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На основу члана 13, члана 22. став 2. и члана 40. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/a18, 103/18, 109/18 и 119/18), а у вези са чланом 49. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/16, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18) и чланом 12. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава
са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – др. закон и 104/18), в.д. заменика
начелника Градске управе Града Београда – секретара Секретаријата за финансије, донео је

УПУТ С ТВ О
О НАЧИНУ УПЛАЋИВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА УКУПНИХ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овим упутством утврђује се начин уношења обележја за идентификацију обвезника јавних прихода које евидентирају
одређене организационе јединице Градске управе Града Београда (у даљем тексту: директни корисници буџета Града), начин уплаћивања одређених текућих јавних прихода и примања буџета Града (у даљем тексту: одређени приходи), интерне
ознаке које као идентификацију користе директни корисници буџета Града, начин евидентирања одређених прихода од
стране директних корисника буџета Града и праћење укупних јавних средстава буџета Града Београда (у даљем тексту:
буџета Града).
Члан 2.
Одређени приходи које евидентирају директни корисници буџета Града из члана 1. овог упутства су:
Ред.
број

Приход

1

2

Број рачуна
3

Рачун за електронско
плаћање

Ниво
уплате

5

6

1.

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

840-713121843-57

840000071312184357

53

1

2.

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

840-713122843-64

840000071312284364

53

1

3.

Порез на земљиште

840-711147843-13

840000071114784313

53

1

4.

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

840-714565843-77

840000071456584377

53

1

5.

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе
других лица

840-714566843-84

840000071456684384

53

1

6.

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 840-714567843-91
за извођење грађевинских радова и изградњу

840000071456784391

53

1

7.

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора

840000071443184312

53

1

840-714431843-12

4

Основ
плаћања

8.

Комунална такса за држање средстава за игру „забавне игре’’

840-714572843-29

840000071457284329

53

1

9.

Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије

840-714573843-36

840000071457384336

53

1

10.

Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и дру- 840-714574843-43
гих објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају

840000071457484343

53

1

11.

Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које 840-714575843-50
користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве

840000071457584350

53

1

12.

Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на
води

840-714576843-57

840000071457684357

53

1

13.

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

840-716111843-35

840000071611184335

53

1

14.

Комунална такса за коришћење простора на јaвним површинама или испред пословног 840-741531843-77
простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће радиности

840000074153184377

53

1

15.

Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге срхе

840000074154184350

53

2

840-741541843-50
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840-714571843-22

17.

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

840-741535843-08

840000074153584308

53

2

18.

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључ- 840-741532843-84
них возила на уређеним и обележеним местима

840000074153284384

53

1

19.

Комунална такса за држање моторних друмских возила и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

840-714513843-04

840000071451384304

53

1

20.

Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена
у депозит банака

840-741141843-63

840000074114184363

53

2

21.

Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист 840-745143843-44
нивоа градова

840000074514384344

53

2

22.

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

840-741534843-98

840000074153484398

53

1

23.

Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова

840-743951843-42

840000074395184342

53

1

24.

Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принуд- 840-743924843-47
не наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе

840000074392484347

53

1

25.

Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима 840-743324843-18
о безбедности саобраћаја на путевима

840000074332484318

53

2

26.

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописа- 840-743341843-40
не актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку

840000074334184340

53

2

27.

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у
управном поступку у корист нивоа градова

840000074334284347

53

2

28.

Боравишна такса

840-714552843-83

840000071455284383

53

1

29.

Приходи од давања у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката

840-741543843-64

8400000741543843164

53

2

30.

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини

840-741522843-14

840000074152284314

53

1

31.

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

840-714543843-20

840000071454384320

53

1

32.

Накнада за умањену вредност вишегодишњих засада

840-741523843-21

840000074152384321

53

1

840-743342843-47

840000071457184322

53

Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња

33.

Накнада за загађивање животне средине

840-714547843-48

840000071454784348

53

1

34.

Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе

840-714548843-55

840000071454884355

53

1

35.

Накнаде за емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад

840-714549843-62

840000071454984362

53

1

36.

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

840-741526843-42

840000074152684342

53

1

37.

Накнада за коришћење дрвета

840-741596843-47

840000074159684347

53

1

38.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

840-714562843-56

840000071456284356

53

1

39.Р Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа
Републике

840-742126843-71

8400000742126843711

53

1

40.

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа
градова

840-742144843-03

840000074214484303

53

2

41.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини 840-742142843-86
које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета

840000074214284386

53

2

42.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини
које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета

840-742145843-10

840000074214584310

53

2

43.

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова

840-745142843-37

840000074514284337

53

2

44.

Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова

840-745144843-51

840000074514484351

53

2

45.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

840-742253843-87

840000074225384387

53

1

46.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта

840-741538843-29

840000074153884329

53

1

47.

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова

840-742143843-93

840000074214384393

53

2

48.

Такса за озакоњење објеката у корист градова

840-742242843-10

840000074224284310

53

2

49.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установа- 840-742146843-17
ма у корист нивоа градова

840000074214684317

53

2

50.

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова

840-742341843-24

840000074234184324

53

2

51.

Градске административне таксе

840-742241843-03

840000074224184303

53

2

52.

Приходи од пенала у корист нивоа градова

840-743441843-61

840000074344184361

53

2

53.

Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова

840-741413843-27

840000074141384327

53

1

54.

Остали приходи у корист нивоа градова

840-745141843-30

840000074514184330

53

2

55.

Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова

840-731141843-97

840000073114184397

53

2

56.

Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова

840-731241843-21

840000073124184321

53

2

57.

Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова

840-732141843-16

840000073214184316

53

2

58.

Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова

840-732241843-37

840000073224184337

53

2

59.

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова

840-733142843-39

840000073314284339

53

2

60.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова

840-733144843-53

840000073314484353

53

2

61.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа
градова

840-733146843-67

840000073314684367

53

2

62.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова

840-733241843-53

840000073324184353

53

2

63.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа
градова

840-733242843-60

840000073324284360

53

2

12. март 2019.
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

Број 17 – 3

3

4

5

6

64.

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова

840-744141843-14

840000074414184314

53

2

65.

Текући добровољни трансфери за одлагање кривичног гоњења у корист нивоа градова

840-744142843-21

840000074414284321

53

2

66.

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
градова

840-744241843-35

840000074424184335

53

2

67.

Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова

840-732331843-85

840000073233184385

53

2

68.

Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова

840-732431843-09

840000073243184309

53

2

69.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Градa из претходне године

840-772113843-72

840000077211384372

53

2

70.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Града из претходне године за
финансиране пројекте из ЕУ

840-772124843-52

840000077212484352

53

2

71.

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова

840-812141843-35

840000081214184335

53

2

72.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова

840-811141843-19

840000081114184319

53

2

73.

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова

840-841141843-14

840000084114184314

53

2

Поред уплатних рачуна из става 1. овог члана, директни
корисници буџета Града, на начин предвиђен овим упутством треба да користе и друге уплатне рачуне у складу са
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17,
36/18, 4418 – др. закон и 104/18), (у даљем тексту: Правилник), и потребама посла.
За евиденције на уплатним рачунима наведеним под
одређеним редним бројем у Табели из става 1. овог члана,
надлежни су следећи директни корисници буџета Града:
– од 1. до 3. – Секретаријат за јавне приходе;
– 4. – Секретаријат за јавне приходе и Секретаријат за
јавни превоз;
– од 5. до 13. Секретаријат за јавне приходе;
– 14. – Секретаријат за јавне приходе и Секретаријат за
јавни превоз;
– од 15. до 17. – Секретаријат за јавне приходе;
– 18. – Секретаријат за саобраћај;
– од 19. до 21. – Секретаријат за финансије;
– од 22. до 24. – Секретаријат за јавне приходе;
– 25. – Секретаријат за саобраћај;
– 26. и 27. – Секретаријат за инспекцијске послове, Секретаријат за послове комуналне полиције, Секретаријат за
јавне приходе и други директни корисници буџета Града у
складу са надлежностима;
– од 28. до 32. – Секретаријат за привреду;
– од 33. до 37. – Секретаријат за заштиту животне средине;
– 38. – Секретаријат за јавне приходе;
– од 39. до 44. – Секретаријат за имовинскe и правне послове;
– од 45. до 47. – Секретаријат за комуналне и стамбене
послове и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда ЈП;
– 48. – Секретаријат за легализацију;
– 49. – Секретаријат за образовање и дечју заштиту;
– од 50. до 64. и од 66. до 71. – директни корисници буџета Града у складу са надлежностима;
– 65. – Секретатаријат за здравство;
– 72. и 73. – Секретаријат за имовинскe и правне послове, Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Уплаћивање одређених прихода електронским путем
врши се на одговарајући уплатни рачун за електронско плаћање из члана 2. овог упутства.
Члан 4.
Приликом уплаћивања одређених прихода, у поље шифра плаћања уписује се троцифрени број и то тако да се
прво уписује ознака према облику плаћања (1 – готовински;
2 – безготовински; 3 – обрачунски), а затим двоцифрена
ознака основа плаћања одређеног прихода из члана 2. овог
упутства.
Члан 5.
Приликом уплаћивања одређених прихода из члана 2.
овог упутства, у позиву на број одобрења, уписују се следећи нумерички знаци:
1. У прво поље позива на број одобрења уноси се број 97
(ознака модела по којем се израчунава контролни број);
2. У друго поље позива на број одобрења може се унети
највише 20 цифара, и то следећим редом:
– двоцифрен контролни број који се израчунава по моделу 97;
– број 501 – шифра Града Београда за уплатне рачуне код
којих ниво уплате има ознаку 2, из члана 2. овог упутства,
односно шифра градске општине за уплатне рачуне код којих ниво уплате има ознаку 1, из члана 2. овог упутства, и
то: 018 – Стари град, 016 – Савски венац, 015 – Палилула,
020 – Врачар, 022 – Звездара, 012 – Гроцка, 013 – Нови Београд, 021 – Земун, 011 – Чукарица, 120 – Раковица, 010 – Барајево, 056 – Лазаревац, 014-Обреновац, 019 – Вождовац,
070 – Младеновац, 017 – Сопот, 124 – Сурчин;
– интерна ознака директног корисника буџета Града
из члана 7. овог упутства, (директни корисник ову ознаку
може допунити нумеричким знацима, ради препознавања
организационог дела тог корисника);
– обележје за идентификацију обвезника јавног прихода,
односно уплатиоца (порески идентификациони број, или
матични број, или број уговора, или број решења или редни
број или друго).
Групе нумеричких ознака из тачке 2. овог члана раздвајају се цртицом на следећи начин:
97

Члан 3.
Одређени приходи уплаћују се путем налога за уплату
као инструмента готовинског платног промета, односно путем налога за пренос као инструмента безготовинског платног промета, на уплатни рачун из члана 2. овог упутства.

Број
модела

00

–

000

–

00

до 13 бројева за идентификацију обвезника
oдносно уплатиоца јавног прихода или
примања

Контр. Шифра
Интерна
број територије ознака

За уплате електронским путем, у другом пољу позива на
број одобрења ове цртице се не уносе.
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Директни корисници буџета Града су у обавези да обвезницима јавних прихода пруже потребну стручну помоћ,
ради уплате одређених прихода из члана 2. овог упутства на
одговарајући уплатни рачун и правилног попуњавања позива на број одобрења.
Члан 6.
Приликом уплаћивања јавних прихода за које је надлежан Секретаријат за јавне приходе у својству локалне пореске администрације (ЛПА), у позив на број одобрења уписују се елементи прописани у Прилогу 2 Правилника.
Члан 7.
Интерне ознаке које као идентификацију користе директни корисници буџета Града, су следеће:
01 – Скупштина града и Кабинет председника Скупштине града
02 – Градоначелник и Кабинет градоначелника
03 – Секретаријат за опште послове
04 – Секретаријат за финансије
05 – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
06 – Секретаријат за комуналне и стамбене послове
07– Секретаријат за имовинске и правне послове
08 – Секретаријат за саобраћај
09 – Секретаријат за заштиту животне средине
10 – Секретаријат за привреду
11 – Секретаријат за културу
12 – Секретаријат за образовање и дечју заштиту
13 – Секретаријат за спорт и омладину
14 – Секретаријат за здравство
15 – Секретаријат за социјалну заштиту
16 – Секретаријат за енергетику
17 – Секретаријат за инспекцијске послове
18 – Секретаријат за јавни превоз
19 – Секретаријат за информисање
20 – Градско правобранилаштво Града Београда
21– Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима
22 – Заштитник грађана
23 – Секретаријат за инвестиције
24 – Секретаријат за управу
25 – Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки
26 – Служба за буџетску инспекцију
27 – Служба за интерну ревизију
28 – Канцеларија за младе
30 – Секретаријат за послове легализације објеката
31 – Секретаријат за скупштинске послове и прописе
33 – Секретаријат за јавне приходе
34 – Секретаријат за послове начелника Градске управе
35 – Градско веће
36 – Секретаријат за послове Комуналне полиције
Члан 8.
Приликом уплаћивања боравишне таксе за боравак у
угоститељском објекту за смештај врсте кућа, апартман,
соба и сеоско туристичко домаћинство, који Градска управа
Града Београда – Секретаријат за привреду, као надлежни
орган јединице локалне самоуправе, решењем разврстава
у категорију, у позиву на број одобрења, уписују се следећи
нумерички знаци:
1. У прво поље позива на број одобрења уноси се број 97
(ознака модела по којем се израчунава контролни број);
2. У друго поље позива на број одобрења може се унети
највише 20 цифара, и то следећим редом:
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– двоцифрен контролни број који се израчунава по моделу 97;
– шифра градске општине на којој се наплаћује боравишна такса и то: 018 – Стари град, 016 – Савски венац, 015
– Палилула, 020 – Врачар, 022 – Звездара, 012 – Гроцка, 013
– Нови Београд, 021 – Земун, 011 – Чукарица, 120 – Раковица, 010 – Барајево, 056 – Лазаревац, 014-Обреновац, 019
– Вождовац, 070 – Младеновац, 017 – Сопот, 124 – Сурчин;
– интерна ознака директног корисника буџета Града из
члана 7. овог упутства, у конкретном случају за Секретаријат за привреду ознака је 10;
– обележје за идентификацију обвезника јавног прихода, односно уплатиоца и то:
а) када наплату боравишне таксе врши субјекат који
пружа услуге смештаја, угоститељ (привредно друштво,
предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност), као обележје
уписује свој порески идентификациони број, затим број решења за категоризацију угоститељског објекта за смештај и
то обавезно као троцифрен број (за решење број 1 уписује
001, ..., за решење број 12 уписује 012, ..., и за решење 999
уписује 999), и на крају једноцифрен број за годину у којој
је решење донето (за решење донето 2010. године уписује
последњу цифру те године – 0, ..., и за решење донето 2019.
године уписује последњу цифру те године – 9);
б) када наплату боравишне таксе врши субјекат преко
којег физичко лице на основу уговора пружа услугу смештаја (локална туристичка организација, туристичка агенција или привредни субјект), као обележје уписује свој
порески идентификациони број, затим број решења за категоризацију угоститељског објекта за смештај чији је власник физичко лице и то обавезно као троцифрен број (за
решење број 1 уписује 001, ..., за решење број 12 уписује 012,
..., и за решење 999 уписује 999), и на крају једноцифрен
број за годину у којој је решење донето (за решење донето
2010. године уписује последњу цифру те године – 0, ..., и за
решење донето 2019. године уписује последњу цифру те године – 9);
Приликом уплаћивања боравишне таксе за боравак у
угоститељском објекту за смештај врсте хотел, мотел, туристичко насеље и камп, у позиву на број одобрења уписују
се сви нумерички знаци као у ставу 1. овог члана, осим у
делу обележја за идентификацију обвезника јавног прихода,
односно уплатиоца, у којем се уписује порески идентификациони број угоститеља који пружа услуге смештаја, а затим
година за коју се плаћа боравишна такса.
Члан 9.
Приликом плаћања новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку и новчаних казни изречених у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета
имовинска корист у том поступку за које су надлежни директни корисници буџета града Београда, у позиву на број
одобрења уписују се елементи прописани у члан 13. Правилника.
Члан 10.
Секретаријат за финансије Градске управе Града Београда – Сектор за фискалне послове (у даљем тексту: Сектор за
фискалне послове), електронским путем дневно добија од
Управе за трезор Републике Србије евиденције са уплатних
рачуна јавних прихода и примања буџета Града, а Сектор
трезора дневно добија извод са рачуна извршења буџета
Града и изводе са евиденционих рачуна.
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Секретаријат за финансије Градске управе Града Београда – Сектор трезора ( у даљем тексту: Сектор трезора) врши
контролу пренетих средстава са уплатних рачуна на рачун
извршења буџета и евидентира укупна средства буџета Града.
Члан 11.
Директни корисник буџета Града евидентира и прати уплате одређеног прихода, из члана 2. овог упутства на
основу апликације за праћење уплатног рачуна који се води
код Управе за трезор Републике Србије, а са којег се средства преносе у буџет Града, односно на основу извода које
добија од Управе за трезор.
Идентификација директног корисника буџета Града,
који евидентира и прати уплату одређеног прихода врши се
на основу интерне ознаке из члана 7. овог упутства, која се
уписује у позиву на број одобрења приликом уплате одређеног прихода, према објашњењу из члана 5. тачка 2. и члана 8.
овог упутства.
Члан 12.
Директни корисници буџета Града за приходе из члана 2.
овог упутства, по захтеву Секретаријата за финансије – Сектора за фискалне послове достављају извештаје о приходима и примањима буџета Града.
Директни корисници буџета Града достављају Сектору
за фискалне послове писано обавештење о свакој промени везаној за уплату одређеног прихода (обустава уплате,
уплата нових прихода, грешке у реализацији и слично).
Директни корисници буџета Града у поступку повраћаја више или погрешно уплаћених прихода из члана 2. овог
упутства, у складу са законом обезбеђују услове за повраћај
прихода.
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Члан 13.
Сектор за фискалне послове прати евиденцију о укупним средствима буџета Града коју установи Сектор трезора
и усаглашава са евиденцијом Управе за трезор Републике
Србије из извештаја о бруто наплати, повраћају и расподели јавних прихода за одређени период у фискалној години
(извештај Т).
Сектор за фискалне послове је у обавези да директним
корисницима буџета Града пружи потребну стручну помоћ
у спровођењу овог упутства.
Члан 14.
Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених
јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда („Службени лист Града Београда”, број
53/17).
Члан 15.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд – Градска управа
– Секретаријат за финансије
I-08 број 031-782/2019, 11. марта 2019. године
в.д. заменика начелника
Градске управе Града Београда
– секретара Секретаријата за финансије
Татјана Миливојевић, ср.
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