, подзиде и сл., на ограде градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између 
стубова и за оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим површинама накнада, без дозволе надле-
жног органа којa је предвиђенa посебним одлукама Скупштине града утврђује се накнада по m² простора који се користи, 
сразмерно времену коришћења, у дневном износу, и то: 

Зона
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. 
намeна 

Динара/m² 
дневно 51,36 48,28 45,38 42,65 40,10 37,70 35,44 33,30 31,31 30,82

2) за рекламне заставе накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по m², и то:

Зона
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. 
намeна 

Динара/m² 
дневно 30,82 29,89 28,99 28,12 27,28 26,46 25,66 24,90 24,16 23,42

3) за ласерске приказе и балоне накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по m², и то: 

Зона
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. 
намeна 

Динара/m² 
дневно 41,09 39,86 38,66 37,49 36,38 35,27 34,23 33,20 32,19 31,23

4) за плакате накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по m², и то: 
Зона 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. 
намeна 

Динара/m² 
дневно 61,63 59,17 56,80 54,52 52,35 50,25 48,24 46,31 44,46 41,09

5. Накнада по овом тарифном броју умањује се:
– за 40% од прописаног износа накнаде по m² дневно, за 

део површине, односно за део објекта за оглашавање, преко 
12 m² до 100 m² ;

– за 50% од прописаног износа накнаде по m² дневно, за 
део површине, односно за део објекта за оглашавање, преко 
100 m² ;

– обвезник накнаде из тачке 1. подтачке 1) и обвезник 
накнаде из тачке 3. подтачке 1) овог тарифног броја, који је 
са Градом Београдом закључио уговор о јавно – приватном 
партнерству до 31. децембра 2021. године, износ накнаде 
обрачунат по тачки 1. подтачки 1) и износ накнаде по тачки 
3. подтачки 1) овог тарифног броја, плаћа умањено за 70%;

– обвезник накнаде из тачке 1. подтачке 1) и 2) и обве-
зник накнаде из тачке 3. подт. 1) и 2) овог тарифног броја, 
који са Градом Београдом закључи уговор о јавно – приват-
ном партнерству у 2022. години, износ накнаде обрачунат 
по тачки 1. подтачки 1) и 2) и износ накнаде по тачки 3. 
подт. 1) и 2) овог тарифног броја, плаћа умањено за 70%, од 
дана закључења уговора.

Напомене:
1. Накнада за површине односно објекте за оглашавање 

преко 12 m² до 100 m² плаћа се тако што се за првих 12 m² 
плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, а за 
део површине преко 12 m² до 100 m², накнада се плаћа ума-
њено за 40% од прописаног износа овим тарифним бројем;

2. Накнада за површине односно објекте за оглашавање 
преко 100 m² плаћа се тако што се за првих 12 m² плаћа из-
нос накнаде прописан овим тарифним бројем, за део повр-
шине преко 12 m² до 100 m², накнада се плаћа умањено за 
40% од прописаног износа овим тарифним бројем и за део 
површине преко 100 m², накнада се плаћа умањено за 50% 
од прописаног износа овим тарифним бројем.

6. Лице које, на површини и објекту за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица из тачке 4. овог 
тарифног броја, постави средство за оглашавање или га ко-
ристи без дозволе или одговарајућег акта јавног предузећа 
на основу којег се врши оглашавање у складу са прописима, 
плаћа накнаду према подацима из одговарајућег акта на-
длежне комуналне инспекције.



Број 120 – 106 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар 2021.

Уколико се не може утврдити лице из става 1. ове тачке, 
накнаду плаћа лице које се оглашава на средству за оглаша-
вање које је постављено или га користи без дозволе или од-
говарајућег акта јавног предузећа на основу којег се врши 
оглашавање у складу са прописима, ако не поседује огласну 
декларацију.

7. 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 на-
длежном одељењу Секретаријата за јавне приходе Градске 
управе града Београда, најдуже у року од 30 дана од дана 
коначности решења, односно од дана сачињавања записни-
ка, односно контролног записника, са следећим подацима: 

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

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

– податке о адреси, односно тачној локацији, врсти и 
броју страна објекта или средства, појединачној површини 
сваке стране објекта или средства и периоду коришћења 
простора.

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузе-
ћа грађевинским материјалом и за извођење грађевин-

ских радова и изградњу 

Тарифни број 3.
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа гра-

ђевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 
и изградњу, на основу одобрења надлежног органа предви-
ђеног одговарајућим прописом, утврђује се накнада по m² 
простора који се користи, сразмерно времену коришћења, у 
дневном износу, и то: 

 динара
1а) При изградњи објеката 15,05
1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коло-
воза и тротоара:
1б – 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 31. октобра 39,29
1б – 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. новембра до 31. марта 64,04
1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања вози-
ла и пешака и паркирања возила и то: 
1в – 1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила 
градског превоза 122,72
1в – 2) ако се заузима коловоз на осталим улицама 76,34
1в – 3) ако се заузима тротоар 51,89
1в– 4) ако се укида/заузима паркинг место 122,72

2. За коришћење јавне површине по основу заузећа гра-
ђевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 
и изградњу, без одобрења надлежног органа предвиђеног 
одговарајућим прописом, утврђује се накнада по m² про-
стора који се користи, сразмерно времену коришћења, у 
дневном износу, и то:

динара
 1а) При изградњи објеката 22,58
1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коло-
воза и тротоара:
1б – 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 31. октобра 58,94
1б – 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. новембра до 31. марта 96,06
1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања вози-
ла и пешака и паркирања возила и то: 

1в – 1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила 
градског превоза 184,07
1в – 2) ако се заузима коловоз на осталим улицама 114,51
1в – 3) ако се заузима тротоар 77,83
1в– 4) ако се укида/заузима паркинг место 184,07

3. Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно 
времену коришћења. 

4. Накнада по основу заузећа јавне површине грађе-
винским материјалом и за извођење грађевинских радо-
ва увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени 
рок за заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока 
пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe 
eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeт-
ку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa 
грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaни-
рaњу и изгрaдњи.

5. Накнаду из тачке 1. подтачке 1а) односно тачке 2. под-
тачке 1а) плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње 
до подношења писменог захтева за технички пријем зграде, 
односно до довршетка градње.

6. Накнаду из тачке 1. подтачки 1б) и 1в) односно тачке 
2. подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја плаћа инвеститор 
радова на чији захтев је одобрено заузеће, односно раскопа-
вање јавне површине. 

7. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. 
ове одлуке, ослобођено је плаћања накнаде из овог тариф-
ног броја.

8. Накнаде из тачке 1. подтачки 1б) и 1в) односно тачке 
2. подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја умањену у износу 
од 50% од прописане накнаде плаћа инвеститор радова ако 
се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне повр-
шине врши због изградње и реконструкције или санације 
комуналне примарне инфраструктуре. Под комуналном 
примарном инфраструктуром подразумевају се објекти ко-
муналних делатности побројаних у Закону о комуналним 
делатностима, до мерног инструмента потрошача.

9. 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 на-
длежном одељењу Секретаријата за јавне приходе Градске 
управе града Београда, најдуже у року од 30 дана од дана 
коначности решења, односно од дана сачињавања записни-
ка, односно контролног записника, са следећим подацима: 

– о врсти и периоду коришћења јавне површине; 
– за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, 

порески идентификациони број и матични број; 
– за физичко лице – предузетника: име и презиме, назив 

радње са адресом, порески идентификациони број, матич-
ни број радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица;

– податке о адреси, односно тачној локацији, врсти, по-
вршини и периоду коришћења простора, као и прописаном 
износу накнаде.’’

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 43-978/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу члана 11. став 1. и члана 18. 
Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гла-
сник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. из-
носи, 124/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. 
износи, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени 
дин. износи, 89/18 – усклађени дин. износи, 95/18 – др. за-
кон, 86/19 – усклађени дин. износи, 126/20 – усклађени дин. 
износи 99/21 – усклађени дин. износи и 111/21 – др. закон) 
и одредбама члана 25. тачка 9. и члана 31. тачка 14) Статута 
Града Београда (,,Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

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

торију града Београда (,,Службени лист Града Београда”, 
бр. 50/14, 96/14, 29/15, 81/15, 125/16, 2/17, 8/17 – испрaвка, 
118/18, 52/19, 114/19, 137/19 и 137/20), Таксенa тарифa, која 
је саставни део Одлуке, мења се и гласи:

„Taрифни брoj 1. 
1. Локална комунална такса за истицање фирме на послов-

ном простору (у даљем тексту: такса) утврђује се на годишњем 
нивоу зависно од регистроване претежне делатности обвезни-
ка, односно делатности коју обвезник обавља предвиђену За-
коном о финансирању локалне самоуправе, и то: банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуван-
ским производима; производње цемента; поштанских, мобил-
них и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкар-
ница, 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 ло-
калне самоуправе распоређене су у оквиру I, II и III групе 
делатности, а делатности предвиђене Уредбом о класифика-
цији делатности су по шифрама делатности распоређене у 
оквиру IV, V и VI групе делатности из ове тарифе, и то: 

I. група: 
– Банкарство; 
– Осигурање имовине и лица; 
– Производња нафте; 
– Трговина на велико дуванским производима; 
– Поштанске активности комерцијалног сервиса; 
– Мобилне и телефонске услуге; 
– Казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружа-

ње коцкарских услуга. 
II. група: 
– Трговина нафтом и дериватима нафте; 
– Поштанске активности јавног сервиса; 
– Електропривреда; 
– Ноћни барови и дискотеке. 
III. група: 
– Производња деривата нафте; 
– Производња дуванских производа; 
– Производња цемента. 
IV. група: 
06 – Експлоатација сирове нафте и природног гаса; 
46.35 – Трговина на велико дуванским производима; 

46.51 – Трговина на велико рачунарима, рачунарском 
опремом и софтверима; 

46.66 – Трговина на велико осталим канцеларијским ма-
шинама и опремом; 

46.72 – Трговина на велико металима и металним рудама; 
53.20 – Поштанске активности комерцијалног сервиса; 
61– Телекомуникације; 
62 – Рачунарско програмирање, консултантске и с тим 

повезане делатности; 
63 – Информационе услужне делатности; 
64 – Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских 

фондова; 
65 – Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, 

осим обавезног социјалног осигурања; 
66 – Помоћне делатности у пружању финансијских услу-

га и осигурању; 
68 – Пословање некретнинама; 
69 – Правни и рачуноводствени послови; 
70 – Управљачке делатности, саветовање у вези с упра-

вљањем; 
71 – Архитектонске и инжењерске делатности; инже-

њерско испитивање и анализе; 
73 – Рекламирање и истраживање тржишта; 
74 – Остале стручне, научне и техничке делатности; 
77 – Изнајмљивање и лизинг; 
78 – Делатности запошљавања; 
80 – Заштитне и истражне делатности; 
82.20 – Делатност позивних центара; 
82.30 – Организовање састанака и сајмова; 
82.91 – Делатност агенција за наплату потраживања и 

кредитних бироа; 
92 – Коцкање и клађење. 
V. група: 
02 – Шумарство и сеча дрвећа; 
05 – Експлоатација угља; 
07 – Експлоатација руда метала; 
08 – Остало рударство; 
09 – Услужне делатности у рударству и геолошким ис-

траживањима; 
10.83 – Прерада чаја и кафе; 
20.11 – Производња индустријских гасова; 
23.69 – Производња осталих производа од бетона, гипса 

и цемента; 
32.1 – Производња накита, бижутерије и сличних пред-

мета; 
35 – Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 

климатизација; 
36 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 
37 – Уклањање отпадних вода; 
38 – Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно 

искоришћавање отпадних материја; 
39 – Санација, рекултивација и друге услуге у области 

управљања отпадом; 
45 – Трговина на велико и трговина на мало и поправка 

моторних возила и мотоцикала (осим 45.20 и 45.40); 
46 – Трговина на велико, осим трговине моторним вози-

лима и мотоциклима(осим 46.35, 46.51, 46.66 и 46.72); 
47 – Трговина на мало, осим трговине моторним вози-

лима и мотоциклима; 
49 – Копнени саобраћај и цевоводни транспорт 
50 – Водени саобраћај; 
51 – Ваздушни саобраћај; 
52 – Складиштење и пратеће активности у саобраћају; 
53 – Поштанске активности (осим 53.20); 
55 – Смештај; 
56 – Делатност припремања и послуживања хране и 

пића; 
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58.19 – Остала издавачка делатност; 
59 – Кинематографска и телевизијска продукција, сни-

мање звучних записа и издавање музичких записа; 
60 – Програмске активности и емитовање; 
79 – Делатност путничких агенција, тур – оператора, 

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. 
VI. група 
01 – Пољопривредна производња, лов и пратеће услу-

жне делатности; 
03 – Рибарство и аквакултуре; 
10 – Производња 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 производи од дрвета, плуте, сламе 

и прућа, осим намештаја; 
17 – Производња папира и производа од папира; 
18 – Штампање и умножавање аудио и видео записа; 
19 – Производња кокса и деривата нафте; 
20 – Производња хемикалија и хемијских производа 

(осим 20.11); 
21 – Производња основних фармацеутских производа и 

препарата; 
22 – Производња производа од гуме и пластике; 
23 – Производња производа од осталих неметалних ми-

нерала (осим 23.69); 
24 – Производња основних метала; 
25 – Производња металних производа, осим машина и 

уређаја; 
26 – Производња рачунара, електронских и оптичких 

производа; 
27 – Производња електричне опреме; 
28 – Производња непоменутих машина и непоменуте 

опреме; 

29 – Производња моторних возила, приколица и полу-
приколица; 

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 поправка мотоцикала; 
58 – Издавачке делатности (осим 58.19); 
72 – Научно истраживање и развој; 
75 – Ветеринарске делатности; 
84 – Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигу-

рање; 
85 – Образовање; 
86 – Здравствене делатности; 
87 – Социјална заштита са смештајем; 
88 – Социјална заштита без смештаја; 
90 – Стваралачке, уметничке и забавне делатности; 
91 – Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и 

збирки и остале културне делатности; 
93 – Спортске, забавне и рекреативне делатности; 
95 – Поправка рачунара и предмета за личну употребу и 

употребу у домаћинству (осим 95.11 и 95.12); 
96.01 – Прање и хемијско чишћење текстилних и крзне-

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

4. Правна лица и предузетници који су према закону којим се уређује рачуноводство разврстани у велика, средња, мала 
и микро правна лица, осим правних лица и предузетника из тачке 3. овог тарифног броја, плаћају таксу, у годишњем изно-
су, зависно од групе делатности и зоне, према следећој табели:

У динарима

Групе делатности и зоне
Велика правна лица и 

предузетници разврстани 
у велика правна лица 

Средња правна лица и 
предузетници разврстани 

у средња правна лица

Мала правна лица и 
предузетници разврстани 

у мала правна лица

Микро правна лица, 
предузетници разврста-
ни у микро правна лица 
и предузетници који у 

складу са прописима нису 
разврстани 

I група
I зона – екстра зона пословања 1.090.184 654.111  327.055  218.037 
 I зона осим екстра зоне пословања 887.257 532.354 266.177 177.451
II зона 776.349 465.810 232.905 155.270
III зона 665.442 399.265 199.632 133.088
IV зона 554.535 332.721 166.361 110.907
V зона 443.628 266.177 133.088 88.726
VI зона 332.722 199.633 99.816 66.544
VII зона 277.267 166.360 83.180 55.453
VIII зона и зона специфичних намена 221.814 133.088 66.544 44.363
II група  
I зона – екстра зона пословања 817.638 490.583 245.291 163.528
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 I зона осим екстра зоне пословања 657.225 394.335 197.167 131.445
II зона 575.072 345.043 172.522 115.014
III зона 492.918 295.751 147.875 98.584
IV зона 410.764 246.458 123.229 82.153
V зона 328.615 197.169 98.584 65.723
VI зона 246.461 147.876 73.938 49.292
VII зона 205.384 123.231 61.615 41.077
VIII зона и зона специфичних намена 164.307 98.584 49.292 32.861
III група
I зона – екстра зона пословања 545.092 327.055 163.528 109.018
 I зона осим екстра зоне пословања 433.769 260.261 130.131 86.754
II зона 379.547 227.728 113.864 75.909
III зона 325.328 195.197 97.598 65.066
IV зона 271.106 162.664 81.332 54.221
V зона 216.882 130.129 65.065 43.376
VI зона 162.665 97.599 48.800 32.533
VII зона 135.553 81.332 40.666 27.111
VIII зона и зона специфичних намена 108.443 65.066 32.533 21.689

Групе делатности и зоне Велика правна лица 

Средња правна лица и 
предузетници разврстани 
у велика и средња правна 

лица

Мала правна лица и 
предузетници разврстани 

у мала правна лица

Микро правна лица и 
предузетници разврстани 

у микро правна лица 

IV група
I зона – екстра зона пословања 307.994 184.796 92.398 61.599
 I зона осим екстра зоне пословања 263.903 158.342 79.171 52.781
II зона 230.914 138.548 69.274 46.183
III зона 197.927 118.756 59.378 39.585
IV зона 164.939 98.964 49.482 32.988
V зона 131.951 79.170 39.585 26.390
VI зона 98.965 59.379 29.689 19.793
VII зона 82.470 49.482 24.741 16.494
VIII зона и зона специфичних намена 65.976 39.586 19.793 13.195
V група
I зона – екстра зона пословања 263.903 158.342 79.171 52.781
I зона осим екстра зоне пословања 211.122 126.673 63.337 42.224
II зона 184.730 110.838 55.419 36.946
III зона 158.341 95.005 47.502 31.668
IV зона 131.951 79.170 39.585 26.390
V зона 105.560 63.336 31.668 21.112
VI зона 79.170 47.502 23.751 15.834
VII зона 65.976 39.586 19.793 13.195
VIII зона и зона специфичних намена 52.782 31.669 15.835 10.556
VI група
I зона – екстра зона пословања 197.927 118.756 59.378 39.585
 I зона осим екстра зоне пословања 158.341 95.005 47.502 31.668
II зона 138.549 83.129 41.565 27.710
III зона 118.757 71.254 35.627 23.751
IV зона 98.965 59.379 29.689 19.793
V зона 79.170 47.502 23.751 15.834
VI зона 59.378 35.627 17.813 11.876
VII зона 49.480 29.688 14.844 9.896
VIII зона и зона специфичних намена 39.587 23.752 11.876 7.917

Правна лица и предузетници, који обављају делатности 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга као и новооснована правна лица и пре-
дузетници који обављају те делатности, плаћају таксу у из-
носу прописаном у табели за велика правна лица и преду-
зетнике разврстане у велика правна лица, зависно од зоне у 
оквиру I групе делатности. 

Новооснована правна лица и предузетници, осим но-
вооснованих правних лица и предузетника који обављају 
делатности казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга, за годину у којој су регистрова-
ни за обављање делатности, плаћају таксу у складу са развр-
ставањем за текућу пословну годину према закону којим се 
уређује рачуноводство, зависно од зоне и групе делатности.

Обвезник таксе који у пословном објекту обавља делат-
ности из I, II или III групе плаћа таксу у износу прописаном 

за те групе делатности, а уколико у пословном објекту не 
обавља делатности из I, II или III групе плаћа таксу у изно-
су прописаном за групу IV, V или VI, према регистрованој 
претежној делатности. 

Обвезник таксе који у истом пословном објекту обавља 
делатности разврстане у различите групе (I, II, III групи), 
плаћа таксу предвиђену за вишу групу делатности. 

5. Под фирмом, у смислу Закона о финансирању локал-
не самоуправе, 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 истак-
нутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну 
фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа 
се такса за сваку истакнуту фирму.
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За сваку фирму истакнуту на пословном објекту/једини-
ци у којем се обавља регистрована делатност ван седишта 
плаћа се такса у износу прописаном овом одлуком. 

6. Износ таксе прописан у тачки 4. овог тарифног броја, 
умањује се: 

1) Правним лицима и предузетницима, чије је седиште 
на територији града Београда, такса се умањује за 20% за 
истакнуту фирму на пословном простору 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 микро правна лица и преду-
зетнике разврстане у микро правна лица, у оквиру одгова-
рајуће зоне и групе делатности. 

3) За истицање фирме на тезги на отвореном простору, 
такса се плаћа 50% од износа прописаног за микро правна 
лица и предузетнике разврстане у микро правна лица, у 
оквиру одговарајуће зоне и групе делатности. 

Таксени обвезник који има право на умањење, може ко-
ристити олакшице или део олакшице, за које достави одго-
варајуће доказе надлежном одељењу Секретаријата за јавне 
приходе Градске управе Града Београда. 

Таксеном обвезнику који има право на умањење по више 
основа, износ таксе не може бити мањи од износа прописа-
ног за микро правна лица и предузетнике разврстане у ми-
кро правна лица, изузев обвезника из подтaчке 3) ове тачке.

Умањења из ове тачке не односе се на обављање делатно-
сти казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга. 

7. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на 
основу задужења надлежног одељења Секретаријата за јав-
не приходе Градске управе Града Београда, месечно до 15. у 
месецу за претходни месец. 

Тарифни број 2. 
1. Локална комунална такса за држање моторних, друм-

ских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утвр-
ђује се у следећим износима:

у динарима
Ред.
број Врста возила

1.
Врста L – мопеди, мотоцикли и 
трицикли 

1.1. до 125 cm³ 500
1.2. преко 125 cm³ до 250 cm³ 740
1.3. преко 250 cm³ до 500 cm³ 1.240
1.4. преко 500 cm³ до 1.200 cm³ 1.520
1.5. преко 1.200 cm³ 1.870
2. Врста М – возила за превоз лица

2.1. М1– путничко возило
2.1.1. до 1.150 cm³ 620
2.1.2. преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ 1.240
2.1.3. преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ 1.870
2.1.4. преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ 2.510
2.1.5. преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ 3.770
2.1.6. преко 3.000 cm³ 6.240
2.2.  M2 (аутобуси) 50 динара по регистрованом седишту
2.3. М3 (аутобуси) 50 динара по регистрованом седишту
3. Врста N Врста N – теретна возила

3.1. до 2 t носивости 1.880
3.2. од 2 t до 5 t носивости 2.510
3.3. од 5 t до 12 t носивости 4.370
3.4. преко 12 t носивости 6.240
4. Врста О – прикључна возила

4.1.  до 1 t носивости 510
4.2. од 1 t до 5 t носивости 870
4.3. од 5 t до 10 t носивости 1.180
4.4. од 10 t до 12 t носивости 1.640
4.5. преко 12 t носивости 2.510

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 
1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената те-

лесног оштећења, на једно возило, које се на њено име прво 
региструје у једној години; 

2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност доњих ек-
стремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, 
које се на њено име прво региструје у једној години; 

3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отворе-
ној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину, 
на једно возило, које се на њихово име, односно на име јед-
ног од њих, прво региструје у једној години; 

4) организације особа са инвалидитетом основане са 
циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, које су 
регистроване у складу са законом – за возила прилагођена 
искључиво за превоз њихових чланова; 

Лица која испуњавају услове за остваривање права из 
ове тачке, подносе доказе о испуњености услова за годину у 
којој се врши регистрација.

Тарифни број 3. 
1. За држање средстава за игру („забавне игре") утврђује 

се такса сразмерно времену коришћења, и то дневно: 
– по апарату за забавне игре 107,87 динарa. 
Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сма-

трају се игре на рачунарима, симулаторима, видео – ауто-
матима, 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 напла-
ту, 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 просто-
ра у коме се држи (приређује) забавна игра, на основу заду-
жења од стране надлежног одељења Секретаријата за јавне 
приходе Градске управе Града Београда. 

3. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја 
плаћа до 15. у месецу за претходни месец.''.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 43-979/21-С, 21. децембрa 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 204. и 212. Закона о накна-
дама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, 
бр. 95/18, 49/19 и 159/20 (ускл. дин. износи, са допуном 15/21), 
члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 7. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДА-
МА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА ЗА ТЕРИТО-

РИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних путева за те-
риторију града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
118/18, 26/19, 17/20 и 9/21), у члану 4. став 1. мења се и гласи: 
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„Основица накнаде за коришћење општинских путева и 
улица из члана 2. став 1. тачка 3) ове одлуке је метар квадрат-
ни (m²) земљишта у зависности од површине коришћеног зе-
мљишта и значаја општинског пута и улице, а које обвезник 
накнаде користи за приступ и изградњу објеката (бензинских 
станица, хотела, мотела, ресторана, ауто сервиса, продавница, 
стоваришта, мегамаркета и других објеката у којима обвезник 
обавља пословну делатност), осим домаћинстава.”.

Члан 2.
У члану 5. став 1. речи: „за приступ и изградњу бензин-

ских станица, мотела, хотела, ресторана, ауто сервиса, про-
давница, стоваришта, мегамаркета и других комерцијал-
них објеката, осим домаћинстава”, замењују се речима: „за 
приступ и изградњу објеката (бензинских станица, хотела, 
мотела, ресторана, ауто сервиса, продавница, стоваришта, 
мегамаркета и других објеката у којима обвезник обавља 
пословну делатност), осим домаћинстава.”. 

Члан 3.
У члану 8, после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
''Накнаду за коришћење делова путног земљишта оп-

штинских путева и улица и другог земљишта које користи 
управљач, одређене категорије обвезника накнаде, развр-
стане као микро правна лица и мала правна лица, плаћају у 
одређеном % у односу на прописани износ из члана 5. став 
1, Табела 1, и то: 

1) Микро правна лица 50% у односу на прописани износ 
из члана 5. став 1, Табела 1.,

2) Мала правна лица 70% у односу на прописани износ 
из члана 5. став 1, Табела 1.”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 43-1063/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чланa 11. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом („Службени гла-
сник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – УС, 51/21 – УС, 53/21 – 
УС и 66/21), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНИМ 
ОБЛИЦИМА ЗАШТИТЕ ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИ-

ЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о додатним облицима заштите породиља на 

територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 44/17, 102/17, 64/18, 123/18 и 115/19), у члану 2. став 
1. после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи: 

„право на новчано давање породиљи за четврторођено 
дете”. 

Члан 2.
У члану 6. мења се став 1. и гласи:
„Право из члана 2. тачка 1., тачка 3., тачка 4., тачка 5., 

тачка 6. и тачка 7. може остварити породиља независно од 
висине прихода.”

Члан 3.
У члану 7. мења се став 2. и гласи:
„Права из члана 2. тачка 1. и тачка 2. припадају породи-

љи за свако дете без обзира на број претходно рођене деце, 
право из члана 2. тачка 3. припада породиљи само за прво-
рођено дете, право из члана 2. тачка 4. припада породиљи 
само за трећерођено дете, право из члана 2. тачка 5. припада 
породиљи само за близанце, право из члана 2. тачка 6. при-
пада породиљи само за другорођено дете, а право из члана 
2. тачка 7. припада породиљи само за четврторођено дете”.

Члан 4.
У члану 9. мења се став 1. и гласи:
„Уз захтев за остваривање права из члана 2. тачка 1., тач-

ка 3, тачка 4, тачка 5, тачка 6. и тачка 7. ове одлуке потребни 
су следећи докази:

1. извод из матичне књиге рођених за новорођено дете 
– децу, 

2. фотокопија личне карте или очитана лична карта, фо-
токопија пријаве боравка за интерно расељена и лица из 
Аутономне покрајине Косово и Метохија, фотокопија избе-
гличке легитимације за избеглице из Републике Хрватске и 
Босне и Херцеговине, фотокопија пријаве боравка за стране 
држављане. 

Став 3. и став 4. бришу се.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 5.

Изузетно од одредаба члана 5. Одлуке о додатним 
облицима заштите породиља на територији града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, број 44/17), од дана 
примене ове одлуке, а до краја 2022. године, овом одлуком 
утврђује се износ једнократног новчаног давања породиљи 
за четврторођено дете у висини од 40.000,00 динара.

Право из члана 2. тачка 7. ове одлуке може остварити 
породиља за дете рођено од 1. јануара 2022. године.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 5-1055/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу чл. 111. и 209. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), 
члана 12. став 1. тачка 6) Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 37/19 и 111/21), члана 31. став 1. тачка 7) Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУ-

ГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.

У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12, 8/12-II, 
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42/12, 65/12, 31/13, 57/13, 37/14, 82/15, 4/16, 37/16, 56/16, 
114/16, 102/17, 50/18, 103/18, 101/19, 115/19, 138/19, 17/20, 
138/20 и 40/21), у члану 60. после става 2. додаје се став 3, 
који гласи:

„Лицу које се налази у бескућништву или ризику од бес-
кућништва обезбеђују се средства за прибављање личних 
докумената и то: личне карте, пасоша и здравствене књи-
жице у висини трошкова одређених законом.”

Члан 2.
У члану 68. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 
„корисници права на новчану социјалну помоћ у изно-

су од 10% од оствареног износа новчане социјалне помоћи, 
под условом да су појединац, односно сви чланови породи-

це неспособни за рад у складу са законом којим се регулише 
област социјалне заштите;”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2022. године. 

Скупштина Града Београда
Број 5-1056/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. године, на основу члану 7. став 3. Закона о путе-
вима („Службени гласник РС”, бр.41/18 и 95/18), члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У одлуци о некатегорисаним путевима на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, број 139/20) у 

члану 4. став 2 мења се и гласи:
„Градска општина је дужна да списак некатегорисаних путева на својој територији сачини најкасније до 31. децембра 

2022. године.''.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-1064/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. године, на основу члана 32. став 1. тачка 16), Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), члана 12. став 1 тачка 14. Зако-
на о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14, 101/16 и 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 31. став 1. тачка 
16. и члана 54. став 1. тачка 1. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, 

број 86/14 – пречишћен текст, 86/16, 19/17, 118/18 101/19, 106/20 и 71/21) у члану 8а. у ставу 2. после речи: „исхране и пића” 
речи „на територији градске општине Врачар” бришу се.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 130-1060/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. године, на основу члана 4. став 4. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16, 95/18) и члана 25. тачка 11. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ 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, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 106/20, 138/20, 152/20, 40/21, 94/21, 101/21 и 111/21) у Прилогу 1. 
Каталога урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда обухваћене Генерал-
ним урбанистичким планом, који је саставни део Одлуке, у поглављу Б. Урбани мобилијар, под Б.6. Утилитарни објекти и 
опрема додају се нова тачка и подтачка:

„Б.6.11. Станица за постављање система јавних бицикала
Б.6.11.1 Информациони пано”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-1150/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 11. став 4. и чла-
на 37. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – одлука 
УС, 51/21 – одлука УС, 53/21 – одлука УС и 66/21), члану 12. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. за-
кон) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ 
НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУ-
ГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о праву на накнаду дела трошкова боравка 

деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно 
или физичко лице на територији града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 89/20 и 37/21), у члану 9. после 
става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:

„Приватне предшколске установе дужне су да унос по-
датака о присутности деце у Платформу предвиђену ставом 
1. овог члана врше сваког радног дана до 10 часова.

Изузетно, кориговање унетих података од стране при-
ватне предшколске установе након времена предвиђеног 
ставом 4, овог члана вршиће организациона јединица Град-
ске управе града Београда надллежна за послове из области 
образовања и дечје заштите на основу достављене потврде 
изабраног лекара – педијатра о разлогу одласка детета до 
10 часова односно доласка детета у приватну предшколску 
установу након 10 часова.”

Досадашњи ст. 4, 5. и 6 постају ст. 6, 7. и 8.
Став 7. мења се и гласи: 
„Приватне предшколске установе за које се утврди да су 

у дневним и месечним извештајима о присутности детета 
приказивали неистините или нетачне податке или у по-
ступку контроле организационoj јединици Градске управе 
Града Београда надлежној за послове из области образо-
вања и дечије заштите онемогуће увид у целокупну доку-
ментацију и све податке о присутности деце у приватним 
предшколским установама, губе право да се нађу на списку 
верификованих приватних предшколских установа у који-
ма родитељи могу да остваре право на накнаду дела тро-
шкова боравка деце.”

У ставу 8, речи: „из става 5” се замењује речима: „из става 7”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
почев од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 6-1057/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године,на основу члана 13. став 1. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС” бр. 88/11, 
104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службе-
ни лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВА-
ЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1. 
У Одлуци о одвођењу и пречишћавању атмосферских 

и отпадних вода на територији града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/17, 85/19) по-
сле члана 27. додаје се нови члан који гласи:

„27а.
Приликом изградње нове канализационе мреже, ин-

веститор објекта може о свом трошку изградити први ре-
визиони силаз из члана 28. став 2. одлуке, уколико се из-
градња реализује у складу са међународним споразумима 
и ради предузимања хитних и превентивних мера у циљу 
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним си-
туацијима, сагласно закону који уређује ову област.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-1067/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 40. Закона о огла-
шавању („Службени гласник РС”, број 6/16), члану 12. став 
1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС. бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 
111/21 – др. закон) и члану 31. став 1. тачка 7. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВА-

ЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о оглашавању на територији града Београда 

(„Службени лист Града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 
96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20, 39/21 
и 111/21), у члану 9. у ставу 1. после броја:„10'' и запете до-
даје се број: „10а'' и запета.

Члан 2.
После члана 10. додаје се поднаслов који гласи:
„Станице за постављање система јавних бицикала
У истом поднаслову додаје се нови члан 10а који гласи:
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„Члан 10а
Површина информационог паноа као елемента станице 

за постављање система јавних бицикала може се користити 
за оглашавање под условима и на начин прописан одлуком 
којом се уређују услови и начин постављања система јавних 
бицикала.”.

Члан 3.
У члану 12. у ставу 1. речи: „елемената система јавних 

бицикала” и запета бришу се.
Члан 4.

После члана 16. додаје се нов члан 16а који гласи:

„Члан 16а
Изузетно од одредби члана 16. ове Одлуке може се до-

зволити постављање средстава за оглашавање на површи-
нама објеката из члана 10а ове oдлуке у складу са Планом 
места за постављање станица за изнајмљивање бицикала на 
територији града Београда који се доноси на начин пропи-
сан одредбама одлуке којом се уређују услови и начин по-
стављања система јавних бицикала.”.

Члан 5.
У члану 39. у ставу 1. после речи „контактне мреже'' и 

запете, додају се речи: „као и на површинама објеката из 
члана 10а ове одлуке,”.

Члан 6.
У члану 55а у ставу 1. после речи: „Скупштине Града 

Београда” брише се запета и речи: „од пријема одговара-
јућег акта надлежне комуналне инспекције до уклањања 
средства за оглашавање”.

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

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

Број 35-1065/21-С, 21. децембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 6. Закона о финан-
сирању локалне 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. изно-
си, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи,126/20 
– усклађени дин. износи и 99/21 – усклађени дин. износи), 
члана 4. став 2. Одлуке о Градској управи Града Београда 
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 
71/21 и 94/21), члана 31. тачка 14) Статута Града Београ-
да (,,Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службе-
ни лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Овим ценовником утврђују се цене за услуге које на-

длежна организациона јединица Градске управе Града Бео-

града (у даљем тексту: организациона јединица градске 
управе) пружа трећим лицима, услови под којима се услу-
га може вршити, начин плаћања и услови за ослобађање од 
плаћања за извршену услугу.

2. Организациона јединица Градске управе која пружа 
услугу наплаћује:

Назив услуге Јединица 
мере

Цена 
(динара)

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

– свечана просторија у приземљу до 3 сата 
коришћења 242.815

– свечана сала у приземљу до 3 сата 
коришћења 186.782

– велика сала на III спрату до 3 сата 
коришћења 116.737

– црвени салон у приземљу до 3 сата 
коришћења 70.042

– жути салон у приземљу до 3 сата 
коришћења 70.042

– салон Клуба одборника до 3 сата 
коришћења 116.737

– свечани хол до 3 сата 
коришћења 70.042

б) Трг Николе Пашића 6  

– сала бр. 10 у приземљу до 3 сата 
коришћења 33.853

– сала бр. 9 у приземљу до 3 сата 
коришћења 18.679

в) Улица 27. марта 43-45  

– велика сала за седнице до 3 сата 
коришћења 18.679

– За сваки даљи започети сат у коришћењу сала и про-
сторија наплаћује се цена у висини 1/3 утврђене цене  

2. Озвучење сала по започе-
том часу 14.173

3. Снимање седница по започе-
том часу 23.626

4. Штампарске услуге    
а) фотокопирање    
– формат А3 отисак 47
– формат А4 отисак 24
б) штампање материјала    
– офсет штампа отисак 4
– типо штампа отисак 8
в) папирне матрице и снимање    
– формат А3 комад 702
– формат А4 комад 353
5. Сечење, повезивање и књиговезачки радови норма/час 931
6. Пластифицирање идентификационих картица комад 233
7. Спирално коричење (у зависности од дебљине мате-
ријала) 1 материјал 234-930

8. Радови на поправци возила норма/час 931
II. ИЗ ОБЛАСТИ СТАТИСТИКЕ
– Израда методологије за статистичка истраживања норма/час 1.413
– Израда статистичких анализа норма/час 1.130
– Израда статистичких информација норма /час 983
– Израда прегледа статистичких податка, извештаја и сл. норма/час 849
– Статистичке консултантске услуге норма/час 1.413

– Унос података 1000 зна-
кова 94

– Штампање на ласерском штампачу страна А4 8
– Штампање на ласерском штампачу страна А3 17
– Скенирање страна А4 94
III. ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

– Давање на коришћење цеви кабловске канализације за 
провлачење каблова

по метру 
дужном 

кабла 
месечно

147 
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IV. ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА    
1. Излазак службеног лица на терен ради закључења бра-
ка на територији града Београда, ван седишта матичног 
подручја у складу са условима предвиђеним законом 

14.211

2. Излазак службеног лица на терен ради закључења бра-
ка 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
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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, организаци-
она јединица Градске управе која пружа услугу, обрачунава 
на основу стварно утрошеног времена за извршење услуге.

5. Организациона јединица Градске управе може врши-
ти услуге утврђене овим ценовником под условом да вр-
шење тих услуга не утиче на редовно обављање послова из 
њеног делокруга и послова из делокруга других организа-
ционих 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 уплаћу-
ју се на уплатни рачун: Приходи градских органа упра-
ве бр. 840–742341843-24 или за електронско плаћање 

840000074234184324, који се води код Управе за трезор – 
Министарства финансија Републике Србије, уз одговарају-
ћи позив на број одобрења, у складу са Упутством о начину 
уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава 
и праћења укупних јавних средстава буџета града Београ-
да, донетог од стране Секретаријата за финансије Градске 
управе Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
32/21 и 50/21 – исправка).

7. На захтев установе или јавног предузећа чији је осни-
вач град, односно организације која се у целини или дели-
мично финансира из средстава буџета града Београда, гра-
доначелник града Београда може утврдити умањење цене 
услуге, односно ослобађење од плаћања цене услуге, ценећи 
финансијски положај корисника услуге, сврху коришћења 
услуге и друго.

8. Даном почетка примене овог ценовника престаје да 
важи Ценовник услуга организационих јединица Градске 
управе града Београда (,,Службени лист Града Београда”, 
број 137/20).

9. Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у ,,Службеном листу Града Београда”, а примењује 
се почев од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 38-980/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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шћавању атмосферских и отпадних вода на терито-
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Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
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