Број 118 – 86

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21.
децембра 2018. године, на основу члана 6. тачка 5), чл. 7. и
17. 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 – усклађени дин.износи, 91/16 – усклађени дин. износи, 96/17 – усклађени дин. износи и 89/18 –
усклађени дин. износи), члана 239. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”,
број 95/18), члана 96. и члана 97. став 7. 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 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

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању зона на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 81/15 и 78/17),
у члану 1. после речи: „накнаде за уређивање грађевинског
земљишта” ставља се запета и додају се речи: „накнада за
коришћење јавних добара из надлежности Града Београда”.
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.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 6. тачка 5) и члана 7.
став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 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 и 89/18 – усклађени дин. износи), члана 239. став 3.
Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), члана 25. тачка 7. и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КА
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за територију града Београда, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу
јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу
плаћања накнаде.

21. децембар 2018.

Члан 2.
Накнаде за коришћење јавне површине, су:
1) 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;
2) 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;
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.
Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте површина утврђена
планским документом јединице локалне самоуправе која је
доступна свим корисницима под једнаким условима:
– јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона
и сл.);
– трг;
– јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и
сл.) и
– јавна површина блока (парковски уређене површине и
саобраћајне површине).
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1. тачке 1) овог члана,
сматра се заузеће јавне површине:
– објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за продају
штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска
говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта;
– за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других манифестација, за
одржавање спортских приредби, за објекте и станице за
изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног
простора за теретно возило за снабдевање и друго.
Коришћење простора на јавној површини у пословне и
друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) овог члана односи се
на привремено коришћење простора на јавној површини и
не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре.
Обвезник накнаде
Члан 3.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.
Основица
Члан 4.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m²).
Висина накнаде
Члан 5.
Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине
прописан је у Прилогу 12. закона којим се уређују накнаде
за коришћење јавних добара.

