
Скупштина Града Београда на седници одржаној 28. септембра 2020. године, на основу члана 6. став 2, члана 43. став 
1. и члана 47. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. тачка 2. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 31. став 1. тачка 
2. и члана 101. ст. 1. и 2. и Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 12. тачка 2. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету Града Београда за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 114/19 и 37/20), члан 1. мења се 

и гласи:
„Буџет Града Београда за 2020. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
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Средства на консолидованом рачуну трезора Града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издата-
ка, у следећим износима: 
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Средства на консолидованом рачуну трезора Града Београда утврђују се према економској класификацији и по извори-
ма финансирања, 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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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 набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске 
имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске 
имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 3.587.570.867 динара, издатака за набавку финан-

сијске имовине у износу од 203.206.700 динара и за отплату главнице у износу од 3.502.001.800 динара, из члана 1. ове 
одлуке у укупном износу од 7.292.779.367 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске 
имовине у износу од 4.272.597 динара, примања од задуживања у износу од 962.841.360 динара и из пренетих неутрошених 
средстава из ранијих година у износу од 6.325.665.410 динара.“ 

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Град Београд планира да у 2020. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 1.130.376.884 дина-

ра за следећe пројекте:

Члан 4.
Члан 3a. мења се и гласи:
Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ Европске 

уније у 2020. години утврђена су у Посебном делу ове одлуке и односе се на следећи пројекат:
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Члан 5.
Члан 4. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:
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У табели, подаци за 2022. годину обухватају потребна средства за реализацију капиталних пројеката у 2022. години и 
потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.“ 

Члан 6.

У члану 5. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од  441.421.659 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,430% укупних прихода и примања буџета од продаје не-

финансијске имовине.“

Члан 7. 

Члан 6. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу од 110.009.187.052 динара, а обухватају средства на подрачунима који се 

воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– општи приходи и примања буџета у износу од  88.826.102.273 динара - извор финансирања 01;
– сопствени приходи индиректних корисника буџета – установа из надлежности Града, у износу од 940.000.000 динара 

– извор финансирања 04;
– донације од међународних организација у износу од 20.453.935 динара – извор финансирања 06;
– трансфери од других нивоа власти у износу од 1.616.155.689 динара – извор финансирања 07;
– добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 62.168.556 динара – извор финансирања 08;
– примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 11.248.933.635 динара – извор финансирања 09;
– примања од домаћих задуживања у износу од 917.376.952 динара (пренета средства) - извор финансирања 10;
– примања од иностраних задуживања у износу од 962.841.360 динара - извор финансирања 11;
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 4.272.597 динара – извор финансирања 12;  
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 5.365.696.087 динара - извор финансирања 13;
– неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 9.657.923 динара – извор 14;
– неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 32.253.747 динара – извор финансирања 15;
– финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.593.597 динара - извор финансирања 56 и
– финансијска помоћ ЕУ у износу од 680.701 динара (пренета средства) - извор финансирања 56.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 8.
 У члану 14. став 1. износ „1.903.321.192” замењује се износом „441.421.659”.

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-385/20-С, 28. септембра 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 28. септембра 2020. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7, члана 
97. ст. 1. и 2. 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОБИМА СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И 
ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ОДРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИ-

НАМА У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који 

припадају Граду односно градским општинама у 2020. години (,,Службени лист Града Београда”, бр. 114/19 и 37/20), члан 2. 
мења се и гласи:

„Годишњи обим средстава буџета Града и буџета градских општина из члана 1. ове одлуке износи 122.926.737.936 дина-
ра, од чега:
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Члан 2.
 Члан 3. мења се и гласи:
„Средства буџета градских општина из члана 2. ове одлуке распоређују се на градске опшине и то:

Члан 3.

У члану 5. у делу: „II – Градским општинама у целини 
припадају„, тачка 12, брише се.

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:
„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 8,31 : 91,69

– Врачар и Град 8,26 : 91,74

– Земун и Град 9,55 : 90,45

– Звездара и Град 6,13 : 93,87

– Нови Београд и Град 0,50 : 99,50

– Палилула и Град 10,84 : 89,16

– Раковица и Град 10,81 : 89,19

– Савски венац и Град 10,24 : 89,76

– Стари град и Град 15,78 : 84,22

– Чукарица и Град 9,81 : 90,19

– Барајево и Град 67,82 : 32,18

– Гроцка и Град 22,20 : 77,80

– Лазаревац и Град 1,91 : 98,09

– Младеновац и Град 38,07 : 61,93

– Обреновац и Град 9,55 : 90,45

– Сопот и Град 92,55 : 7,45

– Сурчин и Град 38,88 : 61,12”

Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
„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 24,55 : 75,45
– Врачар и Град 4,18 : 95,82
– Земун и Град 7,71 : 92,29
– Звездара и Град 8,07 : 91,93
– Нови Београд и Град 0,50 : 99,50
– Палилула и Град 11,08 : 88,92
– Раковица и Град 5,98 : 94,02
– Савски венац и Град 5,98 : 94,02
– Стари град и Град 7,32 : 92,68
– Чукарица и Град 3,50 : 96,50
– Барајево и Град 32,92 : 67,08
– Гроцка и Град 11,45 : 88,55
– Лазаревац и Град 17,61 : 82,39
– Младеновац и Град 17,90 : 82,10
– Обреновац и Град 8,62 : 91,38
– Сопот и Град 78,52 : 21,48
– Сурчин и Град 11,92 :  88,08”
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Члан 6.
Члан 8. мења се и гласи:
„Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оства-

ри на подручју 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 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 0,00 : 100,00
– Лазаревац и Град 0,00 : 100,00
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 0,00 : 100,00
– Сопот и Град 0,00 : 100,00
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00”

Члан 7.
Члан 9. мења се и гласи:
„Приход од локалних комуналних такси, који се оства-

ри на подручју 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 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 0,00 : 100,00
– Лазаревац и Град 0,00 : 100,00
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 0,00 : 100,00
– Сопот и Град 0,00 : 100,00
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00”

Члан 8.
Члан 10. мења се и гласи:
„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 7,30 : 92,70
– Врачар и Град 0,80 : 99,20
– Земун и Град 5,80 : 94,20
– Звездара и Град 4,30 : 95,70
– Нови Београд и Град 0,50 : 99,50
– Палилула и Град 8,20 : 91,80
– Раковица и Град 2,70 : 97,30
– Савски венац и Град 4,60 : 95,40
– Стари град и Град 6,40 : 93,60
– Чукарица и Град 4,40 : 95,60
– Барајево и Град 71,70 : 28,30
– Гроцка и Град 57,90 : 42,10
– Лазаревац и Град 39,00 : 61,00
– Младеновац и Град 100,00 : 0,00

– Обреновац и Град 62,00 : 38,00
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 46,60 : 53,40”

Члан 9.
Члан 11. мења се и гласи:
„Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-

мосталних делатности који се оствари на подручју градске 
општине, дели се између те градске општине и Града у од-
носу:
– Вождовац и Град 0,50 : 99,50
– Врачар и Град 0,90 : 99,10
– Земун и Град 0,50 : 99,50
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,60 : 99,40
– Раковица и Град 1,00 : 99,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,50 : 99,50
– Барајево и Град 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 0,00 : 100,00
– Лазаревац и Град 0,00 : 100,00
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 0,00 : 100,00
– Сопот и Град 33,80 : 66,20
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00„

Члан 10.
Члан 12. мења се и гласи:
„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 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 0,00 : 100,00
– 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 11.
Члан 15. мења се и гласи:
„Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски 

омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих матери-
ја 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
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– 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 20,00 : 80,00
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 56,00 : 44,00
– Сопот и Град 0,00 : 100,00
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00”

Члан 12. 
Члан 16. мења се и гласи:
„Приход од накнаде за коришћење јавних површина 

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 19,00 : 81,00
– Звездара и Град 1,00 : 99,00
– Нови Београд и Град 2,00 : 98,00
– Палилула и Град 4,30 : 95,70
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,50 : 99,50
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 3,60 : 96,40
– Барајево и Град 73,90 : 26,10
– Гроцка и Град 6,50 : 93,50
– Лазаревац и Град 42,20 : 57,80
– Младеновац и Град 13,60 : 86,40
– Обреновац и Град 82,50 : 17,50
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 11,70 : 88,30”

Члан 13. 
После члана 16. додаје се нови члан који гласи:

„16 а.
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних 

сировина који се оствари на подручју градске општине, 
дели се између те градске општине и Града у односу:
– Вождовац и Град 100,00 : 0,00
– Врачар и Град 100,00 : 0,00
– Земун и Град 100,00 : 0,00
– Звездара и Град 100,00 : 0,00
– Нови Београд и Град 100,00 : 0,00
– Палилула и Град 100,00 : 0,00
– Раковица и Град 100,00 : 0,00
– Савски венац и Град 100,00 : 0,00
– Стари град и Град 100,00 : 0,00
– Чукарица и Град 100,00 : 0,00
– Барајево и Град 100,00 : 0,00
– Гроцка и Град 100,00 : 0,00
– Лазаревац и Град 50,00 : 50,00
– 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.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

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

Број 4-384/20-С, 28. септембрa 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. 
септембра 2020. године, на основу члана 9. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12,  93/13 – усклађени дин. изн., 125/14 
– усклађени дин. изн., 95/15 – усклађени дин. изн., 83/16, 
91/16 – усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17 – 
усклађени дин. изн., 89/18 – усклађени дин. изн., 95/18 – др. 
закон и 86/19 – усклађени дин. изн.), члана 25. тачка 9., чла-
на 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне административне таксе 

(у даљем тексту: таксе) за списе и радње у управним ствари-
ма, као и за друге списе и радње које органи Града Београда 
и градских општина на територији Града Београда издају, 
односно обављају, у оквиру послова из изворне надлежно-
сти Града Београда.

Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина так-

са утврђују се Таксеном тарифом, која је саставни део ове 
одлуке (у даљем тексту: тарифа). 

Увид у податке органа, односно организационе јединице 
Градске управе Града Београда и управа градских општина, 
који се воде у електронском облику, односно преузимање 
тих података путем средстава електронске комуникације, 
не сматра се списом или радњом за које се плаћа такса.

II. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

Члан 3.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте подно-

силац захтева, односно поднеска којим се поступак покре-
ће, односно врши радња прописана Тарифом.

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихо-
ва обавеза је солидарна. 

III. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 4.
Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза 

настаје: 
1) за поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве 

дате на записник – када се записник састави; 
2) за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку под-

ношења захтева за њихово издавање; 
3) за управне радње – у тренутку подношења захтева за 

извршење тих радњи. 
Члан 5.

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако 
овом одлуком није друкчије прописано. 

IV. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА

Члан 6.
Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према вред-

ности предмета, основица за обрачун таксе је вредност на-
значена у предмету, односно захтеву или поднеску којим се 
покреће поступак. 
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Ако вредност предмета није назначена у захтеву, одно-
сно поднеску или је назначена мања вредност од стварне, 
вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће реше-
њем орган односно организациона јединица Градске управе 
Града Београда, односно управе градске општине, који води 
поступак. 

Члан 7.
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, одно-

сно у поступку издаје решење, исправа, документ или пи-
смено у више примерака, за други и сваки следећи приме-
рак плаћа се такса као за препис, која не може бити већа од 
таксе за први примерак. 

За примерке исправа који се поводом захтева или подне-
сака обвезника састављају, односно издају за потребе органа 
односно организационе јединице Градске управе Града Бео-
града, односно управе градске општине, такса се не плаћа. 

Члан 8.
Ако у поступку један или више обвезника поднесу више 

захтева који имају исти правни основ, а доноси се једно ре-
шење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако Тари-
фом није друкчије одређено. 

V. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 9.
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу.
Обвезник је дужан да уз захтев, односно поднесак при-

ложи одговарајући доказ да је таксу платио.

Члан 10.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, 

означава се да је такса плаћена, износ таксе који је плаћен и 
тарифни број по којем је такса плаћена. 

Члан 11.
Ако обвезник непосредно поднесе нетаксиран или не-

довољно таксиран захтев или поднесак, одговорно лице ор-
гана надлежног за пријем захтева или поднеска затражиће 
од обвезника да плати прописану таксу у року од десет дана 
од дана подношења захтева или поднеска и упозорити га на 
последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву, 
односно поднеску сачињава забелешка. 

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев, одно-
сно поднесак стигне поштом, одговорно лице органа одно-
сно организационе јединице Градске управе Града Београда, 
односно управе градске општине, надлежног за одлучивање 
о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом 
опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, 
плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га 
на последице неплаћања таксе. 

Ако обвезник уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог 
члана, сматра се да је захтев, односно поднесак од почетка 
уредно таксиран. 

Ако обвезник не уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог 
члана наплата таксе и опомене из става 2. овог члана врши 
се пре уручења затраженог решења или друге исправе, од-
носно пре саопштења обвезнику да је радња извршена. 

Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе доказ да 
је прописана такса, као и такса за опомену, уплаћена, надле-
жна организациона јединица Градске управе Града Београ-
да, односно управе градске општине у чијој надлежности је 
наплата таксе, ће обавестити обвезника када спис буде до-
нет, односно радња извршена и, ако таксе не буду уплаће-
не и доказ о томе достављен надлежном органу, покренути 

поступак принудне наплате у складу са одредбама Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 12.
Наплата таксе за захтеве, односно поднеске који нетак-

сирани или недовољно таксирани стигну поштом из ино-
странства, врши се пре уручења затраженог решења или 
друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је рад-
ња извршена. 

Члан 13.
Таксе из тарифних бројева који се односе на посло-

ве града, уплаћују се на прописани уплатни рачун Градске 
административне таксе: број 840-742241843-03, а позив на 
број одобрења према упутству Секретаријата за финансије 
Градске управе Града Београда којим се уређује начин упла-
ћивања и евидентирања одређених јавних средстава и пра-
ћења укупних јавних средстава буџета Града Београда. 

Таксе из тарифних бројева који се односе на послове 
градских општина, уплаћују се на прописани уплатни рачун 
Општинске административне таксе: број 840-742251843-73, 
у позиву на број одобрења: модел 97, контролни број и ши-
фра општине на којој се врши наплата таксе. 

За послове давања сагласности из тарифног броја 5. тач. 
7. и 8., које су услов за доношење решења од стране управе 
градске општине, таксу наплаћује управа градске општине 
на прописани уплатни рачун Градске административне так-
се: број 840-742241843-03, у позиву на број: модел 97, а у на-
ставку: 27-501-08.

Члан 14.
У погледу начина плаћања таксе преко дипломат-

ско-конзуларног представништва Републике Србије, сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује плаћање ре-
публичких административних такси. 

У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застаре-
лости и осталог што није посебно прописано овом одлуком, 
сходно се примењују прописи којима се уређује порески по-
ступак и пореска администрација. 

VI. ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 15.
Ослобађају се плаћања таксе: 
1) органи, организације и институције Републике Србије; 
2) органи и организације аутономне покрајине и локал-

не самоуправе; 
3) организације обавезног социјалног осигурања; 
4) установе основане од стране Републике Србије, ауто-

номне покрајине и локалне самоуправе; 
5) Црвени крст Србије; 
6) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са 

Законом о црквама и верским заједницама; 
7) дипломатско-конзуларна представништва стране др-

жаве, под условом узајамности. 

Члан 16.
Не плаћа се такса за: 
1) списе и радње у поступцима који се воде по службе-

ној дужности; 
2) списе и радње у поступку за повраћај више или по-

грешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, одно-
сно за рефундацију јавних прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у 
решењима, другим исправама и службеним евиденцијама; 
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4) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних при-
хода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења ка-
тастарског прихода због елементарних непогода, биљних 
болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и спи-
се и радње за остваривање законом прописаних пореских 
подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода; 

5) списе и радње за остваривање права из обавезног со-
цијалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне за-
штите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних 
инвалида рата, односно права у складу са прописима који-
ма се уређује финансијска подршка породици са децом; 

6) списе и радње у вези са предшколским и школским 
васпитањем и образовањем, образовањем студената, струч-
ним усавршавањем, односно преквалификацијом; 

7) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети 
уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе; 

8) списе и радње у поступку за сахрањивање; 
9) поднеске упућене органима за представке и притужбе; 
10) списе и радње у поступку за заснивање радног одно-

са и остваривање права по том основу; 
11) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе 

уређено међународним уговором; 
12) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе 

посебно прописано Тарифом; 
13) за потврду о пријему захтева; 
14) за потврду о правоснажности или извршности која 

се ставља на управни акт;
15) списе и радње у поступку остваривања права на 

приступ информацијама од јавног значаја; 
16) списе и радње у поступку остваривања права на за-

штиту података о личности.
Ако орган, односно организационе јединице Градске 

управе Града Београда и управа градских општина надле-
жни за доношење списа, односно вршења радње, на захтев 
обвезника – физичког лица, на основу документованих по-
датака о примањима обвезника – физичког лица и чланова 
његове уже породице, процени да обвезник не може да пла-
ти таксу без штете по своје нужно издржавање или нужно 
издржавање своје уже породице, решењем ће одлучити да 
се такса до износа од 10.000 динара не плати, а ако је такса 
прописана у износу преко 10.000 динара, одлучиће да се у 
том случају такса плати у износу који представља разлику 
између прописане таксе и 10.000 динара.

Члан 17.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од 

којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу у том по-
ступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе. 

Члан 18.
Страни држављани, под условом узајамности, имају 

иста права у погледу плаћања таксе као и држављани Репу-
блике Србије. 

Члан 19.
У решењу, исправи, документу или писменом, који се 

издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха издавања 
и основ ослобођења од плаћања таксе. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
За списе и радње у управним стварима и за друге списе 

и радње органа, односно организационих јединица Градске 
управе Града Београда, односно управе градске општине, за 
таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до ступања 
на снагу ове одлуке, такса се плаћа у складу са прописима 
који су били на снази у време настанка таксене обавезе, ако 
је то повољније за обвезника.

Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о локалним административним таксама („Службени лист 
Града Београда”, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16, 67/17, 
85/18, 26/19 и 85/19).

Члан 22
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. године.
Скупштина Града Београда

Број 43-449/20-С, 28. септембра 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 28. сеп-
тембра 2020. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24), 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07,  83/14, 101/16 и 47/18), члана 26. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. став 1. тачка 16. и чла-
на 54. став 1. тачка 1. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гла-
сник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИ-
ТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕО-

ГРАДА
Члан 1.

У Одлуци о радном времену угоститељских објеката 
на територији Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 86/14 – пречишћен текст, 86/16, 19/17, 118/18 и 
101/19), у  члану 8.  у ставу 1. после речи „Угоститељским 
објектима за пружање услуге исхране и пића” бришу се 
речи: „осим објектима брзе хране”.

У истом члану ст. 4. и 5.  бришу се.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 130-450/20-С, 28. септембра 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. 
септембра 2020. године, на основу члана 4. став 4. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
88/11, 104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. 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 ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ 

РЕДУ
Члан 1.

У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града 
Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15 , 
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75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 60/19, 17/20 и 89/20), 
у члану  23. став 1. тачка 2. алинеја друга, после речи: „пе-
шачком прелазу;” додају се речи: „пешачком острву;”.

Члан 2.
После члана 57. додаје се нови члан који гласи:

„57а.
На такси стајалишту или у непосредној близини такси 

стајалишта може се поставити привремени, покретни тоа-
лет у виду кабине са патронама које се празне, за потребе 
такси превоза.

О постављању и одржавању тоалета из става 1. овог чла-
на стара се организациона јединица Градске управе Града 
Београда надлежна за послове јавног превоза.

Надлежна организациона јединица из става 2. овог чла-
на припрема и доноси план, уз сагласност градоначелника 
Града Београда којим се одређују такси стајалишта на који-
ма се поставља тоалет из става 1. овог члана, место, број и 
распоред постављања. Саставни део плана чини техничка 
документација локација тоалета (макро и микро локација 
и положај тоалета у односу на такси стајалиште) са приба-
вљеним сагласностима издаваоца из става 5. овог члана.

План се доноси на период од три године. Измена и допу-
на плана се врши по потреби, по поступку предвиђеном за 
доношење плана.

Захтев за издавање сагласности за локацију на којој ће се 
поставити тоалет из става 1. овог члана, надлежна органи-
зациона јединица из става 2. овог члана подноси:

– надлежној организационој јединици Градске управе 
Града Београда за послове саобраћаја, када се тоалет поста-
вља на делу јавне саобраћајне површине, односно субјекту 
који управља јавном површином на коју се објекат поста-
вља.

Уз захтев се прилаже неопходна техничка документација 
(макро и микро локација и положај тоалета у односу на так-
си стајалиште).

Поступак избора субјекта за послове постављања и одр-
жавања тоалета из става 1. овог члана спроводи се у складу 
са прописима којима се уређују јавне набавке.

Тоалет из става 1. овог члана поставља субјект који је 
склопио уговор са надлежном организационом јединицом 
из става 2. овог члана.

Тоалет из става 1. овог члана мора бити у уредном и 
исправном стању, а место на којем је постављен, након 
уклањања, мора се довести у исправно и функционално 
стање.”

Члан 3. 
У члану 64б. став 8. тачка 2. речи: „алинеја 1,3 и 4.” заме-

њују се речима: „алинеја 1,3 и 5.”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-452/20-С, 28. септембра 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 28. сеп-
тембра 2020. године, на основу члана 4. став 3. 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 „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИО-

НИХ ПОВРШИНА 

Члан 1.
У члану 29. Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зе-

лених и рекреационих површина („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 – др. одлука, 2/11, 
44/14, 17/15, 35/15, 19/17 и 26/19), став 8. мења се и гласи:

„За прекршаје из ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. комунални ин-
спектор, односно комунални милиционар издаје прекршај-
ни налог у складу са законом.”

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

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

Број 352-453/20-С, 28. септембра 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 28. сеп-
тембра 2020. године, на основу члана 40. Закона о оглашава-
њу („Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 52/19), члана 12. став 
1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), чла-
на 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да 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 

после („Службени лист Града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 
36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20 и 89/20), члан 45. 
мења се и гласи:

„Корисник места који намерава да престане са оглаша-
вањем пре истека времена за које је дозвола издата, дужан 
је да уклони средство за оглашавање о свом трошку, а кори-
шћену површину локације врати у првобитно стање и под-
несе захтев за престанак важења дозволе надлежној  орга-
низационој јединици.

Уз захтев из става 1. овог члана, корисник места је у оба-
вези да достави и акт надлежне комуналне  инспекције ко-
јим се потвђује да је средство за оглашавање уколоњено, а 
коришћена површина враћена у провбитно стање.

Организациона јединица из става 1. овог члана у року од 
30 дана од дана пријема захтева  и акта из става 2. овог члана, 
доноси решење о престанку важења дозволе из чл. 39., 40. и 
41. ове одлуке и примерак коначног решења доставља орга-
низационој јединици надлежној за послове јавних прихода и 
надлежној комуналној инспекцији и комуналној милицији.’’
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Члан 2.
После члана 45. додаје се нови члан 45а који гласи:
„Физичко лице на чији захтев је издата дозвола за огла-

шавање из члана 42. ове одлуке, које намерава да престане 
са оглашавањем пре истека времена на које је дозвола из-
дата, дужан је да о томе обавести организациону јединицу 
управе градске општине надлежну за комуналне послове.

Организациона јединица из става 1. овог члана доноси 
решење о престанку важења дозволе и примерак коначног 
решења доставља организационој јединици надлежној за 
послове јавних прихода и надлежној комуналној инспекци-
ји и комуналној милицији.”

Члан 3.
У члану 49. став 4. тачка 8) мења се и гласи:
„сагласност управљача пута, осим за дозволе из става 2. 

овог члана.”
Члан 4.

Члан 52. мења се и гласи:
„Корисник места на чији захтев је одобрено поставља-

ње средства за оглашавање, који намерава да престане са 
оглашавањем пре истека времена за које је дозвола издата, 
дужан је уклони средство за оглашавање о свом трошку, а 
коришћену површину локације врати у првобитно стање и 
поднесе захтев за престанак важења дозволе надлежној  ор-
ганизационој јединици, односно организационој јединици 
управе градске општине надлежној за комуналне послове.

Уз захтев из става 1. овог члана, корисник места је у оба-
вези да достави и акт надлежне комуналне  инспекције ко-
јим се потвђује да је средство за оглашавање уколоњено, а 
коришћена површина враћена у провбитно стање.

Организациона јединица из става 1. овог члана у року од 
30 дана од дана пријема  захтева  и акта из става 2. овог чла-
на доноси решење о престанку важења дозволе из члана 49. 
и члана 50. ове одлуке, и примерак коначног решења доста-
вља организационој јединици надлежној за послове јавних 
прихода, надлежној комуналној инспекцији,  комуналној 
милицији и управљачу пута.”

Члан 5.
У члану 52.а став 3 мења се и гласи:
„Корисник места на чији захтев је JП ‚’Београдска тврђа-

ва’’ одобрила постављање средства за оглашавање, а који 
намерава да престане са оглашавањем пре истека времена 
за које је дозвола издата, дужан је да уклони средство за 
оглашавање о свом трошку, а коришћену површину лока-
ције врати у првобитно стање и поднесе захтев за преста-
нак важења дозволе  ЈП „Београдској тврђави”.”

У истом члану после става 3. додају се два нова става 
која гласе:

„Уз захтев из става 3. овог члана, корисник места је у 
обавези да достави и акт градске комуналне инспекције 
којим се потвђује да је средство за оглашавање уклоњено, а 
коришћена површина враћена у провбитно стање.

ЈП „Београдска тврђава у року од 30 дана од дана пријема 
захтева и акта из става 4. овог члана доноси решење о престан-
ку важења дозволе и примерак коначног решења доставља ор-
ганизационој јединици надлежној за послове јавних прихода, 
градској комуналној инспекцији и комуналној милицији.”

Члан 6.
У члану 54. у ставу 1. тачка 4) мења се и гласи:
„средство за оглашавање по престанку важења дозволе 

о свом трошку уклони, а коришћењу површину локације 
врати у првобитно стање у року од седам дана, осим у слу-
чају из члана 45, 52. и 52а.”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.
На поступке по  захтевима за престанак важења дозвола 

који су започети, а нису окончани до ступања на снагу ове 
одлуке, примењиваће се одредбе Одлуке о оглашавању на те-
риторији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20 и 89/20).

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 35-455/20-С, 28. септембра 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 28. 
септембра 2020. године, на основу члана 13. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16, 95/18), чланa 57. Закона о превозу путника у друм-
ском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 
44/18 и др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20) и чланa 25. став 1. тач-
ка 13. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, 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 ЈАВНОМ 
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1
У Одлуци о јавном линијском превозу путника на тери-

торији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16 и 89/20)  у члану 31. ст. 
6. и 7. мењају се и гласе:

„Возила могу бити у целости осликана рекламним пору-
кама, осим на предњем ветробранском стаклу, чеоном делу 
каросерије, задњем делу каросерије као и на стакленим по-
вршинама у равни возача.

Рекламе и други натписи не смеју прекривати прописа-
не ознаке и обавештења о јавном линијском превозу (грб 
града, ознака превозника, идентификациони број возила, 
ознака броја линије и друго).”

У истом члану после става 7. додаје се нови став који 
гласи:

„Дозвољено је постављање реклама и других натписа са 
спољашње стране стаклених површина возила иза равни 
возача, употребом транспарентне-перфориране-прозирне 
прозорске рекламне фолије, тако да иста не заклања видик 
возачу и путницима у унутрашњости возила или прекрива 
прописане ознаке и обавештења о јавном линијском превозу.”

Члан 2.
У члану 52. став 1. тачка 5.  мења се и гласи:
„ако рекламе и друге натписе постави супротно одредби 

члана 31. ст. 6., 7. и 8. ове одлуке.”
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 34-456/20-С, 28. септембра 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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