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

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 
Члан 1. 

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, 8/17 - испр., 118/18, 52/19 и 114/19), Таксенa 

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

  

„Таксена тарифа  
 

Taрифни брoj 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.  
 



 
IV. група:  
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- оператора, 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 - Производња 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 производи 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 поправка 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 правних лица и предузетника који 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 и предузетници који су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстани у велика, средња, мала и микро правна лица, 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  и 

предузетници 

разврстани у 

велика правна 

лица  

Средња правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

средња правна 

лица 

Мала правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

мала правна 

лица 

Микро правна 

лица,  

предузетници 

разврстани у 

микро правна 

лица и 

предузетници 

који у складу са 

прописима нису 

разврстани  

I група         

I зона - екстра зона 
пословања 

807.544 484.526 242.263 161.509 

 I зона осим екстра 
зоне пословања 

657.227 394.336 197.168 131.445 

II зона                                                                              575.074 345.044 172.522 115.015 

III  зона                                                                              492.920 295.752 147.876 98.584 

IV зона 410.767 246.460 123.230 82.153 

V  зона                                                                                                                                              328.613 197.168 98.584 65.723 

VI зона                                                                                                                                              246.460 147.876 73.938 49.292 

VII  зона                                                                  205.383 123.230 61.615 41.077 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 164.307 98.584 49.292 32.861 

II група      

I зона - екстра зона 
пословања 

605.658 363.395 181.697 121.132 

 I зона осим екстра 
зоне пословања 

486.833 292.100 146.050 97.367 

II зона                                                                              425.979 255.588 127.794 85.196 

III  зона                                                                              365.125 219.075 109.537 73.025 

IV зона 304.270 182.562 91.281 60.854 

V  зона                                                                                                                                              243.418 146.051 73.025 48.684 

VI зона                                                                                                                                              182.563 109.538 54.769 36.513 

VII  зона                                                                  152.137 91.282 45.641 30.427 



VIII зона  и зона 
специфичних намена 121.709 73.025 36.513 24.342 

III група     

I зона - екстра зона 
пословања 403.772 242.263 121.132 80.754 

 I зона осим екстра 
зоне пословања 

321.310 192.786 96.393 64.262 

II зона                                                                              281.146 168.688 84.344 56.229 

III  зона                                                                              240.983 144.590 72.295 48.197 

IV зона 200.820 120.492 60.246 40.164 

V  зона                                                                                                                                              160.653 96.392 48.196 32.131 

VI зона                                                                                                                                              120.493 72.296 36.148 24.099 

VII  зона                                                                  100.410 60.246 30.123 20.082 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 

80.328 48.197 24.098 16.066 

Групе делатности и 
зоне 

Велика правна 

лица    

Средња правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

велика и средња 

правна лица 

Мала правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

мала правна 

лица 

Микро правна 

лица и 

предузетници 

разврстани у 

микро правна 

лица  

IV група     

I зона - екстра зона 
пословања 257.520 165.490 82.746 55.164 

 I зона осим екстра 
зоне пословања 220.654 132.392 66.196 44.132 

II зона                                                                              193.072 115.844 57.921 38.615 

III  зона                                                                              165.490 99.295 49.647 33.099 

IV зона 137.909 82.746 41.372 27.581 

V  зона                                                                                                                                              110.327 66.196 33.099 22.064 

VI зона                                                                                                                                              82.746 49.647 24.823 16.548 

VII  зона                                                                  68.955 41.372 20.685 13.790 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 55.164 33.099 16.548 11.033 



V група     

I зона - екстра зона 
пословања 220.654 132.392 66.196 44.132 

I зона осим екстра 
зоне пословања 176.523 105.912 52.956 35.304 

II зона                                                                              154.457 92.674 46.337 30.891 

III  зона                                                                              132.392 79.436 39.717 26.478 

IV зона 110.327 66.196 33.099 22.064 

V  зона                                                                                                                                              88.261 52.956 26.478 17.652 

VI зона                                                                                                                                              66.196 39.717 19.859 13.240 

VII  зона                                                                  55.164 33.099 16.548 11.033 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 44.132 26.478 13.240 8.826 

VI група     

I зона - екстра зона 
пословања 165.490 99.295 49.647 33.099 

 I зона осим екстра 
зоне пословања 132.392 79.436 39.717 26.478 

II зона                                                                              115.844 69.506 34.753 23.170 

III  зона                                                                              99.295 59.577 29.789 19.859 

IV зона 82.746 49.647 24.823 16.548 

V  зона                                                                                                                                              66.196 39.717 19.859 13.240 

VI зона                                                                                                                                              49.647 29.789 14.894 9.930 

VII  зона                                                                  41.372 24.823 12.411 8.570 

VIII зона  и зона 
специфичних намена 

33.099 19.859 9.930 6.619 

   
 
 
Правна лица и предузетници, који обављају делатности казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга као и новооснована правна лица и предузетници који 
обављају те делатности, плаћају таксу у износу прописаном у табели за велика правна лица и 
предузетнике разврстане у велика правна лица, зависно од зоне у оквиру I групе делатности.  

Новооснована правна лица и предузетници, осим новооснованих правних лица и 
предузетника који обављају делатности казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга,  за годину у којој су регистровани за обављање делатности, плаћају таксу у складу 
са разврставањем за текућу пословну годину према закону којим се уређује рачуноводство, зависно 
од зоне и групе делатности. 



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 Закона о финансирању локалне самоуправе, 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.  

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.  
За сваку фирму истакнуту на пословном објекту/јединици у којем се обавља регистрована 

делатност ван седишта плаћа се такса у износу прописаном овом одлуком.  
6. Износ таксе прописан у тачки 4. овог тарифног броја, умањује се:  
1) Правним лицима и предузетницима, 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 микро правна лица и предузетнике 
разврстане у микро правна лица, у оквиру одговарајуће зоне и групе делатности.  

3) За истицање фирме на тезги на отвореном простору, такса се плаћа 50% од износа 
прописаног за микро правна лица и предузетнике разврстане у микро правна лица, 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 микро правна лица и предузетнике разврстане у микро правна лица, 
изузев обвезника из подтaчке 3). ове тачке. 

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  470 

1.2. преко 125 цм3 до 250 цм3  700 



1.3. преко 250 цм3 до 500 цм3 1.170 

1.4. преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.440 

1.5. преко 1.200 цм3 1.770 

 
2.  

 
Врста М- возила за превоз лица 

 

 
2.1. 

 
М1-путничко возило 

 

2.1.1. до 1.150 цм3  590 

2.1.2. преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.170 

2.1.3. преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.770 

2.1.4. преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.370 

2.1.5. преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.570 

2.1.6. преко 3.000 цм3 5.900 

 
2.2. 

 
М2 (аутобуси) 

 
50 динара по регистрованом седишту 

 
2.3. 

 
М3 (аутобуси) 

 
50 динара по регистрованом седишту 

 
3. 

 
Врста N  Врста N - теретна возила 

 

3.1. до 2 т носивости 1.780 

3.2. од 2 т до 5 т носивости 2.370 

3.3. од 5 т до 12 т носивости 4.130 

3.4. преко  12 т носивости 5.900 

 
4. 

  

 
Врста О-прикључна возила 

 

4.1.  до 1 т носивости 480 

4.2. од 1 т до 5 т носивости 820 

4.3. од 5 т до 10 т носивости 1.120 

4.4. од 10 т до 12 т носивости 1.550 

4.5. преко  12 т носивости 2.370 

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 101,00 динар.  
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 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Београда'', а примењује се од 1. јануара 2021. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Р А З Л О  Ж Е Њ Е 
 
 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

Правни основ за доношење Одлуке о измени 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, 89/18– усклађени дин. износи, 95/18- др. закон, 86/19- 
усклађени дин. изн. и 126/20) и одредбама члана 25. тачка 9. и члана 31. тачка 14) Статута града 
Београда (,,Сл. лист града Београда’’, бр. 39/08,  06/10, 23/13, „Сл. гласник РС“, бр. 7/16 – одлука УС 
и ,,Сл. лист града Београда’’, бр. 60/19). 

 
 
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. 

 Одредбама члана 15a Законa 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 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.  

Одредбама члана 15в Законa о финансирању локалне самоуправе предвиђени су највиши 
износи такси за држање моторних друмских и прикључних возила, а актом који Влада Републике 
Србије сваке године објављује, на предлог министарства надлежног за послове финансија, утврђују 
се  највиши износи таксе  који су усклађени са годишњим индексом потрошачких цена у претходном 
периоду. 
 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. измењена 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 утврђени у складу са лимитима из Закона. 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 100.943 
динара. На основу тих података, највиши годишњи износ таксе за истакнуту фирму на пословном 
простору, за наведене делатности, предвиђен овом одлуком је,  у складу са лимитом који је предвиђен 
Законом о финансирању локалне самоуправе. 

 Све регистроване делатности су према шифрама делатности, које су предвиђене Уредбом о 
класификацији делатности, распоређене у три групе:  IV, V и VI  и износи такси предвиђени овом 
одлуком су, за правна лица и предузетнике разврстане према закону којим се уређује рачуноводство, 
у велика, средња, мала и микро правна лица, који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, 
прописани у складу са лимитима предвиђеним Законом о финансирању локалне самоуправе. 

Правна лица и предузетници, који су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана 
у микро и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 
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.  

У оквиру овог тарифног броја, у складу са Законом о рачуноводству (''Службени гласник РС'', 
бр. 73/19), извршено је дефинисање група обвезника, правних лица и предузетника разврстаних у 
велика, средња, мала и микро правна лица. 
 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. 
126/20) и врстом возила предвиђеном чланом 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(,,Службени гласник РС’’, бр. 41/09... и 23/19) и Правилником о подели моторних и прикључних возила 
и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (,,Службени гласник РС’’, бр. 40/12... и 2/20-
испр.), према Упутству Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. 

годину. 
У тарифном броју 3. предвиђено је плаћање таксе за држање средстава за игру (,,забавне 

игре’’) у 2021. години, у складу са макроекономским претпоставкама предвиђеним Упутством 
Министарства финансија за припрему буџета локалне власти за 2021. годину (раст БДП, инфлација  
и друго). 

У члану 2. предвиђено је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
,,Службеном листу града Београда'', а примењује се почев од 1. јануара 2021. године, у складу са 
применом буџета и осталих финансијских одлука за 2021. годину. 

 



IV - ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПРИХОДА У 2021. ГОДИНИ 
 
У 2021. години планирано је да ће се по основу наплате прихода од локалних комуналних 

такси у буџету града и у буџетима градских општина остварити приход који је за око 30,0 милиона 
динара већи него у 2020. години.  

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

Београда. 
 
VI -  ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

„Таксена тарифа  
 

Taрифни брoj 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.  
 
 
IV. група:  
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- оператора, 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 - Производња 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 производи 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 поправка 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 И ПРЕДУЗЕТНИЦИ која КОЈИ су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана РАЗВРСТАНИ 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 684.134 410.481 205.240 136.827 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

556.789 334.072 167.036 111.357 

II зона                                                                              487.190 292.314 146.156 97.439 

III  зона                                                                              417.591 250.555 125.278 83.518 

IV зона 347.993 208.796 104.398 69.598 

V  зона                                                                                                                                              278.394 167.036 83.518 55.679 

  VI зона                                                                                                                                              208.796 125.278 62.638 41.760 

VII  зона                                                                  173.996 104.398 52.199 34.799 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 139.197 83.518 41.760 27.840 

II група     

I зона - екстра 
зона пословања 513.101 307.860 153.930 102.620 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 412.435 247.461 123.731 82.487 

II зона                                                                              360.881 216.527 108.265 72.175 

III  зона                                                                              309.326 185.597 92.799 61.865 

IV зона 257.771 154.664 77.333 51.555 

V  зона                                                                                                                                              206.219 123.731 61.865 41.244 

VI зона                                                                                                                                              154.664 92.799 46.399 30.934 

VII  зона                                                                  128.887 77.333 38.665 25.777 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 103.109 61.865 30.933 20.621 

III група     

I зона - екстра 
зона пословања 342.067 205.240 102.620 68.413 



 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 272.207 163.325 81.662 54.443 

II зона                                                                              238.181 142.909 71.454 47.637 

III  зона                                                                              204.156 122.494 61.246 40.831 

IV зона 170.130 102.079 51.039 34.026 

V  зона                                                                                                                                              136.102 81.662 40.831 27.221 

VI зона                                                                                                                                              102.079 61.246 30.624 20.414 

VII  зона                                                                  85.065 51.039 25.520 17.014 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 

68.052 40.831 20.414 13.612 

IV група     

I зона - екстра 
зона пословања 240.673 154.664 77.333 51.555 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

206.219 123.731 61.865 41.245 

II зона                                                                              180.441 108.265 54.132 36.089 

III  зона                                                                              154.664 92.799 46.399 30.934 

IV зона 128.887 77.333 38.665 25.777 

V  зона                                                                                                                                              103.109 61.865 30.934 20.621 

VI зона                                                                                                                                              77.333 46.399 23.199 15.465 

VII  зона                                                                  64.444 38.665 19.332 12.888 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 51.555 30.934 15.465 10.311 

V група     

I зона - екстра 
зона пословања 206.219 123.731 61.865 41.245 

I зона осим 
екстра зоне 
пословања 164.975 98.983 49.492 32.994 

II зона                                                                              144.352 86.611 43.306 28.870 

III  зона                                                                              123.731 74.239 37.119 24.746 

IV зона 103.109 61.865 30.934 20.621 

V  зона                                                                                                                                              82.487 49.492 24.746 16.497 

VI зона                                                                                                                                              61.865 37.119 18.560 12.374 

VII  зона                                                                  51.555 30.934 15.465 10.311 



VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 

41.245 24.746 12.374 8.249 

VI група     

I зона - екстра 
зона пословања 154.664 92.799 46.399 30.934 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 123.731 74.239 37.119 24.746 

II зона                                                                              108.265 64.959 32.479 21.654 

III  зона                                                                              92.799 55.679 27.840 18.560 

IV зона 77.333 46.399 23.199 15.465 

V  зона                                                                                                                                              61.965 37.119 18.560 12.374 

 VI зона                                                                                                                                              46.399 27.840 13.920 9.280 

VII  зона                                                                  38.665 23.199 11.599 8.009 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 30.934 18.560 9.280 6.186 

   
    

                                                                                                                                          У динарима 
 

Групе делатности 
и зоне 

Велика правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

велика правна 

лица  

Средња правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

средња правна 

лица 

Мала правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

мала правна 

лица 

Микро правна 

лица,  

предузетници 

разврстани у 

микро правна 

лица и 

предузетници 

који у складу са 

прописима нису 

разврстани  

I група         

I зона - екстра 
зона пословања 807.544 484.526 242.263 161.509 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 657.227 394.336 197.168 131.445 

II зона                                                                              575.074 345.044 172.522 115.015 

III  зона                                                                              492.920 295.752 147.876 98.584 



IV зона 410.767 246.460 123.230 82.153 

V  зона                                                                                                                                              328.613 197.168 98.584 65.723 

VI зона                                                                                                                                              246.460 147.876 73.938 49.292 

VII  зона                                                                  205.383 123.230 61.615 41.077 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 

164.307 98.584 49.292 32.861 

II група      

I зона - екстра 
зона пословања 605.658 363.395 181.697 121.132 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

486.833 292.100 146.050 97.367 

II зона                                                                              425.979 255.588 127.794 85.196 

III  зона                                                                              365.125 219.075 109.537 73.025 

IV зона 304.270 182.562 91.281 60.854 

V  зона                                                                                                                                              243.418 146.051 73.025 48.684 

VI зона                                                                                                                                              182.563 109.538 54.769 36.513 

VII  зона                                                                  152.137 91.282 45.641 30.427 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 

121.709 73.025 36.513 24.342 

III група     

I зона - екстра 
зона пословања 403.772 242.263 121.132 80.754 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

321.310 192.786 96.393 64.262 

II зона                                                                              281.146 168.688 84.344 56.229 

III  зона                                                                              240.983 144.590 72.295 48.197 

IV зона 200.820 120.492 60.246 40.164 

V  зона                                                                                                                                              160.653 96.392 48.196 32.131 

VI зона                                                                                                                                              120.493 72.296 36.148 24.099 

VII  зона                                                                  100.410 60.246 30.123 20.082 



VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 80.328 48.197 24.098 16.066 

Групе делатности 
и зоне 

Велика правна 

лица    

Средња правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

велика и средња 

правна лица 

Мала правна 

лица  и 

предузетници 

разврстани у 

мала правна 

лица 

Микро правна 

лица и 

предузетници 

разврстани у 

микро правна 

лица  

IV група     

I зона - екстра 
зона пословања 257.520 165.490 82.746 55.164 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 220.654 132.392 66.196 44.132 

II зона                                                                              193.072 115.844 57.921 38.615 

III  зона                                                                              165.490 99.295 49.647 33.099 

IV зона 137.909 82.746 41.372 27.581 

V  зона                                                                                                                                              110.327 66.196 33.099 22.064 

VI зона                                                                                                                                              82.746 49.647 24.823 16.548 

VII  зона                                                                  68.955 41.372 20.685 13.790 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 

55.164 33.099 16.548 11.033 

V група     

I зона - екстра 
зона пословања 220.654 132.392 66.196 44.132 

I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

176.523 105.912 52.956 35.304 

II зона                                                                              154.457 92.674 46.337 30.891 

III  зона                                                                              132.392 79.436 39.717 26.478 

IV зона 110.327 66.196 33.099 22.064 

V  зона                                                                                                                                              88.261 52.956 26.478 17.652 

VI зона                                                                                                                                              66.196 39.717 19.859 13.240 

VII  зона                                                                  55.164 33.099 16.548 11.033 



VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 

44.132 

 

 

26.478 13.240 8.826 

VI група     

I зона - екстра 
зона пословања 165.490 99.295 49.647 33.099 

 I зона осим 
екстра зоне 
пословања 

132.392 79.436 39.717 26.478 

II зона                                                                              115.844 69.506 34.753 23.170 

III  зона                                                                              99.295 59.577 29.789 19.859 

IV зона 82.746 49.647 24.823 16.548 

V  зона                                                                                                                                              66.196 39.717 19.859 13.240 

VI зона                                                                                                                                              49.647 29.789 14.894 9.930 

VII  зона                                                                  41.372 24.823 12.411 8.570 

VIII зона  и зона 
специфичних 
намена 

33.099 19.859 9.930 6.619 

 
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.  

ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ, КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ КАЗИНА, 
КОЦКАРНИЦА, КЛАДИОНИЦА, БИНГО САЛА И ПРУЖАЊА КОЦКАРСКИХ УСЛУГА КАО И 
НОВООСНОВАНА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ТЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ПЛАЋАЈУ ТАКСУ У ИЗНОСУ ПРОПИСАНОМ У ТАБЕЛИ ЗА ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ РАЗВРСТАНЕ У 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.    

НОВООСНОВАНА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ОСИМ НОВООСНОВАНИХ ПРАВНИХ 
ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ КАЗИНА, КОЦКАРНИЦА, КЛАДИОНИЦА, 
БИНГО САЛА И ПРУЖАЊА КОЦКАРСКИХ УСЛУГА,  ЗА ГОДИНУ У КОЈОЈ СУ РЕГИСТРОВАНИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПЛАЋАЈУ ТАКСУ У СКЛАДУ СА РАЗВРСТАВАЊЕМ ЗА ТЕКУЋУ 
ПОСЛОВНУ ГОДИНУ ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО, ЗАВИСНО ОД ЗОНЕ 
И ГРУПЕ ДЕЛАТНОСТИ. 



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 ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
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.  

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.  
За сваку фирму истакнуту на пословном објекту/јединици у којем се обавља регистрована 

делатност ван седишта плаћа се такса у износу прописаном овом одлуком.  
6. Износ таксе прописан у тачки 4. овог тарифног броја, умањује се:  
1) Правним лицима И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, 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 МИКРО ПРАВНА ЛИЦА И предузетнике 
РАЗВРСТАНЕ У МИКРО ПРАВНА ЛИЦА, у оквиру одговарајуће зоне и групе делатности.  

3) За истицање фирме на тезги на отвореном простору, такса се плаћа 50% од износа 
прописаног за МИКРО ПРАВНА ЛИЦА И предузетнике РАЗВРСТАНЕ У МИКРО ПРАВНА ЛИЦА, 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 МИКРО ПРАВНА ЛИЦА И предузетникaЕ РАЗВРСТАНЕ У МИКРО 
ПРАВНА ЛИЦА, изузев обвезника из подтaчке 3) ОВЕ ТАЧКЕ. 

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  466 



1.2. преко 125 цм3 до 250 цм3  690 

1.3. преко 250 цм3 до 500 цм3 1.150 

1.4. преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.410 

1.5. преко 1.200 цм3 1.740 

 
2.  

 
Врста М- возила за превоз лица 

 

 
2.1. 

 
М1-путничко возило 

 

2.1.1. до 1.150 цм3  580 

2.1.2. преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.150 

2.1.3. преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.740 

2.1.4. преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.330 

2.1.5. преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.510 

2.1.6. преко 3.000 цм3 5.800 

 
2.2. 

 
М2 (аутобуси) 

 
50 динара по регистрованом седишту 

 
2.3. 

 
М3 (аутобуси) 

 
50 динара по регистрованом седишту 

 
3. 

 
Врста N  Врста N - теретна возила 

 

3.1. до 2 т носивости 1.750 

3.2. од 2 т до 5 т носивости 2.330 

3.3. од 5 т до 12 т носивости 4.060 

3.4. преко  12 т носивости 5.800 

 
4. 

  

 
Врста О-прикључна возила 

 

4.1.  до 1 т носивости 470 

4.2. од 1 т до 5 т носивости 810 

4.3. од 5 т до 10 т носивости 1.100 

4.4. од 10 т до 12 т носивости 1.520 

4.5. преко  12 т носивости 2.330 

 
у динарима  

Ред. 
број 

Врста возила  

 
1. 

Врста L- мопеди, мотоцикли и  
трицикли  

 

1.1. до 125 цм3  470 

1.2. преко 125 цм3 до 250 цм3  700 

1.3. преко 250 цм3 до 500 цм3 1.170 

1.4. преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.440 

1.5. преко 1.200 цм3 1.770 

   



2.  Врста М- возила за превоз лица 

 
2.1. 

 
М1-путничко возило 

 

2.1.1. до 1.150 цм3  590 

2.1.2. преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.170 

2.1.3. преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.770 

2.1.4. преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.370 

2.1.5. преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.570 

2.1.6. преко 3.000 цм3 5.900 

 
2.2. 

 
М2 (аутобуси) 

 
50 динара по регистрованом седишту 

 
2.3. 

 
М3 (аутобуси) 

 
50 динара по регистрованом седишту 

 
3. 

 
Врста N  Врста N - теретна возила 

 

3.1. до 2 т носивости 1.780 

3.2. од 2 т до 5 т носивости 2.370 

3.3. од 5 т до 12 т носивости 4.130 

3.4. преко  12 т носивости 5.900 

 
4. 

  

 
Врста О-прикључна возила 

 

4.1.  до 1 т носивости 480 

4.2. од 1 т до 5 т носивости 820 

4.3. од 5 т до 10 т носивости 1.120 

4.4. од 10 т до 12 т носивости 1.550 

4.5. преко  12 т носивости 2.370 

 
2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:  
1) особе са утврђеним 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 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 94,40 101,00 динар.  
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.''. 

     
 

* 
* * 

 
Сагласно члану 54. тачка 1) Статута града Београда (,,Сл. лист града Београда’’, бр. 39/08,  

06/10, 23/13, „Сл. гласник РС“, бр. 7/16 – одлука УС и ,,Сл. лист града Београда’’, бр. 60/19), Градско 
веће града Београда утврдило је ____ децембра 2020. године, Предлог одлуке о измени Одлуке о 
локалним комуналним таксама за територију града Београда и предлаже Скупштини града Београда 
да исти усвоји у датом тексту. 
 

 


