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О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

ЧЧллаанн  11..  

  

У Одлуци о локалним административним таксама (,,Службени лист града 

Београда’’, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 и 67/17), Таксена тарифа која је саставни 

део Одлуке мења се и гласи:    

,,,,ТТААККССЕЕННАА  ТТААРРИИФФАА  

                                                                                                             Износ у динарима 

 

                                         Тарифни број 1. 

 

1.За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак 

ако овом одлуком није другачије прописано  

310 

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

градских прописа  

1.550 

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

прописа градских општина 

1.550 

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). 

ТТааккссаа  иизз  ооввоогг  ттааррииффнноогг  ббрроојјаа  ннее  ппллааћћаа  ссее  ззаа  ззааххттеевв,,  ккааддаа  јјее  ииззддаавваањњее  ссппииссаа,,  

оодднноосснноо  вврршшеењњее  ррааддњњее  ппоо  ттоомм  ззааххттееввуу  ооссллооббоођђеенноо  ппллааћћаањњаа  ттааккссее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ооввоомм  

ооддллууккоомм..  

ТТааккссаа  иизз  ооввоогг  ттааррииффнноогг  ббрроојјаа  ннее  ппллааћћаа  ссее  ззаа  ззааххттеевв  ззаа  ппррииссттуупп  ииннффооррммаацциијјааммаа  оодд  

јјааввнноогг  ззннааччаајјаа,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ззааккоонноомм  ккоојјиимм  ссее  ууррееђђуујјее  ссллооббооддаанн  ппррииссттуупп  ииннффооррммаацциијјааммаа  оодд  

јјааввнноогг  ззннааччаајјаа..  

 

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  

 

466 

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 из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за 
одлучивање по жалби надлежан орган града односно градске општине. 
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2.За приговор против управних радњи које предузимају органи односно 

организационе јединице Градске управе града Београда и управа градских 

општина  

 

466 

3. За уложене ванредне правне лекове  22..770000  

 

 

Тарифни број 3.  

 

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. 

3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 270 

 

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 о постављању опреме за игру деце и рекреацију грађана   11.556 

 

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 израду урбанистичко техничке и 
пројектне документације  4.473 

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

5.564 

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

3.176 

1. За сва решења која доносе органи односно организационе јединице 

Градске управе града Београда и управа градских општина,  ако овом 

одлуком није другачије прописано 

530 

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 

310 
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4. Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима 
саобраћаја, за текућу годину 

518 

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

3.176 

6. Сагласност за заузеће јавне површине због извођења радова и 
манифестација 5.333 

7. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених 
објеката, тезги и других покретних привремених објеката и баште 
угоститељских објеката  4.046 

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

2.655 

9. Решење о заузећу јавне површине 6.065 

10. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно средстава за 
оглашавање 6.065 

11. Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање 
путничког возила 3.660 

12. Решење о давању сагласности ауто школи да може обављати 
практичну обуку кандидата и изводити практични део испита за возача на 
путу 

1.035 
 

 

 Такса из овог тарифног броја не плаћа се за списе и радње из тачке 11. када се 

коришћење посебно обележеног места за паркирање путничких возила одобрава за 

инвалиде којима је право за бесплатно паркирање утврђено актом који прописује 

организациона јединица Градске управе надлежна за послове социјалне заштите. 

 

Тарифни број 6. 

 

За списе и радње из области јавног превоза које обавља организациона јединица 
Градске управе града Београда, плаћа се такса и то:  

 

 

1. Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног 
превоза у циљу издавања локацијских услова 4.473 

2. Мишљења и саобраћајно-технички услови који се односе на 
функционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко -техничке 
докуменатације 5.564 

3. Сагласност за посебну организацију јавног превоза, која је последица 
заузећа јавне површине због извођења радова или манифестација  

5.333 

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

1.195 

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

459 
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6. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање  
делатности такси превоза за правно лице 

459 

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

459 

8. Решење о давању сагласности за постављање рекламног паноа на 
крову такси возила 459 

9. Захтев за обављање испитивања погодности и класификацију такси 
возила 1.169 

10. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила 

494 

11. Такси дозвола 1.169 

12. Уверење о обављању делатности ауто-такси превоза 
402 

13. Идентификациони картон 494 

14. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI 4.308 

15. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила    

1.264 

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

 
 

1.264 

   

 

Тарифни број 7. 

 

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 

20.300 

2. Решење о постављању плутајућег објекта на делу обале и водног 

простора на територији града Београда 

3.863 

 

 

Тарифни број 8.  

 

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 2.720 

2. Локацијски услови   

                          за објекте категорије А 1.790 
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                          за објекте категорије Б 2.720 

                          за објекте категорије В 3.630 

                          за објекте категорије Г 3.630 

3. Потврда пројекта парцелације и препарцелације 
 

                     

                 до 0,5 ha 2.500 

                 од 0,5 ha до 5,0 ha 3.530 

                 преко 5,0 ha 5.080 

4. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс 
са објектима 

 

                             до 2.000 м2 БРГП 6.290 

                 од 2.001 м2  до 5.000 м2 БРГП   9.550 

                 од 5.001 м2  до 10.000 м2 БРГП 13.080 

                 преко 10.000 м2 БРГП 17.250 

5. Приговор 478 

6. Овера и уступање планског документа у дигиталном 
облику 

3.109 

7. Уверење о посебним деловима објеката, које издаје 
организациона јединица Градске управе града 
Београда 

2.618 

8. Овера извода из техничке документације 688 

9. Увид у плански документ 1.073 

 

Приговор из тачке 5, у складу са Законом о планирању и изградњи,  односи се на 

обавештења о одбијању потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и 

препарцелације и на издате локацијске услове и закључак о одбацивању захтева за 

издавање локацијских услова. 

 

 

Тарифни број 9. 

 

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

 

1. Решења и други акти које градоначелник града Београда доноси на 

основу Одлуке о грађевинском земљишту (отуђење грађевинског 

земљишта, давање у закуп грађевинског земљишта, размена грађевинског 

земљишта, деоба грађевинског земљишта, установљавање права 

службености, давање сагласности, измена решења)  

                     

6.046 

2. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право 

својине уз накнаду 

 6.111 

3. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у 

посебним случајевима 

6.090 
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Тарифни број 10. 

 

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 

4.981 

2. Потврда о јединици регистра и базе података Јединственог 

информационог система Београда 

845 

НАПОМЕНА: Ако се потврда издаје за више јединица, такса се плаћа онолико пута за 

колико се јединица потврда издаје. 

 

Тарифни број 11. 

 

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   410 

2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за 

сваки започети сат по   

360 

НАПОМЕНА: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање 

фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће 

машине. 

Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или 

мањег.   

 

Тарифни број 12. 

 

За списе и радње које доносе органи и организационе јединице управа градских 

општина, плаћа се такса и то: 

 

1. Уверење о посебним деловима објекта – станова   

а) за један стан 274 

б) од два до десет станова 767 

в) преко десет станова 1.536 

2. Уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места или 

пословног простора    

 

а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал) 253 

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

(локала) 

701 
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в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора 

(локала) 

1.465 

г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено- пословне 

зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације 

2.847 

3. Решење о исељењу бесправно усељених лица                                      2.853 

4. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке) 713 

5.  Решење о постављању привремених објеката   6.582 

6. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (тезге и други 

покретни привремени објекти) 

2.194 

7. Решење о постављању објекта за оглашавање односно огласног 

средства     

3.621 

8. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (баште, 

забавни паркови, циркуси и слично) 

9.382 

9. Решење о сечи и орезивању стабала 

Напомена: такса за решење не плаћа се када се ради о захтеву за сечу 

или орезивање стабала на јавној зеленој површини 

439 

10. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради 

изградње 

4.685 

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради 

 изградње односно легализације објекта 

6.046 

12.  Решење за постављање балон хале спортске намене – балон сале 9.831 

13. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – балон  

сале 

5.459 

14. Решење за постављање балон хале спортске намене – пресостатичког 

покривача 

9.365 

15. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене –  

пресостатичког покривача  

4.910’’ 

  

ЧЧллаанн  22..  

  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

града Београда’’, а примењује се од 1. јануара 2019. године. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I -  ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Одредбама члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12,  93/2013 – усклађени дин. 
изн., 125/14 – усклађени дин. изн., 95/15 – усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 – усклађени 
дин. изн., 104/16 – др. закон и 96/17 - усклађени дин. изн.), предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе може уводити локалне административне таксе за списе и 
радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које органи јединице локалне 
самоуправе издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности. 

Одредбама члана 25. тачка 7. Статута града Београда (,,Службени лист града 
Београда’’, бр. 39/08, 06/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), предвиђено је да Град преко својих 
органа, у складу са Уставом и законом утврђује стопе изворних прихода града, као и начин 
и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада. 

У складу са чланом 31. тачка 14) Статута града Београда, доношење ове одлуке у 
надлежности је Скупштине града Београда.  

 

II – РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 Одредбама члана 17. Закона о буџетском систему  (,,Службени гласник РС’’, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15, 99/16 и 113/17), предвиђено је да се за непосредно пружену јавну услугу, односно 
спроведени поступак и радњу, коју је пружио односно спровео надлежни субјекат наплаћује 
такса чија висина мора бити примерена трошковима пружања јавне услуге. На основу ове 
одредбе министар финансија је донео Правилник о методологији и начину утврђивања 
трошкова пружања јавне услуге (,,Службени гласник РС’’, бр. 14/13, 25/13-исправка и 
99/13), који се примењује приликом утврђивања висине таксе за пружену јавну услугу. 
Министарство финансија је Градској управи града Београда - Секретаријату за финансије 
доставило Мишљење број: 40100-02776/13-04 од 26.03.2014. године, да је при утврђивању 
висине локалних административних такси потребно применити Правилник. 

Секретаријат за финансије је као обрађивач ове одлуке остварио сарадњу са 
организационим јединицама Градске управе и управама градских општина у саставу града 
Београда и припремио Одлуку о измени Одлуке о локалним административним таксама.  
Измена износа одређених такси у Таксеној тарифи утврђена је у складу са предлозима 
надлежних организационих јединица које пружају јавну услугу, односно наплаћују 
административну таксу, применом методологије из Правилника. Секретаријат је према 
одредбама члана 7. Правилника важеће износе такси за које нису достављени нови 
предлози од стране надлежних субјеката, ускладио са индексом потрошачких цена од 102,3 
у Републици Србији према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, 
оствареним у периоду од јула 2017. до јуна 2018. године, односно увећао за 2,3%.  

Према одредбама члана 17. став 10. и 11. Закона о буџетском систему, одлука о 
утврђивању висине такси за 2019. годину, објављује се у ,,Службеном листу града 
Београда'', најкасније до 31. октобра текуће године, а ако се иста не објави до наведеног 
рока, у наредној години примењиваће се висина таксе утврђена за текућу годину. 
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III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА 

 

У члану 1. Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, 
измењена је Таксена тарифа. Важећи износи такси у Таксеној тарифи, осим износа такси 
за списе и радње који не могу бити виши од износа републичких административних такси, у 
складу са чланом 7. Правилника,  усклађени су са индексом потрошачких цена од 102,3 у 
Републици Србији према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, 
оствареним у периоду од јула 2017. до јуна 2018. године, односно износи такси за 2019. 
годину су увећани за 2,3%. У складу са чланом 10. става 2. Закона  о финансирању 
локалне самоуправе, којим је предвиђено да висина таксе не може бити већа од износа 
републичке административне таксе прописане за одговарајући, односно сличан спис или 
радњу, износи одређених такси су у складу са тим ограничењем увећани за нижи проценат 
(тарифни број 1. тачке 1, 2. и 3, тарифни број 2. тачка  3, тарифни број  3. тачке 2. и 3. и 
тарифни број 11. тачке 1. и 2.).  

У складу са предлогом Секретаријата за јавне приходе, извршена је допуна 
Тарифног броја 2. Таксене тарифе, тако што је прописана нова такса: ,,2. За приговор 
против управних радњи које предузимају органи односно организационе јединице Градске 
управе града Београда и управа градских општина’’. Наведена такса прописана је у складу 
са Законом о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС’’, бр. 18/16) којим су предвиђена 
два правна средства: приговор и жалба. Износ таксе за приговор је исти као за жалбе 
против решења, с обзиром на то да је трошак за поступање органа по приговору против 
управних радњи исти као и код поступања у поступку по жалби против решења. 
 У складу са предлогом Секретаријата за саобраћај, у Тарифном броју 5. Таксене 
тарифе извршена је измена назива таксе из тачке 1. тако да гласи ,,1. Саобраћајно-
технички услови за израду урбанистичко техничке и пројектне документације’’. Промена 
назива таксе извршена из разлога што према Каталогу услуга града Београда у 
Секретаријату за саобраћај врше услуге издавања саобраћајно-техничких услова за израду 
Урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације/парцелације и издавање саобраћајно-
техничких услова за Локацијске услове (на основу које се добија Грађевинска дозвола) 
према обједињеној процедури. У истом тарифном броју, у тачки 7. назив постојећe таксе је 
промењен и дефинисан тако да гласи: ,,7. Сагласност за заузеће јавне површине због 
постављања привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката и 
баште угоститељских објеката’’. Измена назива таксе је извршена у складу са посебним 
одлукама Града, којима је регулисано заузеће јавне површине одређеним објектима и то: 
Одлуком о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда (,,Сл. 
лист Града Београда’’, бр. 11/14, 25/14 – испр., 34/14, 2/15, 29/15 и 63/15), Одлуком о 
постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда 
(,,Сл. лист града Београда’’, бр. 17/15, 43/15 и 71/15) и Одлуком о постављању 
привремених објеката на територији града Београда (,,Сл. лист града Београда’’, бр. 17/15, 
43/15, 71/15 и 126/16). Поред тога, у истом тарифном броју предвиђена је напомена, да се 
такса из тачке 11. која се односи на решење за коришћење посебно обележеног места за 
паркирање путничког возила, не плаћа за списе и радње, када се коришћење посебно 
обележеног места за паркирање путничких возила врши за инвалиде којима је то право 
утврђено решењем за бесплатно коришћење, које својим актом прописује организациона 
јединица Градске управе надлежна за послове социјалне заштите. 

 У складу са предлозима Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, 
извршена је измена тачке 1. Тарифног броја 8. Таксене тарифе ,,Издавање информације о 
локацији’’ тако што је умањен износ таксе применом Правилника о методологији и начину 
утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС“, бр. 14/13, 25/13 и 
99/13). Наиме одредбама члана 10. став. 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 62/2006.. и 96/2017-усклађ.) предвиђено је да висина локалне 
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административне таксе не може бити већа од износа републичке административне таксе 
прописане за одговарајући, односно сличан спис или радњу, а имајући у виду Измену 
Закона о републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр. 43/2003... и 
50/2018-усклађ.) и дефинисани тарифни број 171б, којим је прописана такса за исти спис из 
надлежности Републике, овим предлогом је извршено усаглашавање износа таксе са 
законским прописима.  

Измењена је и тачка 2. истог Тарифног броја: ,,Издавање локацијских услова’’ који 
представљају изворни посао, али су и део Обједињене процедуре која се обавља 
електронским путем сходно чему су и трошкови смањени, а представља поверени посао 
сходно Закону о планирању и изградњи. Предлог износа таксе је утврђен применом 
Правилника о класификацији објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015), којим је дефинисана 
подела на категорије објеката: категорије А, Б, В и Г, а не према бруто грађевинској 
површини објекта као до сада (скраћено БРГП) и Применом Правилника о методологији и 
начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге, a имајући у виду  Измену Закона о 
републичким административним таксама и дефинисани тарифни број 171в. којим је 
прописана такса за исти спис из надлежности Републике и чл. 10. став. 2. Закона о 
финансирању локалне самоуправе. Сходно томе, износи таксе из важећих тачака 2, 3. и 4.  
које су обухваћене новом тачком 2, су смањени и усклађени са законским прописима.  

У новој тачки 3. истог Тарифног броја: ''Потврда пројекта парцелације и 
препарцелације’’ измена, односно смањење висине таксе произилази из  рационализације, 
односно поделе на три уместо четири (као што је сада предвиђено) врсте пројеката 
парцелације и препарцелације у односу на површину земљишта која је предмет 
потврђивања, као и на основу статистичког броја  захтева и врста захтева према површини 
земљишта, поднетих за потврђивање и утврђивања трошкова пружања јавне услуге у 
складу са Правилником о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне 
услуге. 

У новој тачки 4. истог Тарифног броја која гласи: ''Потврда урбанистичког пројекта 
за комплекс са објектима’’, измена, односно смањење висине таксе произилази из поделе 
објеката у односу на БРГП објеката на комплексу, уместо површине комплекса,  на основу 
рационализације поступка према врстама захтева који је сложенији у односу на 
потврђивање из тачке 3. који је анализиран такође на основу статистичког броја захтева и 
врста захтева у односу на БРГП објеката на комплексу, поднетих за потврђивање и на 
основу поређења са сличним списима и радњама из области урбанизма и утврђивања 
трошкова пружања јавне услуге у складу са Правилником о методологији и начину 
утврђивања трошкова пружања јавне услуге. 

Напомене уз исти тарифни број које се односе на тачке 2, 3. и 4.  из важеће Одлуке 
о локалним административним таксама, бришу се, ради примене  Правилника о 
класификацији објеката, где је дефинисана подела на категорије објеката: категорије А, Б, 
В и Г, те напомена из Појмовника Закона о планирању и изградњи из тог разлога није 
потребна и остаје само напомена у вези Приговора из тачке 5. Тачке 8, 9, 10. и 11. важеће 
Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама постале су Тачке 
6, 7, 8. и 9. Тарифног броја 8. и њихов износ је усклађен са индексом потрошачких цена од 
102,3 у Републици Србији према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике, оствареним у периоду од јула 2017. до јуна 2018. године. Изменом Тарифног 
броја 8. којом је извршено усаглашавање са прописима на нивоу Републике и у складу са 
тим извршен нови обрачун трошкова у складу са важећом методологијом, процена  
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове је да ће приходи од административне 
таксе по овом основу у 2019. години бити умањени у буџету Града за око 22% односно за 
око 12.000.000 динара. 
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У члану 2. Одлуке предвиђено је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном листу града Београда’’, а примењује се од 1. јануара 2019. 
године. 

За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање средстава буџета Града.  
 
У изради Одлуке обављене су консултације са Секретаријатом за скупштинске 

послове и прописе - Сектором за прописе. 
 
 
IV – ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

  

,,,,ТТААККССЕЕННАА  ТТААРРИИФФАА  

                                                                                                            

                                         Тарифни број 1. 

                                                                            Важећи износ    Предлог 

1.За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак 

ако овом одлуком није другачије прописано  

310 Износ из Закона о 

републичким 

административним 

таксама (у даљем 

тексту: Износ из 

Закона) 

310 

2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно 

мишљења о примени градских прописа  

 

 

1.523 

Износ из Закона 

 

1.550 

3. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно 

мишљења о примени прописа градских општина 

 

 

1.523 

Износ из Закона 

 

1.550 

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). 

ТТааккссаа  иизз  ооввоогг  ттааррииффнноогг  ббрроојјаа  ннее  ппллааћћаа  ссее  ззаа  ззааххттеевв,,  ккааддаа  јјее  ииззддаавваањњее  ссппииссаа,,  

оодднноосснноо  вврршшеењњее  ррааддњњее  ппоо  ттоомм  ззааххттееввуу  ооссллооббоођђеенноо  ппллааћћаањњаа  ттааккссее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ооввоомм  

ооддллууккоомм..  

ТТааккссаа  иизз  ооввоогг  ттааррииффнноогг  ббрроојјаа  ннее  ппллааћћаа  ссее  ззаа  ззааххттеевв  ззаа  ппррииссттуупп  ииннффооррммаацциијјааммаа  оодд  

јјааввнноогг  ззннааччаајјаа,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ззааккоонноомм  ккоојјиимм  ссее  ууррееђђуујјее  ссллооббооддаанн  ппррииссттуупп  ииннффооррммаацциијјааммаа  оодд  

јјааввнноогг  ззннааччаајјаа..  
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Тарифни број 2. 

                                                                                                                  Важећи износ    Предлог 

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  

 

 

 

456 

 

 

 

466 

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 из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за 
одлучивање по жалби надлежан орган града односно градске општине. 

2.ЗА ПРИГОВОР ПРОТИВ УПРАВНИХ РАДЊИ КОЈЕ 

ПРЕДУЗИМАЈУ ОРГАНИ ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА И УПРАВА 

ГРАДСКИХ ОПШТИНА  

 

 

 

466 

 

 

 

 

Тарифни број 3.  

                                                                                                    Важећи износ    Предлог 

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. 

 

3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу  

 

269 

Износ из 

Закона 

270 

 

3. За уложене ванредне правне лекове    

  

22..666633  

Износ из 

Закона 

22..770000  

1. За сва решења која доносе органи односно организационе 

јединице Градске управе града Београда и управа градских 

општина,  ако овом одлуком није другачије прописано 

518 530 

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 

 

 

310 

Износ из 

Закона 

310 
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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:  

    Важећи износ    Предлог 

1. Решење о постављању опреме за игру деце и рекреацију 

грађана   

11.296 11.556 

 

Тарифни број 5.   

 

За списе и радње из области саобраћаја које обавља организациона јединица 
Градске управе града Београда, плаћа се такса и то:  

                                                                                                    Важећи износ    Предлог  

1. Саобраћајно-технички услови за издавање локацијских услова  
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ 
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4.372 

 
4.473 

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

5.439 

 
5.564 

3. Решење за снабдевање, утовар-истовар новца, селидбе, 
вршење неодложних комуналних интервенција у пешачкој зони, 
за текући месец 3.105 

 
 

3.176 

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

 
506 

 
518 

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

3.105 

 
3.176 

6. Сагласност за заузеће јавне површине због извођења радова 
и манифестација 5.213 

 
5.333 

7. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања 
привремених и повремених објеката  
7. САГЛАСНОСТ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗБОГ 
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА, ТЕЗГИ И ДРУГИХ 
ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА И БАШТА 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 3.955 

 
4.046 

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

2.595 

 
 

2.655 

9. Решење о заузећу јавне површине 5.929 6.065 

10. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно 
средстава за оглашавање 5.929 

 
6.065 

11. Решење за коришћење посебно обележеног места за 
паркирање путничког возила 3.578 

 
3.660 

12. Решење о давању сагласности ауто школи да може 
обављати практичну обуку кандидата и изводити практични део 
испита за возача на путу 1.012 

 
 

1.035 

 



 

 15 

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА НЕ ПЛАЋА СЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ 

ТАЧКЕ 11. КАДА СЕ КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНОГ МЕСТА ЗА ПАРКИРАЊЕ 

ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ОДОБРАВА ЗА ИНВАЛИДЕ КОЈИМА ЈЕ ПРАВО ЗА БЕСПЛАТНО 

ПАРКИРАЊЕ УТВРЂЕНО АКТОМ КОЈИ ПРОПИСУЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ НАДЛЕЖНА ЗА ПОСЛОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ. 

 

Тарифни број 6.   

 

За списе и радње из области јавног превоза које обавља организациона јединица 
градске управе града београда, плаћа се такса и то:  

                                                                                                                Важећи износ    Предлог 

1. Саобраћајно-технички услови који се односе на 
функционисање јавног превоза у циљу издавања локацијских 
услова 4.372 4.473 

 

2. Мишљења и саобраћајно-технички услови који се односе на 
функционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко -
техничке докуменатације 5.439 5.564 

 

3. Сагласност за посебну организацију јавног превоза, која је 
последица заузећа јавне површине због извођења радова или 
манифестација  5.213 5.333 

 

4.Захтев за давање сагласности о испуњености услова за 
обављање делатности такси превоза 1.168 1.195 

 

5. Решење о давању сагласности о испуњености услова за 
обављање  делатности такси превоза за предузетника 449 459 

 

6. Решење о давању сагласности о испуњености услова за 
обављање  делатности такси превоза за правно лице 449 459 

 

7. Решење о давању сагласности о испуњености услова за 
обављање  делатности такси превоза за запослено лице у 
правном лицу 449 459 

 

8. Решење о давању сагласности за постављање рекламног 
паноа на крову такси возила 449 459 

 

9. Захтев за обављање испитивања погодности и класификацију 
такси возила 1.143 1.169 

 

10. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила 
483 494 

 

11. Такси дозвола 1.143 1.169  

12. Уверење о обављању делатности ауто-такси превоза 393 402  

13. Идентификациони картон 483 494  

14. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI 4.211 4.308  

15. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила    
1.236 1.264 

 

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

 
1.236 

 
1.264 
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Тарифни број 7.  

 

За списе и радње из области привреде које обавља организациона јединица  
Градске управе града Београда плаћа се такса и то:  

                                                                                                    Важећи износ    Предлог 

1. Решење о уношењу имена Београд у пословно име  

привредног субјекта и удружења 

19.844 20.300 

2. Решење о постављању плутајућег објекта на делу обале и 

водног простора на територији града Београда 

3.776 3.863 

 

 

Тарифни број 8. 

 

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    33..665500  

2.Локацијски услови за објекте  ((осим објеката линијске и 

комуналне инфраструктуре)  

 

до   30 м2 44..005544  

од    31  -   200м2 6.328 

од   201 -   400м2 11.393 

од   401 -   800м2 14.510 

од   801-    2.000м2 32.435 

од   2.001 -5.000м2 37.890 

од 5.001 -20.000м2 43.896 

преко 20 000м2 53.188 

3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне 

инфраструктуре (за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за 

електромрежу до 35кV, за телефонско телеграфску мрежу до 

600x4, за гасну мрежу до Ф  60, за топловод до Ф 100) 

37.111 

4. Локацијски  услови за изградњу линијске и комуналне 

инфраструктуре преко 1000 м и већих    капацитета 

51.139 

5. Приговор 467 

6. Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2 ha 6.298 

од 2,0 до 5,0 ha 11.430 

од 5,0 до 10,0 hа 18.930 

преко 10,0 hа 27.776 

7. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс  
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до 2,0 ha 6.298 

од 2,0 до 5,0 ha 11.430 

од 5,0 до 10,0 hа 18.930 

преко 10,0 hа 27.776 

8. Овера и уступање планског документа у дигиталном облику 3.039 

9. Уверење о посебним деловима објекта, које издаје 

организациона јединица Градске управе града Београда 

2.559 

10. Овера извода из техничке документације 673 

11. Увид у плански документ  1.049 

 

 НАПОМЕНА: Под тачком 2. обухваћени су објекти дефинисани чланом 2. тачка 22. 

Закона о планирању и изградњи. 

 Под тач. 3. и 4. обухваћена је линијска и комунална инфраструктура дефинисана 

чланом 2. тач. 26. и 27. Закона о планирању и изградњи. 

 Приговор из тачке 5. односи се на обавештења о одбијању потврђивања урбанистичког 

пројекта, пројекта парцелације и препарцелације и на издате локацијске услове и закључак 

о одбацивању захтева за издавање локацијских услова. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8. 

 

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:  

                                                                                                                        Предлог 

1. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 2.720 

2. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ   

                          ЗА ОБЈЕКТЕ КАТЕГОРИЈЕ А 1.790 

                          ЗА ОБЈЕКТЕ КАТЕГОРИЈЕ Б 2.720 

                          ЗА ОБЈЕКТЕ КАТЕГОРИЈЕ В 3.630 

                          ЗА ОБЈЕКТЕ КАТЕГОРИЈЕ Г 3.630 

3.ПОТВРДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

                     

                 ДО 0,5 ha 2.500 

                 ОД 0,5 HA ДО 5,0 ha 3.530 

                 ПРЕКО 5,0 ha 5.080 

4. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КОМПЛЕКС 
СА ОБЈЕКТИМА 

 

                             ДО 2.000 М2 БРГП 6.290 

                 ОД 2.001 М2  ДО 5.000 М2 БРГП   9.550 

                 ОД 5.001 М2  ДО 10.000 М2 БРГП 13.080 

                 ПРЕКО 10.000 М2 БРГП 17.250 
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5. ПРИГОВОР 478 

6. ОВЕРА И УСТУПАЊЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА У 
ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ 

3.109 

7. УВЕРЕЊЕ О ПОСЕБНИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКАТА, КОЈЕ 
ИЗДАЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БЕОГРАДА 

2.618 

8. ОВЕРА ИЗВОДА ИЗ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 688 

9. УВИД У ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ 1.073 

 

 ПРИГОВОР ИЗ ТАЧКЕ 5, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ,  

ОДНОСИ СЕ НА ОБАВЕШТЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПОТВРЂИВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА, ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И НА ИЗДАТЕ ЛОКАЦИЈСКЕ 

УСЛОВЕ И ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 

УСЛОВА. 

. 

 

Тарифни број 9. 

 

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

                                                                                                   Важећи износ    Предлог 

1. Решења и други акти које градоначелник града Београда 

доноси на основу Одлуке о грађевинском земљишту (отуђење 

грађевинског земљишта, давање у закуп грађевинског земљишта, 

размена грађевинског земљишта, деоба грађевинског земљишта, 

установљавање права службености, давање сагласности, измена 

решења)  

                     

5.910 

 

6.046 

2. Решење о конверзији права коришћења грађевинског 

земљишта у право својине уз накнаду 

 5.974 6.111 

3. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта 

у посебним случајевима 

5.953 6.090 

 

Тарифни број 10. 

 

За списе и радње из области информатике и статистике које обавља 

организациoна јединица Градске управе града Београда плаћа се такса и то:  

                                                                                                    Важећи износ    Предлог 

1. Изводи из регистара и база података Јединственог 

информационог система Београда 

4.869 4.981 

2. Потврда о јединици регистра и базе података Јединственог 

информационог система Београда 

826 845 

НАПОМЕНА: Ако се потврда издаје за више јединица, такса се плаћа онолико пута за 

колико се јединица потврда издаје. 
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Тарифни број 11. 

 

За препис акта и разгледање списа код органа и организационих јединица Градске 

управе града Београда и управа градских општина, плаћа се такса и то: 

                                                                                                      Важећи износ    Предлог 

1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала    

 

404 

 

Износ из 

Закона 

410 

2. За разгледање списа код органа односно организационе 

јединице, за сваки започети сат по   

 

 

360 

Износ из 

Закона 

360 

 

НАПОМЕНА: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање 

фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће 

машине. 

Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од две стране формата 

А4 или мањег.   

Тарифни број 12. 

 

За списе и радње које доносе органи и организационе јединице управа градских 

општина, плаћа се такса и то: 

                                                                                                   Важећи износ    Предлог 

1. Уверење о посебним деловима објекта – станова    

а) за један стан 268 274 

б) од два до десет станова 770 767 

в) преко десет станова 1.501 1.536 

2. Уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних 

места или пословног простора    

  

а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор 

(локал) 

247 253 

б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних 

простора (локала) 

685 701 

в) преко десет гаража или гаражних места или пословних 

простора (локала) 

1.432 1.465 

г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено- 

пословне зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и 

рекреације 

2.783 2.847 

3. Решење о исељењу бесправно усељених лица                                      2.789 2.853 

4. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке) 697 713 

5.  Решење о постављању привремених објеката   6.434 6.582 
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6. Решење о привременом заузећу јавних и других површина 

(тезге и други покретни привремени објекти) 

2.145 2.194 

7. Решење о постављању објекта за оглашавање односно 

огласног средства     

3.540 3.621 

8. Решење о привременом заузећу јавних и других површина 

(баште, забавни паркови, циркуси и слично) 

9.171 9.382 

9. Решење о сечи и орезивању стабала 

Напомена: такса за решење не плаћа се када се ради о захтеву за 

сечу или орезивање стабала на јавној зеленој површини 

429 439 

10. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини ради изградње 

4.580 4.685 

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 

ради 

 изградње односно легализације објекта 

5.910 6.046 

12.  Решење за постављање балон хале спортске намене – балон 

сале 

9.610 9.831 

13. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене 

– балон  сале 

5.336 5.459 

14. Решење за постављање балон хале спортске намене – 

пресостатичког покривача 

9.154 9.365 

15. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене 

–  пресостатичког покривача  

4.800 4.910 

  

 

 

                                                               * 

 

*              * 

Сагласно члану 54. тачка 1) Статута града Београда (,,Службени лист града 
Београда" бр. 39/08, 06/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), Градско веће града Београда 
утврдило је ___  септембра  2018. године, Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним 
административним таксама и предлаже Скупштини града Београда да исти усвоји у датом 
тексту.  


