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Скупштина града Београда на седници одржаној 24. октобра 2014. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 109. Пословника Скупштине града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА СТАНОВИМА ИЗГРАЂЕНИМ ПРЕМА
ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ 1.100 СТАНОВА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду
(„Службени лист града Београда”, бр. 20/03, 9/04, 11/05, 4/07, 29/07, 6/10, 16/10, 37/10, 17/12 и 8/13) у члану 36, став 1, алинеја седма брише се.
Члан 2.
Члан 43. брише се.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 452-1153/14-С, 24. октобра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 24. октобра 2014. године, на основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13), члана 25. тачка 7. и члана 31.
тачка 14. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама
(,,Службени лист града Београда”, број 50/14), таксена тарифа која је саставни део одлуке мења се и гласи:
,,ТАКСЕНА ТАРИФА
Износ у
динарима
Тарифни број 1.
1.За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком
није другачије прописано

290

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

1.430

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

1.430

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се
за накнадне поднеске којима странка захтева само брже
поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.
Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за
захтеве за остваривање права на премије (подстицаје
пољопривредне производње).
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када
је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву
ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
Тарифни број 2.
1. За жалбе против решења која доносе органи односно организационе
јединице Градске управе града Београда и управа градских општина ако
овом одлуком није другачије прописано

430
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Напомена: Ако се у истој управној ствари подноси једна
жалба против више решења од стране више лица обвезника
таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се према
броју решења која се оспоравају жалбом.
Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је,
у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан
орган града односно градских општина.
2. За уложене ванредне правне лекове
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11. Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање
путничког возила
12. Решење о давању сагласности ауто школи да може обављати практичну обуку кандидата и изводити практични део испита за возача на путу

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

490

2. За сва уверења и потврде које издају органи односно организационе
јединице Градске управе града Београда и управа градских општина, ако
овом одлуком није другачије прописано

290

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

1.103

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

424

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

424

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

424

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

424

18. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила

456

19. Такси дозвола

Напомена: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју
плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење,
уверење или потврда уручује.
Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси
по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган града односно градских
општина.
260

Тарифни број 4.
За списе и радње из комуналне и стамбене области које
обавља организациона јединица Градске управе града Београда плаћа се такса и то:
1. Решење за постављање монтажних објеката за рекреацију и забаву
деце, као и спортских објеката и других монтажних објеката за извођење
културних, спортско-рекреативних и других сличних програма некомерцијалног типа

10.677

Тарифни број 5.
За списе и радње из области саобраћаја које обавља организациона јединица Градске управе града Београда, плаћа
се такса и то:
1. Саобраћајно-технички услови за локацијску дозволу

4.129

2. Мишљења на саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких
докумената

5.136

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

2.932

1.079

20. Уверење о обављању делатности ауто-такси превоза

371

21. Идентификациони картон

456

22. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI

3.977

23. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила

1.167

24. Идентификациона ветробранска налепница за локације од посебног
интереса за Град за такси возила

1.167

Тарифни број 6.
За списе и радње из области привреде које обавља организациона јединица Градске управе града Београда плаћа се
такса и то:
1. Решење о уношењу имена Београд у пословно име привредног
субјекта и удружења
2. Решење о постављању плутајућег објекта на делу обале и воденог простора на територији града Београда

18.741

3.566

Тарифни број 7.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских
послова које обављају организационе јединице Градске управе града Београда и управе градских општина: Барајево,
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса и то:
1. Информација о локацији

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

956

2.510

Тарифни број 3.

3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

3.380

3.477

2. Локацијска дозвола за објекте
до 30 m²

3.554

од 31 до 150 m²

5.730

од 151 до 300 m²

10.576

од 301 до 500 m²

13.558

од 501 до 800 m²

22.878

од 801 до 1.500 m²

30.706

од 1.501 до 5.000 m²

35.925

од 5.001 до 20 000 m²

41.671

преко 20 000 m²

50.561

3. Локацијска дозвола за водове техничке инфраструктуре до 1.000 m
(за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за електромрежу до 35 кV,
за телефонско телеграфску мрежу до 600x4, за гасну мрежу до Ф 60, за
топловод до Ф 100)

35.179

478

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

2.932

6. Сагласност за заузеће јавне површине због извођења радова и манифестација

4.923

7. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених и
повремених објеката

3.736

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

2.451

9. Решење о заузећу јавне површине

5.600

10. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно средстава за
оглашавање

5.600
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4. Локацијска дозвола за водове техничке инфраструктуре преко 1.000 m
и већих капацитета

48.600

5. Услови за исправку граница

3.477

6. Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2 ha

5.948
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Тарифни број 11.
За списе и радње које доносе органи и организационе јединице управа градских општина, плаћа се такса и то:
1. Попис ствари умрлих лица

од 2,0 до 5,0 ha

10.795

од 5,0 до 10,0 hа

17.877

преко 10,0 hа

26.233

709

2. Уверење о посебним деловима објекта – станова
а) за један стан

253

б) од два до десет станова

709

7. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс
в) преко десет станова
до 2,0 ha

1.418

5.948

од 2,0 до 5,0 ha

10.795

3. Уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места
или пословног простора

од 5,0 до 10,0 hа

17.877

а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал)

233

преко 10,0 hа

26.233

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

647

8. Такса за умножавање, оверу и уступање урбанистичких планова

2.869

9. Уверење о посебним деловима објекта, које издаје организациона
јединица Градске управе града Београда

2.417

Тарифни број 8.
За списе и радње из области имовинских и правних послова, које обавља организациона јединица Градске управе
града Београда плаћа се такса и то:

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

1.352

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

2.628

4. Решење о исељењу бесправно усељених лица

2.634

5. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)

658

6. Решење о постављању привремених објеката

6.076

1. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града
ради изградње

4.326

7. Решење о привременом заузећу јавних површина (тезге и други
покретни привремени објекти)

2.026

2. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града ради
изградње

5.582

8. Решење о постављању објекта за оглашавање односно огласног
средства

3.343

3. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у
право својине уз накнаду

5.642

9. Решење о привременом заузећу јавних површина (баште, забавни
паркови, циркуси и слично)

8.611

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

5.622

Тарифни број 9.
За списе и радње из области информатике и статистике
које обавља организациoна јединица Градске управе града
Београда плаћа се такса и то:
1. Изводи из регистара и база података Јединственог информационог
система Београда
2. Потврда о јединици регистра и базе података Јединственог информационог система Београда

4.599

780

Напомена: Ако се потврда издаје за више јединица, такса
се плаћа онолико пута за колико се јединица потврда издаје
Тарифни број 10.
За препис акта и разгледање списа код органа и организационих јединица Градске управе града Београда и управа
градских општина, плаћа се такса и то:
1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала

380

2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за
сваки започети сат по

340

10. Решење о сечи и орезивању стабала

405

11. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
ради изградње

4.326

12. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради
изградње

5.582

13. Решење за постављање балон хале спортске намене – балон сале

9.076

14. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – балон
сале

5.040

15. Решење за постављање балон хале спортске намене – пресостатичког
покривача

8.646

16. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – пресостатичког покривача

4.533”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Београда”, а примењује се
од 1. јануара 2015. године.
Скупштина града Београда
Број 43-1154/14-С, 24. октобра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње
1.100 станова у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

