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О Д Л У К А  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 

  

  

ЧЧллаанн  11..  

  

У Одлуци о локалним комуналним таксама за територију града Београда (,,Службени лист града 
Београда’’, бр. 50/14, 96/14, 29/15, 81/15, 125/16, 2/17 и 8/17 - исправка),  члан 2. став 1. мења се и гласи: 

''  ККооммууннааллннаа  ттааккссаа  ппллааћћаа  ссее  ззаа::  

11..  ииссттииццаањњее  ффииррммее  ннаа  ппооссллооввнноомм  ппррооссттоорруу;;  

22..  ддрржжаањњее  ммооттооррнниихх  ддррууммссккиихх  ии  ппррииккљљууччнниихх  ввооззииллаа,,  ооссиимм  ппоољљооппрриивврреедднниихх  ввооззииллаа  ии  ммаашшииннаа;;  

33..  ддрржжаањњее  ссррееддссттаавваа  ззаа  ииггрруу  ((''''ззааббааввннее  ииггррее''''))..''''          

 

ЧЧллаанн  22..  

У члану 7. у ставу 1. речи: ''односно надлежни секретаријат Градске управе града Београда'' бришу 
се. 

  

ЧЧллаанн  33..  

Таксенa тарифa, која је саставни део Одлуке, мења се и гласи: 

    
''Тарифни број 1. 

 
1.  Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: такса) 

утврђује се на годишњем нивоу зависно од регистроване претежне делатности обвезника, односно 
делатности коју обвезник обавља предвиђену Законом о финансирању локалне самоуправе, и то: 
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње 
и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских 
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека,  величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по 
зонама у којима се налази пословни објекат на којем је истакнута фирма. 

 
2.  Делатности предвиђене Законом о финансирању локалне самоуправе распоређене су у оквиру I, II 

и III групе делатности, а делатности предвиђене Уредбом о класификацији делатности су по шифрама 
делатности распоређене у оквиру IV, V и VI групе делатности из ове тарифе, и то: 

 
I група :  
- Банкарство; 
- Осигурање имовине и лица; 
- Производња нафте; 
- Трговина на велико дуванским производима; 
– Поштанске активности комерцијалног сервиса; 
 - Мобилне и телефонске услуге; 
- Казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга; 
 
II група : 
 - Трговина нафтом и дериватима нафте;  



– Поштанске активности јавног сервиса; 
-  Електропривреда; 
-  Ноћни барови и дискотеке; 
 
 III група : 
- Производња деривата нафте; 
– Производња дуванских производа; 
– Производња цемента. 

IVгрупа : 
06 – Експлоатација сирове нафте и природног  гаса; 
46.35 – Трговина на велико дуванским производима; 
46.51 – Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима; 
46.66 - Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом; 
46.72- Трговина на велико металима и металним рудама; 
53.20- Поштанске активности комерцијалног сервиса; 
61- Телекомуникације; 
62 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане  делатности; 
63 -  Информационе услужне делатности; 
64 - Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова; 
65 - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови,осим обавезног социјалног осигурања;  
66 -Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;  
68 -Пословање некретнинама; 
69 - Правни и рачуноводствени послови;  
70 – Управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем; 
71- Архитектонске и инжењерске делатност; инжењерско испитивање и  анализе; 
73 – Рекламирање и истраживање тржишта; 
74-Остале  стручне, научне и техничке делатности; 
77 – Изнајмљивање и лизинг ; 
78 – Делатности запошљавања; 
80 – Заштитне и истражне делатности; 
82.20 – Делатност позивних центара; 
82.30 – Организовање састанака и сајмова; 
82.91- Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа; 
92 -  Коцкање и клађење. 
 

V група : 

02 - Шумарство и сеча дрвећа; 
05 – Експлоатација угља; 
07 -  Експлоатација руда метала; 
08 – Остало рударство; 
09 – Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима; 
10.83 – Прерада чаја и кафе; 
20.11 – Производња индустријских гасова; 
23.69 – Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента; 
32. 1- Производња накита, бижутерије и сличних предмета; 
35 - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром  и климатизација; 
36  - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 
37 -  Уклањање отпадних вода; 



38 – Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно  искоришћавање  отпадних материја; 
39 – Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; 
45 - Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала (осим 45.20 и 45.40); 
46 -  Трговина на велико ,осим трговине моторним возилима и мотоциклима( осим 46.35, 46.51, 46.66 и 
46.72); 
47 - Трговина на мало ,осим трговине моторним возилима и мотоциклима; 
49 - Копнени саобраћај и цевоводни транспорт 
50 - Водени саобраћај; 
51 - Ваздушни саобраћај; 
52 – Складиштење и пратеће  активности у саобраћају; 
53 -  Поштанске активности (осим 53.20); 
55 – Смештај; 
56 – Делатност припремања и послуживања хране и пића; 
58.19 – Остала издавачка делатност; 
59  – Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних  записа и издавање музичких записа; 
60  – Програмске активности и емитовање; 
79 – Делатност  путничких агенција, тур- опeратора, услуге резервације    и  пратеће активности; 
81 – Услуге одржавања објеката и околине; 
82 – Канцеларијско- административне и друге помоћне пословне делатности (осим 82.20, 82.30 и 82.91); 
94 – Делатности удружења; 
95.11 – Поправка рачунара и  периферне опреме; 
95.12. -  Поправка комуникационе опреме. 
96- Остале личне услужне делатности (осим 96.01 и 96.02); 
97 – Делатност домаћинстава која запошљавају послугу; 

 
VI група 

01 - Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне  делатности; 
03 – Рибарство и аквакултуре; 
10  - Приозводња прехрамбених производа (осим 10.83); 
11 - Производња пића; 
12 - Производња дуванских производа; 
13 - Производња текстила;  
14 - Производња одевних предмета ;  
15 -  Производња коже и  предмета од коже;  
16  - Прерада дрвета и призводи од дрвета, плуте, сламе  и прућа,осим намештаја; 
17 - Производња папира и производа од папира; 
18 -  Штампање и умножавање аудио и видео записа; 
19 - Производња кокса и деривата нафте;  
20 - Производња хемикалија и хемијских производа(осим 20.11);  
21 – Производња основних фармацеутских производа и препарата; 
22 - Производња производа од гуме и пластике;  
23 - Производња производа од осталих неметалних минерала (осим  23.69); 
24 - Производња основних метала ;  
25 - Производња металних производа, осим машина и уређаја;  
26 - Производња рачунара, електронских  и оптичких  производа;  
27 - Производња електричне опреме; 
28 – Производња непоменутих машина и непоменуте опреме; 
29 - Производња моторних возила, приколица и полуприколица; 
30 -  Производња осталих саобраћајних средстава; 



31 -  Производња намештаја 
32. – Остале прерађивачке  делатности (осим 32.1); 
33  – Поправка и монтажа машина и   опреме; 
41 -  Изградња зграда; 
42 – Изградња осталих грађевина; 
43 – Специјализовани грађевински радови, 
45.20. – Одржавање и поправка моторних возила; 
45.40. – Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поравка мотоцикала; 
58 – Издавачке делатности (осим 58.19); 
72  – Научно истраживање и развој; 
75  – Ветеринарске делатности; 
84 – Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање; 
85 – Образовање; 
86  -  Здравствене делатности;  
87 – Социјална заштита са смештајем; 
88 -  Социјална заштита без смештаја; 
90  -  Стваралачке, уметничке и забавне делатности;  
91 -  Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности; 
93 – Спортске , забавне и рекреативне делатности; 
95– Поправка рачунара и предмета за личну  употребу и употребу у домаћинству; (осим 95.11 и 95.12)   
96.01- Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа; 
96.02 –Делатност фризерских и козметичких салона; 
98 - Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе; 
99 - Делатност екстериторијалних организација и тела. 

 
3. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

микро и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности предвиђене у 
тачки 2. овог тарифног броја у оквиру група I, II и III, и то : банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а 
имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају таксу. 

          
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 

мала и микро правна лица и предузетници,  осим правних лица и предузетника из тачке 3. овог тарифног 
броја, плаћају таксу у годишњем износу, зависно од групе делатности и зоне, према следећој табели:                                                 

                                                  
                                                                                                                       у динарима 

 
Групе делатности и зоне 

Велика 
правна лица 

Средња правна 
лица 

Mала и микро 
правна лица  

Предузетници  

I група          

I зона - екстра зона 
пословања 

670.720 402.432 201.216 134.144 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 545.872 327.522 163.761 109.174 

II зона                                                                              477.637 286.582 143.290 95.528 

III  зона                                                                              409.403 245.642 122.822 81.880 



IV зона 341.170 204.702 102.351 68.233 

V  зона                                                                                                                                              272.935 163.761 81.880 54.587 

  VI зона                                                                                                                                              204.702 122.822 61.410 40.941 

VII  зона                                                                  170.584 102.351 51.175 34.117 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 136.468 81.880 40.941 27.294 

II група         

I зона - екстра зона 
пословања 503.040 301.824 150.912 100.608 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 404.348 242.609 121.305 80.870 

II зона                                                                              353.805 212.281 106.142 70.760 

III  зона                                                                              303.261 181.958 90.979 60.652 

IV зона 252.717 151.631 75.817 50.544 

V  зона                                                                                                                                              202.175 121.305 60.652 40.435 

  VI зона                                                                                                                                              151.631 90.979 45.489 30.327 

VII  зона                                                                  126.360 75.817 37.907 25.272 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 101.087 60.652 30.326 20.217 

III група         

I зона - екстра зона 
пословања 335.360 201.216 100.608 67.072 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 266.870 160.123 80.061 53.375 

II зона                                                                              233.511 140.107 70.053 46.703 

III  зона                                                                              200.153 120.092 60.045 40.030 

IV зона 166.794 100.077 50.038 33.359 

V  зона                                                                                                                                              133.433 80.061 40.030 26.687 

VI зона                                                                                                                                              100.077 60.045 30.024 20.014 

VII  зона                                                                  83.397 50.038 25.020 16.680 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 66.718 40.030 20.014 13.345 

IV група         

I зона - екстра зона 
пословања 235.954 151.631 75.817 50.544 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 202.175 121.305 60.652 40.436 

II зона                                                                              176.903 106.142 53.071 35.381 

III  зона                                                                              151.631 90.979 45.489 30.327 

IV зона 126.360 75.817 37.907 25.272 

V  зона                                                                                                                                              101.087 60.652 30.327 20.217 

VI зона                                                                                                                                              75.817 45.489 22.744 15.162 

VII  зона                                                                  63.180 37.907 18.953 12.635 



VIII зона  и зона 
специфичних намена 50.544 30.327 15.162 10.109 

V група         

I зона - екстра зона 
пословања 202.175 121.305 60.652 40.436 

I зона осим екстра зоне 
пословања 161.740 97.042 48.522 32.347 

II зона                                                                              141.522 84.913 42.457 28.304 

III  зона                                                                              121.305 72.783 36.391 24.261 

IV зона 101.087 60.652 30.327 20.217 

V  зона                                                                                                                                              80.870 48.522 24.261 16.174 

VI зона                                                                                                                                              60.652 36.391 18.196 12.131 

VII  зона                                                                  50.544 30.327 15.162 10.109 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 40.436 24.261 12.131 8.087 

VI група         

I зона - екстра зона 
пословања 151.631 90.979 45.489 30.327 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 121.305 72.783 36.391 24.261 

II зона                                                                              106.142 63.685 31.842 21.229 

III  зона                                                                              90.979 54.587 27.294 18.196 

IV зона 75.817 45.489 22.744 15.162 

V  зона                                                                                                                                              60.652 36.391 18.196 12.131 

 VI зона                                                                                                                                              45.489 27.294 13.647 9.098 

VII  зона                                                                  37.907 22.744 11.372 7.852 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 30.327 18.196 9.098 6.065 

 
Правна лица која обављају делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга плаћају таксу у износу прописаном у табели за велика правна лица, зависно од зоне у 
оквиру I групе делатности. 

Новооснована правна лица која обављају делатности из I, II и III групе, осим правних лица која 
обављају делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга, за годину у 
којој су регистрована за обављање делатности плаћају таксу у износу прописаном у табели за мала и 
микро правна лица, зависно од групе делатности и зоне.  

Новоосновани предузетници који обављају делатности из I, II или III групе, за годину у којој су 
регистровани за обављање делатности плаћају таксу у износу прописаном у табели за предузетнике, у 
зависности од групе делатности и зоне.  

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

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

 



5.  Под фирмом, у смислу ове одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име, које упућује на 
то да правно или физичко лице обавља одређену делатност. 

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа 
само за једну фирму. 

 
6. Износ таксе прописан у тачки 4. овог тарифног броја, умањује се: 
1) Правним лицима, чије је седиште на територији града Београда, такса се умањује за 20% за 

истакнуту фирму на пословном простору који се налази на адреси изван седишта. 
2)  За истицање фирме на киоску, на тезги у затвореном простору и на објекту на коме је отворен 

шалтер, такса се плаћа у износу прописаном за предузетнике, у оквиру одговарајуће зоне и групе 
делатности.  

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

Таксени обвезник који има право на умањење, може користити олакшице или део олакшице, за које 
достави одговарајуће доказе надлежном одељењу Секретаријата за јавне приходе Градске управе града 
Београда.  

    Таксеном обвезнику који има право на умањење по више основа, износ таксе не може бити мањи од 
износа прописаног за предузетника, изузев обвезника из подт. 3). 

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

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

 
Тарифни број   2.  

 
            1. Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим 

износима: 

                                                            у динарима 

Ред. 
број 

Врста возила  

 
 

1. 

 
Врста L- мопеди, мотоцикли и  
трицикли  
 

 

1.1. до 125 цм3  460 

1.2. преко 125 цм3 до 250 цм3  680 

1.3. преко 250 цм3 до 500 цм3 1.140 

1.4. преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.390 

1.5. преко 1.200 цм3 1.720 

 
2.  

 
Врста М- возила за превоз лица 

 

 
2.1. 

 
М1-путничко возило 

 

2.1.1. до 1.150 цм3  570 

2.1.2. преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.140 



2.1.3. преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.720 

2.1.4. преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.300 

2.1.5. преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.470 

2.1.6. преко 3.000 цм3 5.740 

 
2.2. 

 
М2-лаки аутобус 

50 динара по регистрованом 
седишту 

 
2.3. 

 
М3-тешки аутобус 

50 динара по регистрованом 
седишту 

 
3. 

 
Врста N  Врста N - теретна возила 

 

3.1. до 2 т носивости 1.730 

3.2. од 2 т до 5 т носивости 2.300 

3.3. од 5 т до 12 т носивости 4.020 

3.4. преко  12 т носивости 5.740 

 
4. 

  

 
Врста О-прикључна возила 

 

4.1.  до 1 т носивости 460 

4.2. од 1 т до 5 т носивости 800 

4.3. од 5 т до 10 т носивости 1.090 

4.4. од 10 т до 12 т носивости 1.500 

4.5. преко  12 т носивости 2.300 

 
 
2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 
1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, које се на 

њено име прво региструје у једној години; 
2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност 

доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се на њено име прво региструје 
у једној години; 

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

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

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

  
Тарифни број 3. 

 
1. За држање средстава за игру (,,забавне игре’’) утврђује се такса сразмерно времену коришћења, и 

то дневно: 
- по апарату за забавне игре  92,60 динара  

 Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, 
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају у погон 
помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у 



којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну 
или више бесплатних игара исте врсте. 
      

2. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра, на 
основу задужења од стране надлежног одељења Секретаријата за јавне приходе Градске управе града 
Београда.  

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

 
Члан 4. 

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

а примењује се од 1. јануара 2019. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О Б Р А З Л О  Ж Е Њ Е 

 
 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за 
територију града Београда садржан је у одредбама члана 11. став 1. и члана 18.  Закона о финансирању 
локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени 
дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17– 
усклађени дин. износи и 89/18– усклађени дин. износи) и одредбама члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 
14) Статута града Београда (,,Службени лист града Београда’’, бр. 39/08,  06/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС). 

 
II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 
 
Одредбама члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за 
одређивање висине локалних такса и накнада, у поступку утврђивања буџета за наредну годину.  

Одредбама члана 11. став 1. наведеног закона предвиђено је да скупштина јединице локалне 
самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга.  

 Одредбама члана 18. наведеног закона, прописано је да се актом скупштине јединице локалне 
самоуправе којим се уводи локална комунална такса утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин 
плаћања локалне комуналне таксе. 

Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и 
пројекцијом за 2020. и 2021. годину, предвиђен је за 2019. годину раст потрошачких цена ( крај периода) од 
2,4% у односу на 2018. годину, што је основ за повећање износа такси за 2,4%, осим износа такси за 
држање моторних друмских и прикључних возила, који су као највиши износи ове таксе предвиђени 
Законом о финансирању локалне самоуправе, односно актом који Влада Републике Србије сваке године 
објављује, на предлог министарства надлежног за послове финансија, као износе који су усклађени са 
годишњим индексом потрошачких цена у претходном периоду. 
 Поред тога, Законом о финансирању локалне самоуправе предвиђено је ограничење највиших 
износи такси за истицање фирме на пословном простору за одређена правна лица разврстана у складу са 
Законом о рачуноводству, и то за мала и средња правна лица до две зараде и за велика правна лица до 
три просечне зараде по запосленом, остварене на територији јединице локалне самоуправе у периоду 
јануар – август године која претходи години за коју се утврђује такса. Поред тога, предвиђено је 
ограничење износа такси до десет зарада, за правна лица када обављају одређене делатности прописане 
Законом о финансирању локалне, и то: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње 
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека.  

Народна скупштина Републике Србије је, у складу са чл. 18. Закона о буџетском систему, на 
седници од 7. децембра 2018. године, усвојила Закон о накнадама за коришћење јавних добара 
(''Слижбени гласник РС'', бр. 95/18), којим су за коришћење јавних површина као добра у општој употреби, 
за које се наплаћују локалне комуналне таксе  ускладу са Законом о финансирању локалне самоуправе, 
предвиђене накнаде за коришћење јавних површина. Сходно томе, одредбама члана 278. наведеног 
закона, у тачки 16) предвиђено је да даном почетка примене тог закона, 1. јануара 2019. године, престају 
да важе одредбе члана 15. ст.1. тач. 2), 9), 14) и 16), као и члана 15б Закона о финансирању локалне 
самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 
124/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин.износи и 83/16), као и акта јединица локалне 
самоуправе донета на основу тих законских одредаба.  



У складу са наведеним овом одлуком је предвиђено да се у члану 2. ставу 1. тачке 2, 4. и 6, бришу, 
а односе се на локалне комуналне таксе: за коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.), за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности и за заузеће јавне 
површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. За коришћење јавних површина 
ће се од 1. јануара 2019. године наплаћивати накнаде у складу са Одлуком о накнадама за коришћење 
јавних површина, која ће бити усвојена до краја 2018. године. 

 Секретаријат за финансије је као обрађивач одлуке у складу са наведеним прописима, у сарадњи 
са ресорним секретаријатима Градске управе града Београда припремио нацрт ове одлуке.  

 

 

III- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКРЕТНИХ РЕШЕЊА  
 

У члану 1. Одлуке предвиђено је да се у члану 2. Одлуке, став 1. мења тако што се прописују таксе 
које се односе на важеће таксе из тачака 1, 3 и 5 и то: комунална такса за ииссттииццаањњее  ффииррммее  ннаа  ппооссллооввнноомм  

ппррооссттоорруу,,  ззаа  ддрржжаањњее  ммооттооррнниихх  ддррууммссккиихх  ии  ппррииккљљууччнниихх  ввооззииллаа,,  ооссиимм  ппоољљооппрриивврреедднниихх  ввооззииллаа  ии  ммаашшииннаа  ии  

ззаа  ддрржжаањњее  ссррееддссттаавваа  ззаа  ииггрруу  ((''''ззааббааввннее  ииггррее''''))..  ККооммууннааллннее  ттааккссее  иизз  ттааччааккаа  22,,  44  ии  66  ООддллууккее  оо  ллооккааллнниимм  

ккооммууннааллнниимм  ттааккссааммаа  ккоојјаа  ссее  ппррииммеењњуујјее,,  ии  ттоо::  ззаа коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.), за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности и за заузеће јавне 
површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, нису предмет ове одлуке, већ ће 
за коришћење јавних површина бити прописана накнада посебном одлуком Скупштине града. 

    У члану 2. Одлуке предвиђено је брисање надлежности за наплату локалних комуналних такси од 
стране других секретаријата Градске управе, осим надлежности Секретаријата за наплату јавних прихода,  
који врши наплату такси које су предвиђене овом одлуком.  

 
 У члану 3. Одлуке утврђена је Таксена тарифа, у којој су утврђени нови износи таксе, и то: 
 
У тарифном броју 1. предвиђено је плаћање таксе на истакнуту фирму у складу са критеријумима и 

лимитима предвиђеним чланом 15а Закона о финансирању локалне самоуправе. Износи таксе су 
прописани у шест група и увећани за 2,4%. У прве три групе (I, II и III групи) прописани су износи таксе за 
обављање делатности предвиђених Законом: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека. Код обављања ових 
делатности, без обзира на регистровану делатност, Законом је предвиђен највиши износ таксе до десет 
просечних зарада остварених у периоду јануар – август године која претходи години за коју се утврђује 
фирмарина.  На основу обавештења Републичког завода за статистику, на територији града Београда је у 
предметном периоду ове године, остварена просечна зарада (са порезима и доприносима) у износу од 
83.247 динара. На основу тих података, највиши износ таксе за наведене делатности износи  8,0 просечних 
зарада, што је у складу са лимитом од десет зарада. 

 Све регистроване делатности су према шифрама делатности предвиђеним Уредбом о 
класификацији делатности, распоређене у три групе:  IV, V и VI  и важећи износи такси у тим групама 
повећани за 2,4%, односно повећани до највиших износа такси  прописаних у складу са Законом, тако што 



су највиши износи такси за средња правна лица и мала и микро правна лица и предузетнике који имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара предвиђени до две просечне зараде, а за велика правна лица до 
три просечне зараде. 
 У тарифном броју 2. је предвиђено плаћање таксе за држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, у складу са 
Усклађеним највишим износима локалне комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина (,,Службени гласник РС’’, бр. 89/18) и врстом возила 
предвиђеном чланом 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС’’, бр. 41/09... 
и 41/18) и Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима (,,Службени гласник РС’’, бр. 40/12... и 70/18), према Упутству Министарства 
финансија 

У тарифном броју 3. предвиђено је плаћање таксе за држање средстава за игру (,,забавне игре’’) и 
важећи износ комуналне таксе увећан је за 2,4%, у складу са планираним растом потрошачких цена (крај 
периода) у 2019. години. 

 
У члану 4. предвиђено је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

листу града Београда'', а примењује се почев од 1. јануара 2019. године, у складу са применом буџета и 
осталих финансијских одлука за 2019. годину. 

 
IV - ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПРИХОДА У 2019. ГОДИНИ 
 
У 2019. години планирано је да ће се по основу наплате прихода од локалних комуналних такси у 

буџету Града и у буџетима градских општина остварити приход за око 73,3 милиона динара више него у 
2018. години. 

 
 
V - СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
За спровођење Одлуке није потребно ангажовање додатних средстава из буџета града Београда. 

У изради Одлуке обављене су консултације са Секретаријатом за скупштинске послове и прописе 
– Сектором за прописе. 

 
VI -  ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 
 

''ЧЛАН 2. 
 

  

ККооммууннааллннаа  ттааккссаа  ппллааћћаа  ссее  ззаа::  

11..  ииссттииццаањњее  ффииррммее  ннаа  ппооссллооввнноомм  ппррооссттоорруу;;  

22..  ккоорриишшћћеењњее  ррееккллааммнниихх  ппааннооаа,,  ууккљљууччуујјуућћии  ии  ииссттииццаањњее  ии  ииссппииссиивваањњее  ффииррммее  вваанн  ппооссллооввнноогг  

ппррооссттоорраа  ннаа  ооббјјееккттииммаа  ии  ппррооссттооррииммаа  ккоојјии  ппррииппааддаајјуу  јјееддиинниицции  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ((ккооллооввооззии,,  

ттррооттооааррии,,  ззееллееннее  ппоовврршшииннее,,  ббааннддееррее  ии  сслл..));;  

33..  ддрржжаањњее  ммооттооррнниихх  ддррууммссккиихх  ии  ппррииккљљууччнниихх  ввооззииллаа,,  ооссиимм  ппоољљооппрриивврреедднниихх  ввооззииллаа  ии  ммаашшииннаа;;  

44..  ккоорриишшћћеењњее  ппррооссттоорраа  ннаа  јјааввнниимм  ппоовврршшииннааммаа  ииллии  ииссппрреедд  ппооссллооввнниихх  ппррооссттоорриијјаа  уу  ппооссллооввннее  

ссввррххее,,  ооссиимм  ррааддии  ппррооддаајјее  шшттааммппее,,  ккњњииггаа  ии  ддррууггиихх  ппууббллииккаацциијјаа,,  ппррооииззввооддаа  ссттаарриихх  ии  ууммееттннииччккиихх  

ззааннааттаа  ии  ддооммааћћее  ррааддииннооссттии;;  

55..  ддрржжаањњее  ссррееддссттаавваа  ззаа  ииггрруу  ((''''ззааббааввннее  ииггррее''''));;  

66..  ззааууззеећћее  јјааввннее  ппоовврршшииннее  ггрраађђееввииннссккиимм  ммааттеерриијјааллоомм  ии  ззаа  ииззввоођђеењњее  ггрраађђееввииннссккиихх  ррааддоовваа..  

  



''  ККООММУУННААЛЛННАА  ТТААККССАА  ППЛЛААЋЋАА  ССЕЕ  ЗЗАА::  

11..  ИИССТТИИЦЦААЊЊЕЕ  ФФИИРРММЕЕ  ННАА  ППООССЛЛООВВННООММ  ППРРООССТТООРРУУ;;  

22..  ДДРРЖЖААЊЊЕЕ  ММООТТООРРННИИХХ  ДДРРУУММССККИИХХ  ИИ  ППРРИИККЉЉУУЧЧННИИХХ  ВВООЗЗИИЛЛАА,,  ООССИИММ  ППООЉЉООППРРИИВВРРЕЕДДННИИХХ  

ВВООЗЗИИЛЛАА  ИИ  ММААШШИИННАА;;  

33..  ДДРРЖЖААЊЊЕЕ  ССРРЕЕДДССТТААВВАА  ЗЗАА  ИИГГРРУУ  ((''''ЗЗААББААВВННЕЕ  ИИГГРРЕЕ''''))..''''          

  

ЛЛооккааллннее  ккооммууннааллннее  ттааккссее  ннее  ппллааћћаајјуу  ссее  ззаа  ккоорриишшћћеењњее  ппрраавваа,,  ппррееддммееттаа  ии  ууссллууггаа  оодд  ссттррааннее  

ддрржжааввнниихх  ооррггааннаа  ии  ооррггааннииззаацциијјаа,,  ооррггааннаа  ии  ооррггааннииззаацциијјаа  ттееррииттоорриијјааллннее  ааууттооннооммиијјее  ии  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее  ии  ууссттаанноовваа  ппррееммаа  ккоојјииммаа  ггрраадд  ББееооггрраадд  вврршшии  ппрраавваа  ооссннииввааччаа..''''  
 

''ЧЛАН 7. 

  
Наплату комуналне таксе врши Секретаријат за јавне приходе Градске управе града Београда, 

ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, у складу са овом одлуком. 
За комуналне таксе које се утврђују решењем Секретаријат за јавне приходе Градске управе града 

Београда, обвезник је дужан да до доспелости обавезе по решењу о утврђивању комуналне таксе за текућу 
годину, плаћа месечне аконтације у висини обавезе за последњи месец године која претходи години за коју 
се утврђује и плаћа такса. 

Разлику између комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник 
је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању обавезе за текућу годину. 

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, 
повраћаја, застарелости, наплате, принудне наплате и осталог што није посебно уређено овом одлуком, 
примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.'' 

 
 
               ''Таксена тарифа 

  
''Тарифни број 1. 

 
1.  Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: такса) 
утврђује се на годишњем нивоу зависно од регистроване претежне делатности обвезника, односно 
делатности коју обвезник обавља предвиђену Законом о финансирању локалне самоуправе, и то: 
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње 
и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских 
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека,  величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по 
зонама у којима се налази пословни објекат на којем је истакнута фирма. 
 
2.  Делатности предвиђене Законом о финансирању локалне самоуправе распоређене су у оквиру I, II 
и III групе делатности, а делатности предвиђене Уредбом о класификацији делатности су по шифрама 
делатности распоређене у оквиру IV, V и VI групе делатности из ове тарифе, и то: 
 
I група :  
- Банкарство; 
- Осигурање имовине и лица; 
- Производња нафте; 
- Трговина на велико дуванским производима; 
– Поштанске активности комерцијалног сервиса; 
 - Мобилне и телефонске услуге; 



- Казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга; 
 
II група : 
 - Трговина нафтом и дериватима нафте;  
– Поштанске активности јавног сервиса; 
-  Електропривреда; 
-  Ноћни барови и дискотеке; 
 
 III група : 
- Производња деривата нафте; 
– Производња дуванских производа; 
– Производња цемента. 

IVгрупа : 
06 – Експлоатација сирове нафте и природног  гаса; 
46.35 – Трговина на велико дуванским производима; 
46.51 – Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима; 
46.66 - Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом; 
46.72- Трговина на велико металима и металним рудама; 
53.20- Поштанске активности комерцијалног сервиса; 
61- Телекомуникације; 
62 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане  делатности; 
63 -  Информационе услужне делатности; 
64 - Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова; 
65 - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови,осим обавезног социјалног осигурања;  
66 -Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;  
68 -Пословање некретнинама; 
69 - Правни и рачуноводствени послови;  
70 – Управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем; 
71- Архитектонске и инжењерске делатност; инжењерско испитивање и  анализе; 
73 – Рекламирање и истраживање тржишта; 
74-Остале  стручне, научне и техничке делатности; 
77 – Изнајмљивање и лизинг ; 
78 – Делатности запошљавања; 
80 – Заштитне и истражне делатности; 
82.20 – Делатност позивних центара; 
82.30 – Организовање састанака и сајмова; 
82.91- Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа; 
92 -  Коцкање и клађење. 
 

V група : 

02 - Шумарство и сеча дрвећа; 
05 – Експлоатација угља; 
07 -  Експлоатација руда метала; 
08 – Остало рударство; 
09 – Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима; 
10.83 – Прерада чаја и кафе; 
20.11 – Производња индустријских гасова; 
23.69 – Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента; 



32. 1- Производња накита, бижутерије и сличних предмета; 
35 - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром  и климатизација; 
36  - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 
37 -  Уклањање отпадних вода; 
38 – Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно  искоришћавање  отпадних материја; 
39 – Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; 
45 - Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала (осим 45.20 и 45.40); 
46 -  Трговина на велико ,осим трговине моторним возилима и мотоциклима( осим 46.35, 46.51, 46.66 и 
46.72); 
47 - Трговина на мало ,осим трговине моторним возилима и мотоциклима; 
49 - Копнени саобраћај и цевоводни транспорт 
50 - Водени саобраћај; 
51 - Ваздушни саобраћај; 
52 – Складиштење и пратеће  активности у саобраћају; 
53 -  Поштанске активности (осим 53.20); 
55 – Смештај; 
56 – Делатност припремања и послуживања хране и пића; 
58.19 – Остала издавачка делатност; 
59  – Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних  записа и издавање музичких записа; 
60  – Програмске активности и емитовање; 
79 – Делатност  путничких агенција, тур- опeратора, услуге резервације    и  пратеће активности; 
81 – Услуге одржавања објеката и околине; 
82 – Канцеларијско- административне и друге помоћне пословне делатности (осим 82.20, 82.30 и 82.91); 
94 – Делатности удружења; 
95.11 – Поправка рачунара и  периферне опреме; 
95.12. -  Поправка комуникационе опреме. 
96- Остале личне услужне делатности (осим 96.01 и 96.02); 
97 – Делатност домаћинстава која запошљавају послугу; 

 
VI група 

01 - Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне  делатности; 
03 – Рибарство и аквакултуре; 
10  - Приозводња прехрамбених производа (осим 10.83); 
11 - Производња пића; 
12 - Производња дуванских производа; 
13 - Производња текстила;  
14 - Производња одевних предмета ;  
15 -  Производња коже и  предмета од коже;  
16  - Прерада дрвета и призводи од дрвета, плуте, сламе  и прућа,осим намештаја; 
17 - Производња папира и производа од папира; 
18 -  Штампање и умножавање аудио и видео записа; 
19 - Производња кокса и деривата нафте;  
20 - Производња хемикалија и хемијских производа(осим 20.11);  
21 – Производња основних фармацеутских производа и препарата; 
22 - Производња производа од гуме и пластике;  
23 - Производња производа од осталих неметалних минерала (осим  23.69); 
24 - Производња основних метала ;  
25 - Производња металних производа, осим машина и уређаја;  
26 - Производња рачунара, електронских  и оптичких  производа;  



27 - Производња електричне опреме; 
28 – Производња непоменутих машина и непоменуте опреме; 
29 - Производња моторних возила, приколица и полуприколица; 
30 -  Производња осталих саобраћајних средстава; 
31 -  Производња намештаја 
32. – Остале прерађивачке  делатности (осим 32.1); 
33  – Поправка и монтажа машина и   опреме; 
41 -  Изградња зграда; 
42 – Изградња осталих грађевина; 
43 – Специјализовани грађевински радови, 
45.20. – Одржавање и поправка моторних возила; 
45.40. – Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поравка мотоцикала; 
58 – Издавачке делатности (осим 58.19); 
72  – Научно истраживање и развој; 
75  – Ветеринарске делатности; 
84 – Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање; 
85 – Образовање; 
86  -  Здравствене делатности;  
87 – Социјална заштита са смештајем; 
88 -  Социјална заштита без смештаја; 
90  -  Стваралачке, уметничке и забавне делатности;  
91 -  Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности; 
93 – Спортске , забавне и рекреативне делатности; 
95– Поправка рачунара и предмета за личну  употребу и употребу у домаћинству; (осим 95.11 и 95.12)   
96.01- Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа; 
96.02 –Делатност фризерских и козметичких салона; 
98 - Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе; 
99 - Делатност екстериторијалних организација и тела. 

 
3. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

микро и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности предвиђене у 
тачки 2. овог тарифног броја у оквиру група I, II и III, и то : банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а 
имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају таксу. 

          
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, 

мала и микро правна лица и предузетници,  осим правних лица и предузетника из тачке 3. овог тарифног 
броја, плаћају таксу у годишњем износу, зависно од групе делатности и зоне, према следећој табели:                                                   

                                                                                                                                                                               
у динарима 

 
Групе делатности и зоне 

Велика 
правна лица 

Средња правна 
лица 

Mала и микро 
правна лица  

Предузетници  

I група          

I зона - екстра зона 
пословања 

655.000 393.000 196.500 131.000 



 I зона осим екстра зоне 
пословања 533.078 319.846 159.923 106.615 

II зона                                                                              466.442 279.865 139.932 93.289 

III  зона                                                                              399.808 239.885 119.943 79.961 

IV зона 333.174 199.904 99.952 66.634 

V  зона                                                                                                                                              266.538 159.923 79.961 53.308 

  VI зона                                                                                                                                              199.904 119.943 59.971 39.981 

VII  зона                                                                  166.586 99.952 49.976 33.317 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 133.270 79.961 39.981 26.654 

II група         

I зона - екстра зона 
пословања 491.250 294.750 147.375 98.250 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 394.871 236.923 118.462 78.975 

II зона                                                                              345.513 207.306 103.654 69.102 

III  зона                                                                              296.153 177.693 88.847 59.230 

IV зона 246.794 148.077 74.040 49.359 

V  зона                                                                                                                                              197.437 118.462 59.230 39.488 

  VI зона                                                                                                                                              148.077 88.847 44.423 29.616 

VII  зона                                                                  123.398 74.040 37.019 24.680 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 98.718 59.230 29.616 19.743 

III група         

I зона - екстра зона 
пословања 327.500 196.500 98.250 65.500 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 260.615 156.370 78.185 52.124 

II зона                                                                              228.038 136.823 68.411 45.608 

III  зона                                                                              195.462 117.277 58.638 39.092 

IV зона 162.885 97.731 48.865 32.577 

V  зона                                                                                                                                              130.306 78.185 39.092 26.062 

VI зона                                                                                                                                              97.731 58.638 29.320 19.545 

VII  зона                                                                  81.442 48.865 24.434 16.289 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 65.154 39.092 19.545 13.032 

IV група         

I зона - екстра зона 
пословања 230.424 148.077 74.040 49.359 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 197.437 118.462 59.230 39.488 

II зона                                                                              172.757 103.654 51.827 34.552 

III  зона                                                                              148.077 88.847 44.423 29.616 



IV зона 123.398 74.040 37.019 24.680 

V  зона                                                                                                                                              98.718 59.230 29.616 19.743 

VI зона                                                                                                                                              74.040 44.423 22.211 14.807 

VII  зона                                                                  61.699 37.019 18.509 12.339 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 49.359 29.616 14.807 9.872 

V група         

I зона - екстра зона 
пословања 197.437 118.462 59.230 39. 488 

I зона осим екстра зоне 
пословања 157.949 94.768 47.385 31.589 

II зона                                                                              138.205 82.923 41.462 27.641 

III  зона                                                                              118.462 71.077 35.538 23.692 

IV зона 98.718 59.230 29.616 19.743 

V  зона                                                                                                                                              78.975 47.385 23.692 15.795 

VI зона                                                                                                                                              59.230 35.538 17.770 11.847 

VII  зона                                                                  49.359 29.616 14.807 9.872 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 39.488 23.692 11.847 7.897 

VI група         

I зона - екстра зона 
пословања 148.077 88.847 44.423 29.616 

 I зона осим екстра зоне 
пословања 118.462 71.077 35.538 23.692 

II зона                                                                              103.654 62.192 31.096 20.731 

III  зона                                                                              88.847 53.308 26.654 17.770 

IV зона 74.040 44.423 22.211 14.807 

V  зона                                                                                                                                              59.230 35.538 17.770 11.847 

 VI зона                                                                                                                                              44.423 26.654 13.327 8.885 

VII  зона                                                                  37.019 22.211 11.105 7.404 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 29.616 17.770 8.885 5.923 

 
Правна лица која обављају делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга плаћају таксу у износу прописаном у табели за велика правна лица, зависно од зоне у 
оквиру I групе делатности. 

Новооснована правна лица која обављају делатности из I, II и III групе, осим правних лица која 
обављају делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга, за годину у 
којој су регистрована за обављање делатности плаћају таксу у износу прописаном у табели за мала и 
микро правна лица, зависно од групе делатности и зоне.  

Новоосновани предузетници који обављају делатности из I, II или III групе, за годину у којој су 
регистровани за обављање делатности плаћају таксу у износу прописаном у табели за предузетнике, у 
зависности од групе делатности и зоне.  

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



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

 
5.  Под фирмом, у смислу ове одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име, које упућује на 

то да правно или физичко лице обавља одређену делатност. 
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа 

само за једну фирму. 
 
6. Износ таксе прописан у тачки 4. овог тарифног броја, умањује се: 
1) Правним лицима, чије је седиште на територији града Београда, такса се умањује за 20% за 

истакнуту фирму на пословном објекту који се налази на адреси изван седишта. 
2)  За истицање фирме на киоску, на тезги у затвореном простору и на објекту на коме је отворен 

шалтер, такса се плаћа у износу прописаном за предузетнике, у оквиру одговарајуће зоне и групе 
делатности.  

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

Таксени обвезник који има право на умањење, може користити олакшице или део олакшице, за које 
достави одговарајуће доказе надлежном одељењу УЈП.  

    Таксеном обвезнику који има право на умањење по више основа, износ таксе не може бити мањи од 
износа прописаног за предузетника, изузев обвезника из подт. 3). 

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

 
      7. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења надлежног одељења УЈП 

града Београда, месечно до 15. у месецу за претходни месец. 
 

Тарифни број 2. 
 

1. За коришћење рекламних паноа, односно објеката и средства за оглашавање, такса се утврђује 
на годишњем нивоу и то: 

1а) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним 
површинама путем јавног конкурса, такса се утврђује по објекту и то: 

- за предузетнике, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара и 
средња правна лица износи 12.662 динара;  

- за велика правна лица износи 19.262  динара;  
- за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности 

банкарства, осигурање имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње 
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека износи 62.775 динара.  

1б) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и 
контактне мреже такса се утврђује за сваки објекат односно средство за оглашавање и то: 

- за предузетнике, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара и 
средња правна лица износи 1.034 динара;  

- за велика правна лица износи 1.550 динара;  
- за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности 

банкарства, осигурање имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње 
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека износи 5.267 динара.  



1в) За ласерске приказе и балоне такса се утврђује по приказу односно балону и то: 
- за предузетнике, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара и 

средња правна лица износи 30.723 динара;  
- за велика правна лица износи 46.085 динара;  
- за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности 

банкарства, осигурање имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње 
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека износи 153.616 динара.  

1г) За плакате такса се утврђује по плакату и то: 
- за предузетнике, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара и 

средња правна лица износи 6.585 динара;  
- за велика правна лица износи 9.875 динара;  
- за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности 

банкарства, осигурање имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње 
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека износи 32.895 динара.  

 
2.За коришћење рекламних паноа, односно објеката и средстава за оглашавање такса се утврђује по 
зонама на годишњем нивоу и то: 

2а) За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на 
зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл., на ограде градилишта, заштитне прекриваче 
грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебних објектима који се 
постављају на другим површинама такса се утврђује за сваки објекат, односно средство за оглашавање и 
годишње износи: 

- за предузетнике, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара и 
средња правна лица 

Рекламна 
површина 

I зона екстра 
зона 

пословања 

I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

II зона III зона IV зона V зона VI зона VII зона VIII зона 
Зона 
спец. 
нам. 

до 2 м2 6.585 5.931 5.345 4.807 4.327 3.895 3.509 3.158 2.843 2.843 

преко 2 м2 
до 12 м2 

16.463 14.826 

 
 

13.363 12.017 10.820 

 
 

9.737 8.772 7.895 

 
 

7.106 

 
 

7.106 

преко 12 м2 30.723 29.627 26.667 23.977 21.581 19.438 17.499 15.743 14.165 14.165 

- за велика правна лица износи 

Рекламна 
површина 

I зона екстра 
зона 

пословања 

I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

II зона III зона IV зона V зона VI зона VII зона VIII зона 
Зона 
спец. 
нам. 

до 2 м2 9.872 8.890 8.000 7.205 6.479 5.826 5.239 4.656 4.212 4.212 

преко 2 м2 
до 12 м2 24.679 22.223 20.001 18.013 16.200 14.563 13.100 11.697 10.527 10.527 

преко 12 м2 46.085 44.447 40.002 36.002 32.398 29.123 26.201 23.568 21.228 21.228 



- за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности 
банкарства, осигурање имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње 
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека 

Рекламна 
површина 

I зона екстра 
зона 

пословања 

I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

II зона III зона IV зона V зона VI зона VII зона VIII зона 
Зона 
спец. 
нам. 

до 2 м2 32.925 30.352 27.311 24.586 22.130 19.907 17.919 16.141 14.503 14.503 

преко 2 м2 
до 12 м2 82.297 75.881 68.279 61.464 55.324 49.768 44.797 40.352 36.260 36.260 

преко 12 м2 153.616 148.136 133.322 119.988 107.992 97.196 87.489 78.729 70.881 70.881 

 

2б) За рекламне заставе такса се утврђује по застави и годишње износи и то: 

- за предузетнике, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара 
и средња правна лица 

Рекламна 
површина 

I зона екстра 
зона пословања 

I зона осим екстра 
зоне пословања 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

VI 
зона 

VII 
зона 

VIII 
зона 

Зона 
спец. 
нам. 

до 1 м2 2.561 2.304 2.105 1.872 1.673 1.520 1.345 1.206 1.088 1.088 

преко 1 м2 4.023 3.521 3.158 2.843 2.550 2.292 2.059 1.872 1.673 1.673 

- за велика правна лица износи 

Рекламна 
површина 

I зона екстра 
зона пословања 

I зона осим екстра 
зоне пословања 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

VI 
зона 

VII 
зона 

VIII 
зона 

Зона 
спец. 
нам. 

до 1 м2 3.843 3.457 3.123 2.806 2.509 2.280 2.017 1.806 1.632 1.632 

преко 1 м2 5.860 5.281 4.737 4.262 3.825 3.439 3.088 2.790 2.509 2.509 

- за велика, средња, мала и микро правна лица и предузетнике који обављају делатности 
банкарства, осигурање имовине и лица, производњу и трговину нафтом и дериватима нафте, производње 
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека 

Рекламна 
површина 

I зона екстра 
зона пословања 

I зона осим екстра 
зоне пословања 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

VI 
зона 

VII 
зона 

VIII 
зона 

Зона 
спец. 
нам. 

до 1 м2 5.124 4.610 4.212 3.743 3.346 3.041 2.690 2.409 2.175 2.175 

преко 1 м2 7.813 7.042 6.316 5.684 5.100 4.586 4.117 3.697 3.345 3.345 

 

3. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на 
основу задужења надлежног одељења УЈП града Београда, а по претходно издатом акту управе градске 



општине, односно организационе јединице Градске управе града Београда, у складу са посебном одлуком 
Скупштине града Београда. 

Управа градске општине, односно организациона јединица Градске управе града Београда је у 
обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, достави надлежном одељењу УЈП града Београда са 
следећим подацима: 

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

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица. 

Тарифни број   3. 
 

            1. Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим 

износима: 

                                                            у динарима 

Ред. 
број 

Врста возила  

 
 

1. 

 
Врста L- мопеди, мотоцикли и  
трицикли  
 

 

1.1. до 125 цм3  440 

1.2. преко 125 цм3 до 250 цм3  650 

1.3. преко 250 цм3 до 500 цм3 1.090 

1.4. преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.320 

1.5. преко 1.200 цм3 1.630 

 
2.  

 
Врста М- возила за превоз лица 

 

 
2.1. 

 
М1-путничко возило 

 

2.1.1. до 1.150 цм3  540 

2.1.2. преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.090 

2.1.3. преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.630 

2.1.4. преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.180 

2.1.5. преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.290 

2.1.6. преко 3.000 цм3 5.450 

 
2.2. 

 
М2-лаки аутобус 

50 динара по регистрованом 
седишту 

 
2.3. 

 
М3-тешки аутобус 

50 динара по регистрованом 
седишту 

 
3. 

 
Врста N  Врста N - теретна возила 

 

3.1. до 2 т носивости 1.640 

3.2. од 2 т до 5 т носивости 2.180 

3.3. од 5 т до 12 т носивости 3.820 

3.4. преко  12 т носивости 5.450 



 
4. 

  

 
Врста О-прикључна возила 

 

4.1.  до 1 т носивости 440 

4.2. од 1 т до 5 т носивости 760 

4.3. од 5 т до 10 т носивости 1.040 

4.4. од 10 т до 12 т носивости 1.420 

4.5. преко  12 т носивости 2.180 

 
 
2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 
1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, које се на 

њено име прво региструје у једној години; 
2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност 

доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се на њено име прво региструје 
у једној години; 

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

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

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

  

ТТааррииффннии  ббрроојј  44..    

  
1. За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности, за сваки цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се такса сразмерно 
времену коришћења, и то: 

 
1) за обављање пословне делатности ( привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти и 

други слични објекти за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских услуга и других 
услуга; покретни привремени објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, кестен, кукуруз и 
слично, конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих напитака, аутомати за 
продају робе на мало и пружање услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских 
производа и слично, и други покретни објекти за продају робе на мало и вршење занатских  и других 
услуга, специјализована возила за обављање делатности трговине на мало и друге делатности у складу са 
законом, наменски монтажни објекти за потребе обављања делатности јавних комуналних предузећа – 
терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, опреме и слично, као и телефонске говорнице), 
такса се утврђује дневно: 

                                                                                  динара         

- I зона - екстра зона пословања 71,50 

- I зона осим екстра зоне пословања 56,60 

- II зона 45,50 

- III зона 36,90 

- IV зона 29,50 



- V зона 23,40 

- VI зона 18,40 

- VII зона 14,70 

- VIII  зона                                                                                             12,20 

- зона специфичних намена 9,80 

 
2) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа, такса се 

утврђује дневно:                                                                                                                                                      
                                                                                                                                              динара        

- I зона - екстра зона пословања 30,70 

- I зона осим екстра зоне пословања 24,70 

- II зона 19,60 

- III зона 15,30 

- IV зона 12,20 

- V зона 9,10 

- VI зона 6,10 

- VII зона 4,90 

- VIII  зона                                                                                             4,20 

- зона специфичних намена 4,20 

 
3) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта затвореног типа, такса се 

утврђује дневно:                                                                                                                                                      
                                                                                                                                              динара        

- I зона - екстра зона пословања 61,60 

- I зона осим екстра зоне пословања 49,30 

- II зона 39,40 

- III зона 30,70 

- IV зона 24,60 

- V зона 18,40 

- VI зона 12,20 

- VII зона 9,80 

- VIII  зона                                                                                             8,50 

- зона специфичних намена 8,50 

 
     4) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи, за спортске објекте (спортске 
терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.),такса се утврђује дневно:  

                        динара                                                                                                             

- I зона - екстра зона пословања 2,60 

- I зона осим екстра зоне пословања 2,34 

- II зона                                                                             38,00 2,21 

- III зона                                                                             24,00 1,85 

- IV зона                                                                              1,60 

- V зона                                                                  1,35 

- VI зона                                                                   6,50   1,11 

- VIIзона                                                                  0,86 

- VIII зона  0,62 

- зона специфичних намена                                                                 0,62 

 



5) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других манифестација, такса се 
утврђује дневно:   

                      динара 

- I зона - екстра зона пословања 7,76 

- I зона осим екстра зоне пословања 7,02 

- II зона                                                                             38,00 6,65 

-  III зона                                                                             24,00 5,54 

- IV зона                                                                              4,81 

- V зона                                                                  4,06 

- VI зона                                                                   6,50   3,33 

- VII зона                                                                  2,60 

- VIII зона  1,85 

- зона специфичних намена                                                                 1,85 

  

6) за  одржавања спортских или других приредби на општинским путевима и улицама,  такса се 
утврђује дневно: 

динара  

При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 120,70 

При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз измену режима саобраћаја 88,50 

При заузимању општинског пута и улица којим не саобраћају возила 
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 73,00 

При  заузећу општинског пута и улица којим не саобраћају возила 
јавног превоза уз измене режима саобраћаја 53,60 

При заузећу тротора 33,10 

 
7) за објекте намењене за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и 

рекреацију, такса се утврђује дневно:                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             динара        

- I зона - екстра зона пословања 17,20 

- I зона осим екстра зоне пословања 13,80 

- II зона 11,00 

- III зона 8,60 

- IV зона 6,80 

- V зона 5,10 

- VI зона 3,40 

- VII зона 2,70 

- VIII  зона                                                                                             2,40 

- зона специфичних намена 2,40 

 
8) За станице за изнајмљивање бицикала намењених за превоз грађана на територији града 

Београда такса се утврђује месечно у износу од 15,00 динара. 

,,9) За коришћење посебно обележеног простора за теретно возило (утовар и истовар робе) за 
снабдевање, за једно обележено место за снабдевање такса се тврђује: 



динара 

- за теретно возило највеће дозвољене масе до 3,5 тоне (утовар и истовар робе), дневно 398,00 

- за теретно возило највеће дозвољене масе преко 3,5 тоне, (утовар и истовар робе), дневно 682,00 

- за теретно возило највеће дозвољене масе до 3,5 тоне (утовар и истовар робе), месечно 3.000,00 

- за теретно возило највеће дозвољене масе до 12 тона (утовар и истовар робе), месечно 4.000,00 

  

1100))  За коришћење посебно обележеног простора за почетну обуку возача (полигона) утврђује се 
такса, дневно у износу од 226,00 динара. 

 У случају да један полигон користе две или више ауто школа, сваки обвезник плаћа таксу у висини 
50% од прописаног износа. 

11) За коришћење посебно обележеног простора за такси стајалишта утврђује се такса по возилу 
дневно у износу од 13,26 динара. 

2. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним 
површинама ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности. 

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

Комунална такса из тачке 1. подтачке 6) овог тарифног броја не плаћа се ако се заузимање пута 
врши због спортске или друге приредбе на путу која се одржава под покровитељством или у организацији: 

- органа, организације и институције Републике Србије; 

- органа, организације и  институције аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; 

- организације обавезног социјалног осигурања; 

- установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе; 

- Црвеног крста Србије; 

- цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама и 

- дипломатско-конзуларног представништва стране државе, под условом узајамности. 
3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 4) овог тарифног броја, а уз то обавља неку 

другу делатност, висина таксе ће се утврдити сразмерно корисној површини по тарифи из тачке 1. подтачке 
1) овог тарифног броја. 

4. Износ таксе из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону умањује се: 
1) за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним објектима за време 

одржавања вашара, сајмова, изложби и других традиционалних манифестација, хуманитарне, верске и 
друге регистроване непрофитне организације, плаћају таксу у висини 10%, од прописаног износа таксе у 
тачки 1. подтачки 1); 

2) за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од 1.октобра до 31. 
марта, такса се плаћа у висини 20% од износа таксе из тачке 1. подтачке 2); 

3) за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1.октобра до 31. марта, такса се плаћа у 
висини 20% од износа таксе из тачке 1. подтачке 4); 

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

5) у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне инфраструктуре, 
такса се плаћа у висини 10%, од прописаног износа таксе одговарајуће тачке овог тарифног броја. 

5.За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, чији елемент је расхладна 
витрина, такса се плаћа у износу утврђеном применом тачке 1. подтачки 2) и 3) и тачке 4. овог тарифног 
броја увећаном за 50%. 



6. Комунална такса по овом тарифном броју, осим таксе из тачке 1. подтачки 9), 10) и 11), плаћа се 
до 15. у месецу за претходни месец, на основу задужења надлежног одељења Секретаријата за јавне 
приходе Градске управе града Београда, а по претходно издатом одобрењу надлежног органа односно 
организације у складу са прописима, као и по извештају о коришћењу простора на јавној површини 
сачињеним од стране надлежног органа односно организације. 

  Надлежни орган односно организација је у обавези да један примерак одобрења за коришћење 
простора на јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини  достави 
надлежном одељењу Секретаријата за јавне приходе Градске управе града Београда, као и следеће 
податке:  

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

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе и 

- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овим тарифним 
бројем. 

Надлежна комунална инспекција је у обавези да за остваривање права на умањење износа таксе из 
тачке 4. подтачке 5) овог тарифног броја, достави надлежном одељењу Секретаријата за јавне приходе 
Градске управе града Београда посебан извештај који садржи податке о коришћењу простора на јавним 
површинама у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне 
инфраструктуре, по претходно достављеном извештају инвеститора који садржи прецизне податке о 
локацији и периоду извођења радова и друге податке од значаја за остваривање права на умањење износа 
таксе. 

Комунална такса из тачке 1. подтачкe 9) плаћа се унапред, на основу задужења секретаријата 
Градске управе града Београда надлежног за послове саобраћаја. 

Комунална такса из тачке 1. подтачкe 10), плаћа се унапред, најмање у кварталном периоду на 
основу задужења секретаријата Градске управе града Београда надлежног за послове саобраћаја. 

Комунална такса из тачке 1. подтачке 11), плаћа се унапред, годишње, на основу задужења 
секретаријата Градске управе града Београда надлежног за послове саобраћаја.  

 
Тарифни број 5. 

 
1. За држање средстава за игру(,,забавне игре’’) утврђује се такса сразмерно времену коришћења, и 

то дневно: 
  
- по апарату за забавне игре  90,50 динара 

 Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, 
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају у погон 
помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у 
којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну 
или више бесплатних игара исте врсте. 
      

2. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра, на 
основу задужења од стране надлежног одељења Секретаријата за јавне приходе Градске управе града 
Београда 

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



Tарифни број 6.  

1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, 
утврђује се комунална такса дневно и то: 

динара 

1а) При изградњи објеката, дневно по м2 заузете површине 4,50 

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара - дневно по м2:    

1б-1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 30. септембра 9,00 

1б-2) ако се раскопавање врши у времену од 1. октобра до 31. марта 15,90 

1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и паркирања 
возила, дневно по м2 и то: 

   

1в-1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила градског превоза 83,80 

1в-2)  ако се заузима коловоз на осталим улицама 50,60 

1в-3) ако се заузима тротоар 34,40 

 
2. Такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења. 
3. Такса из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја повећава се за 100% уколико се дозвољени рок 

за заузимање јавне површине продужи. Под продужењем у смислу ове одлуке подразумева се 
прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у писменој изјави инвеститора о почетку грађења 
односно извођења радова и року завршетка грађења, односно извођења радова према Закону о 
планирању и изградњи. 

4. Таксу из подтачке 1а) овог тарифног броја плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до 
подношења писменог захтева за технички пријем зграде, односно до довршетка градње. 

5. Таксу из подтачке 1б) и 1в)овог тарифног броја плаћа инвеститор  радова на чији захтев је 
одобрено заузеће, односно раскопавање јавне површине. 

6. Такса из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, односно 
заузимање јавне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне 
површине, као и приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објеката у 
функцију. Под довођењем објекта у функцију подразумевају се  радови на текућем (редовном) одржавању 
објекта, за које се не издаје одобрење по Закону о планирању и изградњи. 

7. Таксу из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја у износу од 50% од предвиђене тарифе плаћа 
инвеститор радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине врши због 
изградње и реконструкције или санације комуналне примарне инфраструктуре. Под комуналном 
примарном инфраструктуром подразумевају се објекти комуналних делатности побројани у Закону о 
комуналним делатностима, до мерног инструмента потрошача. 

8. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења надлежног одељења 
УЈП града Београда, а по претходно издатом акту управе градске општине, односно организационе 
јединице Градске управе града Београда. 

Управа градске општине, односно организациона јединица Градске управе града Београда је у 
обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке, достави надлежном одељењу Секретаријата за јавне 
приходе Градске управе града Београда са следећим подацима: 

- o врсти, висини и периоду задужења; 

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



-  за физичко лице – предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески лица.'' 
 
 
 
 

* 
* * 

 
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 ____ децембра  2018. године, 
Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда и 
предлаже Скупштини града Београда да исти усвоји у датом тексту. 


