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О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

 ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 

  

 

ЧЧллаанн  11..  

  

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда (,,Службени лист града 
Београда’’, бр. 118/18 и 52/19), Тарифа накнада за коришћење јавних површина, која је саставни део Одлуке мења 
се и гласи:   

  

,,ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,   

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности 

 

Тарифни број 1. 
 

1. За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге 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 накнада дневно 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), накнада се утврђује дневно: 

   

- I зона - екстра зона пословања 74,77 

- I зона осим екстра зоне пословања 59,16 

- II зона 47,53 

- III зона 38,56 

- IV зона 30,80 

- V зона 24,48 

- VI зона 19,18 

- VII зона 15,40 

- VIII  зона                                                                                             12,75 

- зона специфичних намена 10,20 

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

утврђује дневно:                                                                                                     
                                                 



                                                                                                                                                     динара        

- I зона - екстра зона пословања 32,10 

- I зона осим екстра зоне пословања 25,77 

- II зона 20,51 

- III зона 15,99 

- IV зона 12,78 

- V зона 9,56 

- VI зона 6,33 

- VII зона 5,15 

- VIII  зона                                                                                             4,41 

- зона специфичних намена 4,41 

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

дневно:                                       
                                                                                                              

                                                                                                                                                     динара        

- I зона - екстра зона пословања 64,32 

- I зона осим екстра зоне пословања 51,54 

- II зона 41,13 

- III зона 32,10 

- IV зона 25,66 

- V зона 19,22 

- VI зона 12,78 

- VII зона 10,20 

- VIII  зона                                                                                             8,91 

- зона специфичних намена 8,67 

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

                              динара                                                                                                             

- I зона - екстра зона пословања 2,65 

- I зона осим екстра зоне пословања 2,39 

- II зона                                                                             38,00 2,25 

- III зона                                                                             24,00 1,89 

- IV зона                                                                              1,63 

- V зона                                                                  1,38 

- VI зона                                                                   6,50   1,13 

- VIIзона                                                                  0,88 

- VIII зона  0,63 

- зона специфичних намена                                                                 0,63 

 
 
 
5) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других манифестација, накнада се утврђује 

дневно:   
 
 
 
 
 



                             динара 

- I зона - екстра зона пословања 8,11 

- I зона осим екстра зоне пословања 7,33 

- II зона                                                                             38,00 6,95 

- III зона                                                                             24,00 5,78 

- IV зона                                                                              5,03 

- V зона                                                                  4,24 

- VI зона                                                                   6,50   3,48 

- VII зона                                                                  2,71 

- VIII зона  1,93 

- зона специфичних намена                                                                 1,93 

  

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

динара  

6)а) При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 120,00 

6)б) При заузимању општинског пута и улица којим саобраћају возила 
јавног градског превоза уз измену режима саобраћаја 92,45 

6)в) При заузимању општинског пута и улица којим не саобраћају 
возила јавног градског превоза уз обуставу саобраћаја 76,23 

6)г) При  заузећу општинског пута и улица којим не саобраћају возила 
јавног превоза уз измене режима саобраћаја 55,94 

6)д) При заузећу тротора 34,58 

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

рекреацију, накнада се утврђује дневно:  
                                                                                                                                                     динара        

- I зона - екстра зона пословања 17,96 

- I зона осим екстра зоне пословања 14,41 

- II зона 11,49 

- III зона 8,99 

- IV зона 7,10 

- V зона 5,32 

- VI зона 3,55 

- VII зона 2,82 

- VIII  зона                                                                                             2,51 

- зона специфичних намена 2,51 

 
8) За постављање система јавних бицикала на територији града Београда накнада се утврђује дневно у 

износу од 1,02 динарa.  

9) За коришћење посебно обележеног простора за теретно возило (утовар и истовар робе) за снабдевање, 
накнада се утврђује дневно у износу од 20,40 динара. 

10) За коришћење посебно обележеног простора за такси стајалишта утврђује се накнада дневно у износу од 
1,23 динарa. 



2. Накнада 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, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из овог тарифног броја. 

3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 4) овог тарифног броја, а уз то обавља неку другу 
делатност, висина накнаде ће се утврдити сразмерно корисној површини по тарифи из тачке 1. подтачке 1) овог 
тарифног броја. 

4. Износ накнаде 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 накнаду у висини 10%, од прописаног износа накнаде у тачки 1. подтачки 1); 

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

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

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

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

6) за одржавање спортских или других приредби на општинским путевима и улицама из тачке 1. подтачке 6) 
овог тарифног броја, које су од значаја за град Београд, односно градску општину на територији града Београда, у 
складу са посебним одлукама Скупштине града, односно градске општине на територији града Београда, или у 
складу са актом надлежног органа града Београда, односно градске општине на територији града Београда или се 
приређују (одржавају) уз учешће града Београда, односно градске општине на територији града Београда, у 
њиховом финансирању, накнада се плаћа у висини 0,01% од прописаног износа накнаде из тачке 1. подтачке 6) овог 
тарифног броја. 

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

6. Накнада по овом тарифном броју, осим накнаде из тачке 1. подтачке 10), 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, односно сачињеном акту (решење, записник и сл.)  надлежног органа односно 
организације у складу са прописима. 

  Надлежни орган односно организација је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке 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 периоду коришћења простора на јавним површинама 
- 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 накнаде 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 накнаде. 



Накнада из тачке 1. подтачке 10), плаћа се унапред, годишње, на основу задужења секретаријата Градске 
управе града Београда надлежног за послове јавног превоза.  

 
 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и 
за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се 

врши непосредни утицај на расположивост квалитет или неку другу особину јавне површине, за које 
дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 

 

 

Тарифни број 2. 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, за сваки цео 
и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

 1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама, 
накнада се утврђује:  

       динара 

Зона  
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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

 
50,00 

 
48,50 

 
47,05 

 
45,63 

 
44,26 

 
42,94 

 
41,65 

 
40,40 

 
39,19 

 
38,01 

 
 

2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и контактне 
мреже накнада се утврђује: 

 

 
Зона 

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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно   

  14,00 
 

13,58 
 

13,17 
 

12,78 
 

12,39 
 

12,02 
 

11,66 
 

11,31 
 

10,97 
 

10,64 

2.  За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 
којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за сваки цео 
и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

1) 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 посебним објектима који се постављају на другим 
површинама накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то: 

 

 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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

25,00 23,50 22,09 20,76 19,52 18,35 17,25 16,21 15,24 15,00 



 
2) За рекламне заставе накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  
 

 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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

15,00 14,55 14,11 13,69 13,28 12,88 12,49 12,12 11,76 11,40 

 
3) За ласерске приказе и балоне накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  

 

 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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

20,00 19,40 18,82 18,25 17,71 17,17 16,66 16,16 15,67 15,20 

 
4) За плакате накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  

 

 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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

30,00 28,80 27,65 26,54 25,48 24,46 23,48 22,54 21,64 20,00 

 
3.Накнада по овом тарифном броју умањује се : 
- за 40% од прописаног износа накнаде по м2 дневно, за део површине, односно за део објекта за 

оглашавање, преко 12м2 до 100м2 ; 
- за 50% од прописаног износа накнаде по м2  дневно, за део површине, односно за део објекта за 

оглашавање, преко 100м2 ; 
- обвезници накнаде из тачке 1. подтачке 1) овог тарифног броја, који су са градом Београдом закључили 

уговор о јавно – приватном партнерству до 31.12.2019. године, износ накнаде обрачунат по тачки 1. подтачки 1) овог 
тарифног броја плаћају умањено за 90%, закључно са 31.12.2024. године;  

- обвезници накнаде из тачке 1. подтачке 1) овог тарифног броја, који са градом Београдом закључе уговор 
о јавно – приватном партнерству почев од 01.01.2020. године, износ накнаде обрачунат по тачки 1. подтачки 1) овог 
тарифног броја плаћају умањено за  70 %.  

 
Напомене: 
1.Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 12м2 до 100м2 плаћа се  тако што се за првих 

12м2 плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, а за део површине преко 12м2 до 100м2 , накнада се 
плаћа умањено за 40% од прописаног износа овим тарифним бројем; 

2. Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 100м2 плаћа се тако што се за првих 12м2 
плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, за део површине преко 12м2 до 100м2 , накнада се плаћа 
умањено за 40% од прописаног износа овим тарифним бројем и за део површине преко 100м2, накнада се плаћа 
умањено за 50% од прописаног износа овим тарифним бројем. 

 
4. Накнада по овом тарифном броју 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, 
односно сачињеном акту (решење, записник и сл.) надлежног органа, односно организације, у складу са прописима.  



Надлежни орган, односно организација 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:  

- 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, врсти објекта или средства, површини и периоду коришћења простора. 
 

 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

 за извођење грађевинских радова и изградњу  

 

Тарифни број 3. 

 
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно, 
и то: 

         динара 

 1а) При изградњи објеката  4,69  

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара:    

1б - 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 31. октобра  12,24  

1б - 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. новембра до 31. марта  19,95  

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

   

1в - 1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила градског превоза  87,53  

1в - 2) ако се заузима коловоз на осталим улицама  52,85  

1в - 3) ако се заузима тротоар  35,92  

1в- 4) ако се укида/заузима паркинг место 87,53 

 

2.  Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  

3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине. 
Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви 
инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa 
прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

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

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

6. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања накнаде из 
овог тарифног броја. 

7. Накнаде из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја умањену у износу од 50% од прописане накнаде 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 побројаних у Закону о комуналним делатностима, до мерног 
инструмента потрошача. 

8. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења надлежног одељења Секретаријата за 
јавне приходе Градске управе Града Београда, а по претходно издатом, односно сачињеном акту (решење, 
записник и сл.) надлежног органа односно организације, у складу са прописима.  

Надлежни орган односно организација 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:  

- о врсти, висини и периоду коришћења јавне површине;  
- 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.“. 
 

Члан 2. 

  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Београда’’, а 
примењује се од 1. јануара 2020. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  
 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. тачка 5) и члану 7. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12,  93/13 – 
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., 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон), члану 239. став 3. 
Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС '', бр. 95/18 и 49/19), члану 25. тачка 9. и 
члану 31. 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 6. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да јединици локалне 

самоуправе припадају приходи који се остваре на њеној територији, набројани у тач. 1-14, у оквиру којих су у тачки 
5) предвиђене накнаде за коришћење јавних добара. 

Одредбама члана 7. истог закона у ставу 1. је предвиђено да скупштина јединице локалне самоуправе 
својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и 
накнада, у складу са законом.  

Одредбама истог члана, у ставу 2. је предвиђено да се одлука из става 1. доноси након одржавања јавне 
расправе, а може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединица локалне 
самоуправе за наредну годину. 

Одредбама члана 18. Закона о буџетском систему предвиђено је да се накнаде могу уводити за коришћење 
добара која су посебним законом утврђена као природна богатства, односно добра од општег интереса и добра у 
општој употреби, као и да се обвезник плаћања накнаде, основица за плаћање накнаде, висина накнаде, начин 
утврђивања и плаћања накнаде и припадност накнаде, уређују посебним законом, који предлаже и спроводи 
министарство надлежно за финансије. 

Одредбама члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим су између осталих 
прописане и накнаде за коришћење јавних површина, предвиђено је да се актом скупштине јединице локалне 
самоуправе утврђује висина накнаде за коришћење јавних површина, олакшице, начин достављања и садржај 
података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. 

Одредбама члана 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим су, између осталих, 
прописане и накнаде за коришћење јавних површина, предвиђено је да се висине динарских износа накнада датих у 
прилозима, који су саставни део овог закона, усклађују годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за 
период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су 
надлежности послови статистике, као и да су, приликом усклађивања висине накнада, последњи објављени 
усклађени износи, основица за усклађивање. 

Истим чланом у ставу 6. је предвиђено да ће се прво усклађивање висине накнаде извршити у 2019. години, 
применом индекса потрошачких цена према подацима реубличког органа у чијој су надлежности послови 
статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. септембра 2019. 
године. Усклађени износи накнаде за коришћење јавних површина, за 2020. годину још увек нису објављени. 

Усклађивање висине накнаде за коришћење јавних површина, које се врши у складу са чл. 273. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара, се односи искључиво на највише износе, предвиђене у Прилогу 12. Закона. 



Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и 
пројекцијом за 2021. и 2022. годину, предвиђен је за 2020. годину раст потрошачких цена ( крај периода) од 2% у 
односу на 2019. годину, што је основ за повећање износа такси и накнада за 2% за 2020. годину. Износи накнада 
предвиђени овом одлуком за 2020. годину су утврђени у складу са критеријумима предвиђеним чланом 239. Закона 
о накнадама за коришћење јавних добара и увећани за 2%, а највише до износа утврђених у Прилогу 12. Закона, а 
који се још увек односе на 2019. годину. 
 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. ове одлуке, измењена је Тарифа накнада за коришћење јавних површина.  
У Тарифном броју 1. који се односи на накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и 

друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности и у Тарифном броју 3. који се односи на накнаде за коришћење јавне површине по основу 
заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, важећи износи накнада, у 
складу са Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и 
пројекцијом за 2021. и 2022. годину, усклађени су са растом потрошачких цена (крај периода) од 2% у односу на 
2019. годину у Републици Србији, тако што су износи накнада за 2020. годину увећани за 1,02%, односно у складу су 
са највишим износима предвиђеним у Прилогу 12. Закона о накнадама, који се примењују у 2019. години.  

У складу са предлогом Секретаријата за саобраћај, у Тарифном броју 1. тачка 1. подтачка 6) која се односи 
на одржавање спортских и других приредби на општинским путевима и улицама, у табели, је извршена нумерација, 
а све у циљу како би се олакшала процедура израде решења за обрачун накнаде, с обзиром на то да би се, при 
изради истих, у садржај поља уписивала само класификација.  

У складу са предлогом Секретаријата за саобраћај, у Тарифном броју 1. тачка 4. после подтачке 5), додаје 
се подтачка 6), с обзиром на то да би за манифестације које су од значаја за град Београд или их подржава неки од 
секретаријата Градске управе града Београда, прописане накнаде угрозиле одржавање манифестација и на овај 
начин исте не би могле да се одрже. 

Овом одуком је измењен Тарифни бр. 2. који се односи на коришћење јавне површине за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу 
особину јавне површине, тако што су износи накнада остали исти за оглашавање на јавним површинама, а за 
оглашавање на површинама и објектима којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку 
другу особину јавне површине, умањени су износи накнада за оглашавање на привременим монтажним објектима, 
оградама, градилиштима и друго, као и за оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим 
површинама и износи накнада за плакате. Поред тога, уведене су олакшице за обвезнике из тачке 1. подтачке 1) 
тарифног броја 2.  који су са градом Београдом закључили уговор о јавно-приватном партнерству до 31.12.2019. 
године, за 90% у односу на обрачунат износ по том тарифном броју и олакшице за обвезнике који са градом 
Београдом закључе уговор о јавно-приватном партнерству почев од 1.1.2020. године за 70%, у односу на износ 
обрачунат по том тарифном броју. 

У члану 2. ове одлуке предвиђено је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
,,Службеном листу града Београда’’, а примењује се од 1. јануара 2020. године. 

За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање средстава буџета Града.  
 
 
 
 
 
 
 



IV - ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПРИХОДА У 2020. ГОДИНИ 
 
У 2020. години планирано је да ће се по основу наплате прихода од накнаде за коришћење јавних површина 

за територију града Београда у буџету Града и у буџетима градских општина остварити приход који је за 
11.560.000,00 динара већи него у 2019. години. 

 
За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање средстава буџета Града.  
 
 
V -  ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 
 
 

,,ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,   

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности 

 

Тарифни број 1. 
 

1. За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге 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 накнада дневно 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), накнада се утврђује дневно: 

                                                                                              динара 

- I зона - екстра зоне пословања 73,30 74,77 

- I зона осим екстра зоне пословања 58,00 59,16 

- II зона 46,60 47,53 

- III зона 37,80 38,56 

- IV зона 30,20 30,80 

- V зона 24,00 24,48 

- VI зона 18,80 19,18 

- VII зона 15,10 15,40 

- VIII  зона                                                                                             12,50 12,75 

- зона специфичних намена 10,00 10,20 

 
 

2) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа, накнада се 
утврђује дневно:                                                                                                                                                      

                                                
         



                                                                                                                                                 динара        

- I зона - екстра зона пословања 31,47 32,10 

- I зона осим екстра зоне пословања 25,26 25,77 

- II зона 20,11 20,51 

- III зона 15,68 15,99 

- IV зона 12,53 12,78 

- V зона 9,37 9,56 

- VI зона 6,21 6,33 

- VII зона 5,05 5,15 

- VIII  зона                                                                                             4,32 4,41 

- зона специфичних намена 4,32 4,41 

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

дневно:                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 динара        

- I зона - екстра зона пословања 63,06 64,32 

- I зона осим екстра зоне пословања 50,53 51,54 

- II зона 40,32 41,13 

- III зона 31,47 32,10 

- IV зона 25,16 25,66 

- V зона 18,84 19,22 

- VI зона 12,53 12,78 

- VII зона 10,00 10,20 

- VIII  зона                                                                                             8,74 8,91 

- зона специфичних намена 8,50 8,67 

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

                            динара                                                                                                             

- I зона - екстра зона пословања 2,60 2,65 

- I зона осим екстра зоне пословања 2,34 2,39 

- II зона                                                                            
 38,00 2,21 

2,25 

- III зона                                                                            
 24,00 1,85 

1,89 

- IV зона                                                                              1,60 1,63 

- V зона                                                                  1,35 1,38 

- VI зона                                                                 
  6,50   1,11 

1,13 

- VIIзона                                                                  0,86 0,88 

- VIII зона  0,62 0,63 

- зона специфичних намена                                                                 0,62 0,63 

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

                           динара 

- I зона - екстра зона пословања 7,95 8,11 

- I зона осим екстра зоне пословања 7,19 7,33 

- II зона                                                                            6,81 6,95 



 38,00 

- III зона                                                                            
 24,00 5,67 

5,78 

- IV зона                                                                              4,93 5,03 

- V зона                                                                  4,16 4,24 

- VI зона                                                                 
  6,50   3,41 

3,48 

- VII зона                                                                  2,66 2,71 

- VIII зона  1,89 1,93 

- зона специфичних намена                                                                 1,89 1,93 

  

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

динара  

6)А) При заузимању општинског пута и улица 
којим саобраћају возила јавног градског 
превоза уз обуставу саобраћаја 120,00 120,00 

6) Б) При заузимању општинског пута и улица 
којим саобраћају возила јавног градског 
превоза уз измену режима саобраћаја 90,64 92,45 

6)В) При заузимању општинског пута и улица 
којим не саобраћају возила јавног градског 
превоза уз обуставу саобраћаја 74,74 76,23 

6)Г) При  заузећу општинског пута и улица 
којим не саобраћају возила јавног превоза уз 
измене режима саобраћаја 54,84 55,94 

6)Д) При заузећу тротора 33,90 34,58 

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

рекреацију, накнада се утврђује дневно:  
 

                                                                                                                                                динара        

- I зона - екстра зона пословања 17,61 17,96 

- I зона осим екстра зоне пословања 14,13 14,41 

- II зона 11,26 11,49 

- III зона 8,81 8,99 

- IV зона 6,96 7,10 

- V зона 5,22 5,32 

- VI зона 3,48 3,55 

- VII зона 2,76 2,82 

- VIII  зона                                                                                             2,46 2,51 

- зона специфичних намена 2,46 2,51 

 
8) За постављање система јавних бицикала на територији града Београда накнада се утврђује дневно у 

износу од 1,00 1,02 динар.  



9) За коришћење посебно обележеног простора за теретно возило (утовар и истовар робе) за снабдевање, 
накнада се утврђује дневно у износу од 20,00 20,40 динара. 

10) За коришћење посебно обележеног простора за такси стајалишта утврђује се накнада дневно у износу од 
1,21 1,23 динар. 

2. Накнада 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, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из овог тарифног броја. 

3. Обвезнику који користи простор из тачке 1. подтачке 4) овог тарифног броја, а уз то обавља неку другу 
делатност, висина накнаде ће се утврдити сразмерно корисној површини по тарифи из тачке 1. подтачке 1) овог 
тарифног броја. 

4. Износ накнаде из овог тарифног броја прописан за одговарајућу зону умањује се: 

4) 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 накнаду у висини 10%, од прописаног износа накнаде у тачки 1. подтачки 1); 

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

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

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

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

6) ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ИЛИ ДРУГИХ ПРИРЕДБИ НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА ИЗ 
ТАЧКЕ 1. ПОДТАЧКЕ 6) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО ГРАДСКУ 
ОПШТИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
ОДНОСНО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, ИЛИ У СКЛАДУ СА АКТОМ НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА, ОДНОСНО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ИЛИ СЕ 
ПРИРЕЂУЈУ (ОДРЖАВАЈУ) УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ОДНОСНО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА БЕОГРАДА, У ЊИХОВОМ ФИНАНСИРАЊУ, НАКНАДА СЕ ПЛАЋА У ВИСИНИ 0,01% ОД ПРОПИСАНОГ 
ИЗНОСА НАКНАДЕ ИЗ ТАЧКЕ 1. ПОДТАЧКЕ 6) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА. 

 

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

6. Накнада по овом тарифном броју, осим накнаде из тачке 1. подтачке 10), 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, односно сачињеном акту (решење, записник и сл.)  надлежног органа односно 
организације у складу са прописима. 

  Надлежни орган односно организација је у обавези да један примерак акта из става 1. ове тачке 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 периоду коришћења простора на јавним површинама 



- 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 накнаде 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 накнаде. 

Накнада из тачке 1. подтачке 10), плаћа се унапред, годишње, на основу задужења секретаријата Градске 
управе града Београда надлежног за послове јавног превоза.  

 
 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица којим се врши непосредни утицај на расположивост квалитет или неку другу особину јавне површине, 
за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 

 

 

Тарифни број 2. 

 

3. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, за сваки цео 
и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

 1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама путем 
јавног конкурса, накнада се утврђује:  

       динара 

Зона  
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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

 
50,00 

 
48,50 

 
47,05 

 
45,63 

 
44,26 

 
42,94 

 
41,65 

 
40,40 

 
39,19 

 
38,01 

 
 

4) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и контактне 
мреже накнада се утврђује : 

 

 
Зона 

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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно   

  14,00 
 

13,58 
 

13,17 
 

12,78 
 

12,39 
 

12,02 
 

11,66 
 

11,31 
 

10,97 
 

10,64 

 

4. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 
којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за сваки цео 
и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 



1) 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 посебним објектима који се постављају на другим 
површинама накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то: 

 

 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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

35,00 33,95 32,93 31,94 30,99 30,06 29,15 28,28 27,43 26,61 

Динара/m2 
дневно 

25,00 23,50 22,09 20,76 19,52 18,35 17,25 16,21 15,24 15,00 

 
 

2) За рекламне заставе накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  
 

 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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

15,00 14,55 14,11 13,69 13,28 12,88 12,49 12,12 11,76 11,40 

 
5) За ласерске приказе и балоне накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  

 

 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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

20,00 19,40 18,82 18,25 17,71 17,17 16,66 16,16 15,67 15,20 

 
 

4) За плакате накнада се утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и то:  
 

 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. 

намeна  

Динара/m2 
дневно 

50,00 48,50 47,05 45,63 44,26 42,94 41,65 40,40 39,19 38,01 

Динара/m2 
дневно 

30,00 28,80 27,65 26,54 25,48 24,46 23,48 22,54 21,64 20,00 

 
 
5. Накнада по овом тарифном броју умањује се : 
- за 40% од прописаног износа накнаде по м2 дневно, за део површине, односно за део објекта за 

оглашавање, преко 12м2 до 100м2 ; 
- за 50% од прописаног износа накнаде по м2  дневно, за део површине, односно за део објекта за    

оглашавање, преко 100м2 . 
- ОБВЕЗНИЦИ НАКНАДЕ ИЗ ТАЧКЕ 1. ПОДТАЧКЕ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, КОЈИ СУ СА ГРАДОМ 

БЕОГРАДОМ ЗАКЉУЧИЛИ УГОВОР О ЈАВНО – ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ, ИЗНОС 



НАКНАДЕ ОБРАЧУНАТ ПО ТАЧКИ 1. ПОДТАЧКИ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋАЈУ УМАЊЕНО ЗА 90%, 
ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2024. ГОДИНЕ;  

- ОБВЕЗНИЦИ НАКНАДЕ ИЗ ТАЧКЕ 1. ПОДТАЧКЕ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, КОЈИ СА ГРАДОМ 
БЕОГРАДОМ ЗАКЉУЧЕ УГОВОР О ЈАВНО – ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ПОЧЕВ ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ, ИЗНОС 
НАКНАДЕ ОБРАЧУНАТ ПО ТАЧКИ 1. ПОДТАЧКИ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋАЈУ УМАЊЕНО ЗА  70 %.  

 
Напомена: 
1.Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 12м2 до 100м2 плаћа се  тако што се за првих 

12м2 плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, а за део површине преко 12м2 до 100м2 , накнада се 
плаћа умањено за 40% од прописаног износа овим тарифним бројем; 

2. Накнада за површине односно објекте за оглашавање преко 100м2 плаћа се тако што се за првих 12м2 
плаћа износ накнаде прописан овим тарифним бројем, за део површине преко 12м2 до 100м2 , накнада се плаћа 
умањено за 40% од прописаног износа овим тарифним бројем и за део површине преко 100м2, накнада се плаћа 
умањено за 50% од прописаног износа овим тарифним бројем. 

 
4. Накнада по овом тарифном броју 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, 
односно сачињеном акту (решење, записник и сл.) надлежног органа, односно организације, у складу са прописима.  

Надлежни орган, односно организација 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:  

- 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, врсти објекта или средства, површини и периоду коришћења простора. 
 

 

 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

 за извођење грађевинских радова и изградњу  

 

Тарифни број 3. 

 
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно, и 
то: 

           динара 
 

1а) При изградњи објеката  
 

4,60  
 

4,69 

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара:    

1б - 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 31. октобра  12,00  12,24 

1б - 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. новембра до 31. марта  19,56  19,95 

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

  
 

1в - 1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила градског превоза  85,81  87,53 

1в - 2) ако се заузима коловоз на осталим улицама  51,81  52,85 

1в - 3) ако се заузима тротоар  35,22  35,92 



1в- 4) ако се укида/заузима паркинг место 85,81 87,53 

 

2.  Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.  

3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине. 
Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви 
инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa 
прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

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

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

6. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања накнаде из 
овог тарифног броја. 

7. Накнаде из подтачки 1б) и 1в) овог тарифног броја умањену у износу од 50% од прописане накнаде 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 побројаних у Закону о комуналним делатностима, до мерног 
инструмента потрошача. 

8. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења надлежног одељења Секретаријата за 
јавне приходе Градске управе Града Београда, а по претходно издатом, односно сачињеном акту (решење, 
записник и сл.) надлежног органа односно организације, у складу са прописима.  

Надлежни орган односно организација 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:  

- о врсти, висини и периоду коришћења јавне површине;  
- 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.“. 
 

 
 
 

* 
*  * 

 
 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 ____ новембра 2019. године, Предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних 
површина за територију града Београда и предлаже Скупштини града Београда да исти усвоји у датом тексту. 


