Број 118 – 96
Ред.
број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Врста возила

2.2.

М2 – лаки аутобус

50 динара по
регистрованом седишту

2.3.

М3 – тешки аутобус

50 динара по
регистрованом седишту

3.

Врста Врста N – теретна возила

3.1.

до 2 t носивости

1.730

3.2.

од 2 t до 5 t носивости

2.300

3.3.

од 5 t до 12 t носивости

4.020

3.4.

преко 12 t носивости

5.740

4.

Врста О – прикључна возила

4.1.

до 1 t носивости

460

4.2.

од 1 t до 5 t носивости

800

4.3.

од 5 t до 10 t носивости

1.090

4.4.

од 10 t до 12 t носивости

1.500

4.5.

преко 12 t носивости

2.300

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:
1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, које се на њено име прво
региструје у једној години;
2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно
оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило,
које се на њено име прво региструје у једној години;
3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину,
на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво региструје у једној години;
4) организације особа са инвалидитетом основане са
циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, које су
регистроване у складу са законом – за возила прилагођена
искључиво за превоз њихових чланова;
Лица која испуњавају услове за остваривање права из
ове тачке, подносе доказе о испуњености услова за годину у
којој се врши регистрација.
Тарифни број 3.
1. За држање средстава за игру („забавне игре”) утврђује
се такса сразмерно времену коришћења, и то дневно:
– по апарату за забавне игре 92,60 динара.
Под забавним играма у смислу овог тарифног броја
сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се
стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо,
билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу,
стварима, услугама или правима, већ право на једну или
више бесплатних игара исте врсте.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра, на основу задужења од стране надлежног одељења Секретаријата за јавне
приходе Градске управе Града Београда.
3. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја
плаћа до 15. у месецу за претходни месец.”
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од 1. јануара 2019. године.
Скупштина Града Београда
Број 43-1139/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

21. децембар 2018.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр.
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 125/14
– усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи,
83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон,
96/17 – усклађени дин. износи и 89/18 – усклађени дин. износи), члана 104. став 1. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон, 93/12, 84/15 и
83/18 – др. закон), члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14)
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси („Службени лист Града
Београда”, бр. 50/14, 96/14, 81/15 и 125/16) у члану 2. ставу 1.
речи: „155,00 динара” замењују се речима: „159,00 динара”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од 1. јануара 2019. године.
Скупштина Града Београда
Број 43-1141/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 97. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Града Београда”, бр.
2/15, 16/15, 74/15, 36/17 и 50/18), у члану 14а, после става 1.
додаје се нови став који гласи:
„Изузетно, инвеститор који гради објекат за који је закључио уговор о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта и изводи радове на инфраструктури
сагласно одредбама члана 92. Закона о планирању и изградњи, у случају плаћања доприноса једнократно до пријаве
радова има право на умањење доприноса:
– од 45% уколико вредност радова на изградњи недостајуће инфраструктуре износи до 20% вредности доприноса
за уређивање грађевинског земљишта,
– од 50% уколико вредност радова на изградњи недостајуће инфраструктуре износи до 30% вредности доприноса
за уређивање грађевинског земљишта,
– од 55% уколико вредност радова на изградњи недостајуће инфраструктуре износи преко 30% вредности доприноса за уређивање грађевинског земљишта.”.

21. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 418-1140/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 25. тачка 8. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 4. став 4. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
88/11 и 104/16), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ
РЕДУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града
Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15,
75/16, 19/17, 50/18 и 92/18), у члану 23. тачка 2. алинеја трећа после речи „општинског пута” додаје се запета и речи:
„угрожава безбедност учесника у саобраћају, односно онемогућава одвијање саобраћаја;”
Члан 2.
После члана 62. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 62а.
Ради спречавања угрожавања безбедности учесника у
саобраћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја, комунални полицајац је овлашћен на предузимање мера уклањања, односно премештања возила, као и постављања уређаја којим се спречава одвожење возила.
Мере и овлашћења из става 1. овог члана, комунални
полицајац предузима приликом остваривања надзора и
контроле паркирања, када затекне возило паркирано или
заустављено супротно одредбама закона којим се уређује
безбедност саобраћаја на путевима, односно када на путу,
односно на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање возила затекне одбачено возило.
Мере и овлашћења из става 1. овог члана комунални полицајац предузима у складу са одредбама закона којим се
уређује безбедност саобраћаја на путевима и одлуком која
уређује послове и овлашћења комуналне полиције.”
Члан 3.
У члану 63. став 2. алинеја друга брише се.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-1154/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21.
децембра 2018. године, на основу члана 2. став 1. Закона о
комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09),
члана 26. став 1. тачка 3. и члана 31. став 1. тачка 7. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ
Члан 1.
У Одлуци о комуналној полицији („Службени лист Града Београда”, бр. 6/10 и 23/13) у члану 6. у ставу 1. после тачке 7), додаје се нова тачка која гласи:
„7а) и други послови у складу са законом.”
Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. после тачке 8. додаје се нова тачка
која гласи:
„8а друга овлашћења предвиђена законом.”
Члан 3.
После члана 11. додаје се нови члан 11а који чласи:
„Члан 11а
Ради спречавања угрожавања безбедности учесника у
саобраћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја, комунални полицајац је овлашћен на предузимање мера уклањања, односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила.
Мере и овлашћење из става 1. овог члана, комунални полицајац предузима, приликом остваривања надзора и контроле
паркирања, када затекне возило паркирано или заустављено
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно када на путу, односно месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање возила, затекне одбачено возило.
Комунални полицајац када уочи непрописно паркирано
или заустављено возило, издаће возачу усмено наређење да
одмах уклони возило под претњом принудног извршења, а
када возач није присутан на лицу места доноси решење у
писаној форми, којим налаже уклањање возила у року који
не може бити краћи од једног минута.
Решење из става 3. овог члана, комунални полицајац поставља на ветробранском стаклу возила или другом видном
месту, и тиме се сматра да је исто уручено возачу.
У случају када комунални полицајац уочи одбачено возило, поступиће у складу са одредбом ст. 3. и 4. овог члана,
које се односе на непрописно паркирано или заустављено
возило а када возач није затечен на лицу места.
Уколико возач, односно власник одбаченог возила у
остављеном року прописаним законом не уклони, односно
не премести возило, комунални полицајац издаће налог о
уклањању возила.
Уклањање возила на територији града обавља вршилац
комуналне делатности овлашћен за организацију функционисања, управљања и одржавања јавних паркиралишта.
Комунални полицајац издаје вршиоцу комуналне делатности налог за постављање уређаја којима се спречава одвожење возила (блокирање возила) у случају када уочи непрописно паркирано возило које се из техничких разлога не
може уклонити, а које угрожава безбедност учесника у саобраћају, односно онемогућавају безбедно одвијање саобраћаја.
Уколико комунални полицајац открије прекршај путем
видео надзора или фото-записа може, када за то постоје
услови, да у електронској форми донесе решење, односно
изда налог, у складу са законом.

