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О Д Л У К А 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

  

 

Обрађивач: Секретаријат за финансије 
Градске управе града Београда 

 

За тачност података садржаних у 
материјалу, поступање у складу са 
законом и другим прописима и 
законитост предложеног решења, 
одговоран је  

Заменик начелника Градске управе 
града Београда – секретар 
Секретаријата за финансије  

 

Татјана Миливојевић 

Предлагач: Градско веће града 
Београда        

Разматра и усваја: Скупштина града 
Београда 

 

 
 
 
 
 

Б е о г р а д 
Април 2019. године 
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О Д Л У К А 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

ЧЧллаанн  11..  

  

У Одлуци о локалним административним таксама (,,Службени лист града 
Београда’’ 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 9616, 67/17 и 85/18), у Таксеној тарифи, која је 
саставни део одлуке, у тарифном броју 6, у табели после тачке 16. додају се три нове тачке 
које гласе:    

               
 Износ у динарима 

''17. Захтев за издавање одобрења о испуњености услова за обављање лимо 
сервиса   

1.480 

 18. Захтев за обављање испитивања погодности  и класификацију возила лимо 
сервиса 

2.170 

 19. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности 
лимо сервиса 

590“ 

     

ЧЧллаанн  22..  

  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 
града Београда’’.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I -  ПРАВНИ ОСНОВ 

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

(,,Службени гласник РС’’, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени динарски износ, 125/14 - 
усклађени динарски износ, 95/15 - усклађени дин. износ, 83/16, 91/16 - усклађени дин. 
износ, 104/16 – др. закон, 96/2017 - усклађени дин. износ, 89/18 - усклађени дин. износ и 
95/18 – др.закон), предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе може уводити 
локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима, као и за друге 
списе и радње које органи јединице локалне самоуправе издају, односно обављају у оквиру 
послова из своје изворне надлежности. 

Одредбама члана 25. тачка 7. Статута града Београда (,,Службени лист града 
Београда’’, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и ,,Службени гласник РС’’, бр. 7/16 – одлука УС), 
предвиђено је да Град преко својих органа, у складу са Уставом и законом утврђује стопе 
изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и 
накнада. 

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

 

II – РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Одредбама члана 17. у ст. 3. и 5.  Закона о буџетском систему  (,,Службени гласник 
РС’’, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – 
др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), предвиђено је да се за непосредно пружену јавну 
услугу, односно спроведени поступак или радњу, коју је пружио односно спровео надлежни 
субјекат наплаћује такса чија висина мора бити примерена трошковима пружања јавне 
услуге. На основу става 6. ове одредбе, министар финансија је донео Правилник о 
методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге (,,Службени гласник 
РС’’, бр. 14/13, 25/13-исправка и 99/13), који се примењује приликом утврђивања висине 
таксе за пружену јавну услугу. Министарство финансија је Градској управи града Београда - 
Секретаријату за финансије доставило Мишљење број: 40100-02776/13-04 од 26.03.2014. 
године, да је при утврђивању висине локалних административних такси потребно 
применити Правилник. 

Одредбама члана 17. став 7. Закона о буџетском систему предвиђено је да се 
висина таксе  чији износ није прописан законом, утврђује у текућој години за наредну 
годину применом прописане методологије и да се не може повећавати током године за ту 
годину. 

У ставу 8. наведеног члана предвиђено је да се изузетно од става 7. висина таксе 
може утврдити у текућој години за ту годину, уколико је овлашћеном субјекту законом дата 
надлежност за пружање нове јавне услуге, односно ако надлежни субјект први пут доноси 
акт о утврђивању висине таксе у складу са законом. 

У складу са одредбама става 11. истог члана, којим је предвиђено да се акт о 
утврђивању висине таксе објављује у службеном гласилу, најкасније до 31. oктобра текуће 
године за наредну годину, Скупштина града Београда је 25. септембра 2018. године донела 
Одлуку о измени Одлуке о локалним административним таксама, која се примењује у 2019. 
години. 

Законом о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, бр. 83/18), који је ступио на снагу 6. новембра 2018. године, 
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предвиђен је лимо сервис као вид јавног превоза, који се обавља путничким возилом које је 
изнајмљено са услугом возача.  

Одредбама члана 16. наведеног закона, новим одрeдбама од чл.137а до 137д, 
уређен је лимо сервис као вид јавног превоза. Одредбама члана 137а у ставу 1. 
предвиђено је да привредно друштво или предузетник може да обавља лимо сервис ако 
поседује решење општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за 
послове саобраћаја, којим је утврђено да привредно друштво или предузетник има 
регистровану претежну делатност „такси превоз” и испуњава услове у погледу седишта, 
прописане у члану 87а став 1. тог закона, услове у погледу пословног угледа прописане у 
члану 87г ст. 1. и 2 тог закона, као и услове у погледу возила и возача. У ставу 18. 
наведеног члана предвиђено је да је решење општинске, односно градске управе, односно 
управе надлежне за послове саобраћаја, коначно. 

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају, указала се потреба за усклађивањем Одлуке о локалним 
административим таксама („Службени лист града Београда“, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 
96/16, 67/17 и 85/18), са одредбама наведеног закона и допуне Одлуке, у делу који се 
односи на списе и радње из области јавног превоза које обавља организациона јединица 
Градске управе Града Београда. 

Имајући у виду допуне наведеног закона, којима су, у овој oбласти, нове јавне 
услуге дате овлашћеном субјекту, Секретаријат за јавни превоз је доставио иницијативу 
Секретаријату за финансије да се, у Одлуци о  локалним административим таксама 
(„Службени лист града Београда“, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16, 67/17 и 85/18), у 
области јавног превоза, изврши допуна предложеним административним таксама, с 
обзиром на то да је Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају, ступио на снагу након Законом прописаног рока за објављивање одлуке о 
локалним административним таксама за 2019. годину. Износи такси за нове јавне услуге 
утврђени су применом Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања 
јавне услуге. 

У складу са са изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају којим су 
предвиђене нове јавне услуге и одредбама члана 17. став 8. Закона о буџетском систему 
којим је прописана могућност утврђивања висине таксе у текућој години за ту годину, 
припремљен је Нацрт одлуке о допуни Одлуке о локалним административним таксамa са 
применом у 2019. години. 

 
 

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА 

У члану 1. Одлуке, у Таксеној тарифи, у тарифном броју 6. додате су три нове 
тачке, тако што су након важећих јавних услуга предвиђене нове јавне услуге, под тачкама 
17, 18. и 19. у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 83/18). Наиме, наведеним законом, 
прописано је да привредно друштво или предузетник може да обавља лимо сервис ако 
поседује решење општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за 
послове саобраћаја. 

У члану 2. Одлуке предвиђено је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном листу града Београда’’. 

За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање средстава буџета Града.  

У изради Одлуке обављене су консултације са Секретаријатом за скупштинске 
послове и прописе - Сектором за прописе. 
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IV – ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

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

 

Тарифни број 6. 
 

1. Саобраћајно - технички услови који се односе на функционисање јавног превоза у 

циљу издавања локацијских услова  
4.473 

 2. Мишљења и саобраћајно - технички услови који се односе на функционисање 

јавног превоза приликом израде урбанистичко - техничке документације 
5.564 

 3. Сагласност за посебну организацију јавног превоза, која је последица заузећа 

јавне површине због извођења радова или манифестација 
5.333 

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

такси превоза 
1.195 

5. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање такси 

превоза за предузетника 
459 

6. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности 

такси превоза за правно лице  
459 

7. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности 

такси превоза за запослено лице у правном лицу 
459 

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

возила 
459 

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

10. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила 494 

11. Такси дозвола 1.169 

12. Уверење о обављању делатности ауто – такси превоза 402 

13. Идентификациони картон  494 

14. Дупликат јединствене кровне ознаке TAXI  4.308 

15. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила 1.264 

16. Идентификациона ветробранска налепница за локације од посебног интереса 

за Град за такси возила 
1.264 

17. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЛИМО СЕРВИСА 
1.480 

18. ЗАХТЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИСПИТИВАЊА ПОГОДНОСТИ  И 

КЛАСИФИКАЦИЈУ ВОЗИЛА ЛИМО СЕРВИСА 
2.170 

19. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИМО СЕРВИСА 
590 
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                                                               * 

 

*              * 

Сагласно члану 54. тачка 1) Статута града Београда (,,Службени лист града 
Београда’’, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и ,,Службени гласник РС’’, бр. 7/2016 – одлука УС), 
Градско веће града Београда утврдило је ___  априла 2019. године, Предлог одлуке о 
допуни Одлуке о локалним административним таксама и предлаже Скупштини града 
Београда да исти усвоји у датом тексту.  


