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Ц Е Н О В Н И К 

 УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
 
 

1. Овим ценовником утврђују се цене за услуге које надлежна организациона 
јединица Градске управе града Београда ( у даљем тексту: организациона јединица Градске 
управе ) пружа трећим лицима, услови под којима се услуга може вршити, начин плаћања и 
услови за ослобађање од плаћања за извршену услугу.  

 
2. Организациона јединица Градске управе која пружа услугу наплаћује : 
 

Назив услуге 
Јединица мере Цена(динара) 

I - ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТИХ ПОСЛОВА     

1. Издавање сала, просторија и сала  у 
управним зградама  

    

а) Улица Драгослава Јовановића 2 
(Стари двор)     

– свечана просторија у приземљу 
до 3 сата 

коришћења 
   

218.956 

– свечана сала у приземљу до 3 сата 
коришћења 

 
168.428 

– велика сала на III спрату до 3 сата 
коришћења 

 
105.267 

– црвени салон у приземљу до 3 сата 
коришћења 

 
63.160 

– жути салон у приземљу до 3 сата 
коришћења 

 
63.160 

- салон Клуба одборника до 3 сата 
коришћења 

 
105.267 

- свечани хол до 3 сата 
коришћења 

 
63.160 

б) Трг Николе Пашића 6    

– сала бр. 10 у приземљу до 3 сата 
коришћења 

 
30.527 

– сала бр. 9 у приземљу до 3 сата 
коришћења 

 
16.843 

в) Улица 27. марта 43-45    

– велика сала за седнице до 3 сата 
коришћења 16.843 

-За сваки даљи започети сат у 
коришћењу сала и просторија 
наплаћује се цена у висини 1/3 
утврђене цене    

2.Озвучење сала 
по започетом 
часу 12.780 

3.Снимање седница 
по започетом 
часу 

 
21.305 



 

 

 

Назив услуге 
 

Јединица мере Цена(динара) 

4.Штампарске услуге 
     

а) фотокопирање     

– формат А3 отисак 42 

– формат А4 отисак 22 

б) штампање материјала     

– офсет штампа отисак 4 

– типо штампа отисак 7 

в) папирне матрице и снимање     

– формат А3 комад 633 

– формат А4 комад 319 

5.Сечење, повезивање и књиговезачки 
радови 

норма/час 

 
 

839 

6.Пластифицирање идентификационих 
картица 

комад 

 
 

210 

7.Спирално коричење (у зависности од 
дебљине материјала) 

1 материјал 

 
 

211 - 839 

8.Радови на поправци возила 
норма/час 

 
839 

 
II -ИЗ ОБЛАСТИ  СТАТИСТИКЕ 
   

– Израда методологије за статистичка 
истраживања норма час 

 
1.275,00 

– Израда статистичких анализа 
норма час 

 
1.019 

– Израда статистичких информација норма час 886 

– Израда прегледа статистичких 
податка, извештаја и сл. норма час 

 
766 

– Статистичке консултантске услуге норма час 1.275 

– Унос података 1000 знакова 84 

– Штампање на ласерском штампачу страна А4 7 

– Штампање на ласерском штампачу страна А3 16 

– Скенирање   страна А4 84 

 
III - ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА 
   

-Давање на коришћење цеви кабловске 
канализације за провлачење каблова 

по метру 
дужном кабла 
месечно 

 
132     

 



 

 

 

Назив услуге Јединица мере Цена(динара) 

IV – ИЗ ОБЛАСТИ  ЛИЧНИХ СТАЊА 
ГРАЂАНА 

  

  

1. Излазак службеног лица на терен 
ради закључења брака на територији 
града Београда, ван седишта матичног 
подручја у складу са условима 
предвиђеним законом  

 12.815 

2. Излазак службеног лица на терен 
ради закључења брака на територији 
града Београда, ван седишта матичног 
подручја, на захтев лица која 
намеравају да закључе брак од којих су 
једно или обоје болесни, стари, 
немоћни или ако постоје други 
оправдани разлози, закључење брака 
се може обавити у стану, дому за старе 
и незбринуте, здравственој установи, 
казнено – поправном дому или на 
неком другом месту где бораве ова 
лица, уз обавезну медицинску 
документацију или другу документацију 
која оправдава излазак службеног лица   263 

 
 
3. Организациона јединица Градске управе која пружа услугу, за сваку извршену 

услугу из тачке 2. овог ценовника, кориснику услуге издаје рачун. 
4. Цену услуге утврђену према норма часу, организациона јединица Градске управе 

која пружа услугу, обрачунава на основу стварно утрошеног времена за извршење услуге. 
5. Организациона јединица Градске управе може вршити услуге утврђене овим 

ценовником под условом да вршење тих услуга не утиче на редовно обављање послова из 
њеног делокруга и послова из делокруга других организационих јединица Градске управе, 
као и да не омета ажурно и ефикасно извршавање програма и планова рада органа града 
Београда. 

6. Приходи које организациона јединица Градске управе оствари у складу са овим 
ценовником уплаћују се на уплатни рачун: Приходи градских органа управе бр. 840–
742341843-24 или за електронско плаћање 840000074234184324, који се води код Управе 
за трезор – Министарства финансија Републике Србије, уз одговарајући позив на број 
одобрења, у складу са Упутством о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних 
средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда, донетог од стране 
Секретаријата за финансије Градске управе града Београда (,,Службени лист града 
Београда’’, бр. 53/17). 

7. На захтев установе или јавног предузећа чији је оснивач Град, односно 
организације која се у целини или делимично финансира из средстава буџета града 
Београда, градоначелник града Београда може утврдити умањење цене услуге, односно 
ослобођење од плаћања цене услуге, ценећи финансијски положај корисника услуге, сврху 
коришћења услуге и друго. 



 

 

 

8. Даном почетка примене овог ценовника престаје да важи Ценовник услуга 
организационих јединица Градске управе града Београда (,,Службени лист града 
Београда’’, број: 125/16). 

9. Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 
листу града Београда’’, а примењује се почев од 1. јануара 2019. године. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

I - ПРАВНИ ОСНОВ 
 
  Одредбама члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени 
гласник Републике Србије''  62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 125/14 – 
усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн, 104/16- 
др. Закон, 96/17-усклађени дин. изн и 89/18- усклађени дин. изн), предвиђено је да јединици 
локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, а у тачки 
11. предвиђени су приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице 
локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима. 

Одредбама члана 4. став 2. Одлуке о Градској управи града Београда (,,Службени 
лист града Београда’’ бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18 и 103/18), предвиђено је да 
организационе јединице Градске управе града Београда могу остваривати приходе својом 
делатношћу, када то не утиче на редовно обављање послова из њиховог делокруга. 

У складу са чланом 31. тачка 14) Статута града Београда (,,Службени лист града 
Београда’’, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 7/16 – одлука УС), доношење Ценовника је у 
надлежности Скупштине града Београда.  
 

II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЦЕНОВНИКА  
 
 Чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник 
Републике Србије''  62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 125/14 – усклађени дин. 
изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн, 104/16- др. Закон, 96/17-
усклађени дин. изн и 89/18- усклађени дин. изн), 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.  
 Упутством Министарства финансија припрему буџета локалне власти за 2019. 
годину и пројекцијом за 2020. и 2021. годину, предвиђен је раст потрошачких цена, крај 
године од 2,4% у 2019. години у односу на 2018. годину, на основу чега је у Ценовнику  
предвиђено повећање цена за услуге које организационе јединице Градске управе града 
Београда пружају трећим лицима, за око 2,4%. У поступку припреме буџета Града за 2019. 
годину који ће се примењивати од 1. јануара 2019. године, припремљен је нови ценовник 
услуга на основу којег се остварују приходи у буџету Града.   
  

 III- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА 
 

У тачки 1. предвиђено је да се овим ценовником утврђују цене за услуге које 
организационе јединице Градске управе пружају трећим лицима, услови под којима се 
услуге могу вршити, плаћање и услови за ослобађање од плаћања за извршену услугу. 

У тачки 2. предвиђене су услуге и прописане цене за те услуге, тако што су важећи 
износи увећани за око 2,4%.  
  У тачки 3. предвиђено је да организациона јединица Градске управе, за сваку 
извршену услугу из тачке 2. Ценовника, кориснику услуге издаје рачун у складу са 
одредбама овог ценовника. 

У тачки 4. предвиђено је да организациона јединица Градске управе, која пружа 
услугу, цену услуге утврђену према норма часу, обрачунава на основу стварно утрошеног 
времена за извршење услуге. 



 

 

 

У тачки 5. предвиђено је да надлежна организациона јединица Градске управе 
може вршити услуге утврђене овим ценовником под условом да вршење тих услуга не 
утиче на редовно обављање послова из њеног делокруга и послова из делокруга других 
организационих јединица Градске управе, као и да не омета ажурно и ефикасно 
извршавање програма и планова рада органа града Београда. 

  У тачки 6. предвиђено је да се приходи које Градске управа оствари у складу са 
овом одлуком уплаћују на уплатни рачун: Приходи градских органа управе бр. 840–
742341843-24 или за електронско плаћање 840000074234184324, који се води код Управе 
за трезор – Министарства финансија Републике Србије, уз одговарајући позив на број 
одобрења, у складу са Упутством о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних 
средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда, донетог од стране 
Секретаријата за финансије Градске управе града Београда. 

У тачки 7. предвиђено је да на захтев установе или јавног предузећа чији је оснивач 
Град, односно организације која се у целини или делимично финансира из средстава 
буџета града Београда, градоначелник града Београда може утврдити право коришћења 
услуга утврђених овим ценовником без плаћања накнаде, односно уз делимично умањење 
цене услуге, ценећи финансијски положај корисника услуге, сврху коришћења услуге и 
друго. 
 У тачки 8. предвиђено је да даном почетка примене овог ценовника престаје да 
важи Ценовник услуга организационих јединица Градске управе (,,Службени лист града 
Београда’’, бр. 125/16). 

У тачки 9. предвиђено је да Ценовник 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 финансијских одлука за 2019. годину.  

 
IV ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ УВЕЋАЊА ПРИХОДА У 2019. ГОДИНИ 
 
Процењује се да ће се у буџету града Београда у 2019. години, на основу наведеног 

акта,  остварити већи приход у односу на 2018. годину,  за око 1.300.000 динара.  
  За спровођење овог ценовника није потребно ангажовање средстава буџета Града.  

 
* 

* * 

 
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 ценовника услуга организационих 
јединица Градске управе града Београда и предлаже Скупштини града Београда да исти 
усвоји у датом тексту. 

 


