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године јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, повраћај средстава ће се извршити у складу
са ставовима 1, 2. и 3. овог члана, уз његову сагласност, након отуђења или доделе земљишта другом инвеститору, а
најкасније у року од 18 месеци од дана закључења уговора
којим се регулише право инвеститора на повраћај уплаћених средстава.
Инвеститору који оствари право на повраћај уплаћених
средстава на име накнаде за уређивање грађевинског
земљишта, на износ већи од 5.000.000,00 динара, по било
ком основу, а да није обухваћен одредбама става 5. овог
члана, повраћај средстава ће се извршити у складу са
ставовима 1, 2. и 3. овог члана, а најкасније у року од 120
дана од дана закључења уговора којим се регулише право
инвеститора на повраћај уплаћених средстава.”

Скупштина града Београда на седници одржаној 30.
децембра 2014. године, на основу члана 97. став 8. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14) и
чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта („Службени лист
града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11,
54/11, 17/12, 42/12, 65/12, 38/13, 78/13 и 24/14 и „Службени
гласник РС” број 64/13 – Одлука Уставног суда), врше се
измене и допуне:
Члан 2.
У члану 17. став 3. речи: „до 31. децембра 2014. године”
замењују се речима: „до 1. марта 2015. године”, а речи „после 31. децембра 2014. године, за 30%”, бришу се.
Члан 3.
У члану 18. став 2. речи: „до 31. децембра 2014. године”,
замењују се речима: „до 1. марта 2015. године”, а речи „односно за 30% од 31. децембра 2014. године”, бришу се.
Члан 4.
У члану 27. после става 4. додају се два нова става која
гласе:
„Инвеститору који оствари право на повраћај уплаћених средстава на име накнаде за уређивање грађевинског
земљишта, а који је земљиште добио после 13. маја 2003.

Члан 5.
У члану 28а. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Инвеститор који је извршио уговарање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта, на основу решења о одобрењу за изградњу, односно на основу грађевинске дозволе,
има право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава
уколико достави правноснажно решење надлежног органа
за грађевинске послове којим се утврђује престанак важења
решења о одобрењу, односно престанак важења грађевинске
дозволе и од надлежног инспекцијског органа достави доказ
да није започео са грађењем објекта, односно да је извео само
припремне радове који се односе: на рушење постојећих
објеката на парцели, измештање постојеће инфраструктуре
на парцели, рашчишћавање терена на парцели, земљане радове, радове којима се обезбеђује сигурност суседних објеката, односно сигурност и стабилност терена (шипови, потпорни зидови и сл.) или радове на обезбеђивању несметаног
одвијања саобраћаја и коришћења околног простора.”
У истом члану, после става 2. додаје се нови став који
гласи:
„Инвеститор који је извршио уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта и обавезао се на предају одређене стамбене, односно површине пословног простора, и поред
испуњења услова из претходних ставова овог члана, нема
право на раскид уговора, уколико не изврши своју уговорену
обавезу предаје стамбеног, односно пословног простора.”
Члан 6.
После члана 28б. додаје се нови члан, који гласи:
„Члан 28ц.
Инвеститор коме је дато земљиште у закуп после спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања понуда, који након закљученог уговора о давању земљишта у
закуп, у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист лист града Београда”, бр.
16/03, 22/03, 24/03, 2/04, 12/04, 19/05, „Службени гласник
РС”, бр. 68/05 – одлука УСРС и „Службени лист града Београда”, бр. 3/06 и 2/08), на основу акта надлежног органа
оствари право на изградњу веће површине од уговорене,
за њу, као и за површину по коначном обрачуну, плаћа јединични износ закупнине и накнаде утврђене уговором
које подлежу усклађивању према показатељу раста потрошачких цена организационе јединице Градске управе града
Београда надлежној за послове информатике и статистике,
од дана закључења уговора о давању земљишта у закуп до
дана плаћања, без узимања у обзир увећаног коефицијента
оствареног у поступку давања земљишта у закуп.”

30. децембар 2014.
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Члан 7.
У члану 32. став 1. речи: „до 31. децембра 2014. године”
замењују се речима: „до 1. марта 2015. године”, а речи: „односно за 30% од 31. децембра 2014. године”, бришу се.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-1361/14-С, 30. децембра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној
24. марта 2014. године, на основу члана 93. став 4. Законе 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 и 98/13 – одлука УС), тачке 3.
Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13) и чл. 25. и 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12,
42/12 и 65/12, „Службени гласник РС”, број 64/13 – Одлука
УС и „Службени лист града Београда”, број 78/13), у члану
17. став 3. речи: „до 31. марта 2014. године” замењују се ре-
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чима: „до 31. децембра 2014. године”, а речи: „после 31. марта 2014. године” замењују се речима: „после 31. децембра
2014. године”.
Члан 2.
У члану 18. став 2. речи: „до 31. марта 2014. године” замењују се речима: „до 31. децембра 2014. године”, а речи:
„од 31. марта 2014. године” замењују се речима: „од 31. децембра 2014. године”.
Члан 3.
У члану 32. став 1. речи: „до 31. марта 2014. године” замењују се речима: „до 31. децембра 2014. године”, а речи:
„од 31. марта 2014. године” замењују се речима: „од 31. децембра 2014. године”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 418-2146/14-С-20, 24. марта 2014. године
Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда, на седници одржаној 30. децембра 2013. године, на основу члана 86. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07), члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), члана 32. Закона о
легализацији објеката („Службени гласник РС”, број 95/13)
и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11,
17/12, 42/12 и 65/12, „Службени гласник РС”, број 64/13 –
oдлука УС), у члану 4. став 1. у трећој алинеји после речи:
„пољопривредни објекти”, ставља се зарез и додају се речи:
„економски објекти”.
Члан 2.
У члану 5. после става 1. додаје се нови став, који гласи:
„Површина објекта – простора за који се утврђује накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима
накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе (у
даљем тексту: у поступцима легализације) једнака је нето
површини из пројекта изведеног објекта, а према СРПС
У.Ц2.100: 2002.”
Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа
инвеститор.
Накнаду за уређивање грађевинског земљишта у
поступцима легализације плаћа власник објекта изграђеног
без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.
Накнаду за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације стамбених објеката који се састоје од више
посебних делова, стамбено пословних објеката или пословних објеката, преко 300 m² бруто развијене грађевинске површине, по правоснажности грађевинске дозволе за
објекат, плаћају власници посебних физичких делова тих
објеката (станова, пословног простора, гаража и др), кроз
плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта која
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се односи на сваки од посебних физичких делова објекта.
Накнаду за уређивање грађевинског земљишта обвезници плаћања из ст. 1. и 2. овог члана плаћају на основу
уговора о накнади за уређивање грађевинског земљишта
(у даљем тексту: Уговор) који закључују са Дирекцијом за
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП (у даљем
тексту: Дирекција).
Дирекција издаје потврду о уређености односа у погледу
плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта по
уплати целокупне накнаде једнократно, а у случају да је уговорено плаћање у ратама, по уплати прве рате.”
Члан 4.
У члану 9. после става 2. додаје се нови став, који гласи:
„Приликом уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације, Дирекција ће
умањивати накнаду за објекте секундарне комуналне инфраструктуре изграђене средствима самодоприноса или
сопственим средствима, у складу са ставом 1. овог члана,
сразмерно учешћу у опремању. Власник објекта израђеног
без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу је
дужан да достави доказ о финансирању мреже из средстава
самодоприноса, односно сопствених средстава, као и доказ
да је објекат примљен на одржавање од надлежног јавног
комуналног предузећа.”
Члан 5.
У члану 10. став 1. у петој алинеји, речи: „(кошеви, амбари, сеници и сл.)”, бришу се.
У истом члану, став 2. брише се.
Члан 6.
После члана 10. додаје се нови члан 10а који гласи:
„Члан 10а
Накнада за уређивање грађевинског земљишта из члана
8. ове одлуке, умањује се за 99% у поступцима легализације
породичних стамбених објеката или станова, за првих 100
m² нето стамбене површине, без обзира на укупну површину објекта, односно стана (не рачунајући површину легално
изграђеног објекта, односно стана), под условима да је власник бесправно изграђеног породичног стамбеног објекта
или стана, изградњом или куповином трајно решавао своје
стамбено питање, да ни он, ни чланови његовог породичног домаћинства немају другу непокретност за становање
на територији града и да је инвалид или корисник социјалне помоћи, у складу са прописима којима се уређују област
осигурања за случај инвалидности, односно област социјалне заштите.
Породичним домаћинством у смислу става 1. овог члана
сматрају се лица која са власником објекта изграђеног без
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, живе
у заједничком домаћинству (брачни друг или лице које са
власником објекта живи у ванбрачној заједници, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад и друга
лица која је власник објекта или његов брачни друг дужан
да по закону издржава, а која са њим станују у истом стану,
односно породичној стамбеној згради).
Испуњеност услова за умањење накнаде за уређивање
грађевинског земљишта из става 1. овог члана цени орган
надлежан за послове легализације објеката.”
Члан 7.
У члану 11. став 1. после речи: „не плаћа се”, ставља се
зарез и додају речи: „о чему Дирекција издаје потврду, и то”.

30. децембар 2013.

У истом члану, став 1. после четврте алинеје, додају се
две нове алинеје које гласе:
– „за изградњу објеката за потребе јавних комуналних
предузећа чији је оснивач град, односно градска општина,
под условом да грађевинске исправе гласе на град,
– за адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег
габарита и волумена легално изграђеног објекта, без повећања укупне нето површине и без промене намене,”.
Члан 8.
Члан 17. мења се и гласи:
„Накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа се
једнократно или у ратама, у периоду до 36 месеци, односно
за сваку фазу на по 12 месеци у случају изградње објеката
чија је укупна бруто развијена грађевинска површина преко 5.000 m².
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у
поступцима легализације плаћа се једнократно или у ратама, у периоду до највише 240 месеци.
У случају плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана
обрачуна, обвезник плаћања има право на умањење накнаде за 50% до 31. марта 2014. године, а после 31. марта 2014.
године, за 30%.
Право на умањење из става 3. овог члана има и обвезник
плаћања који плаћање врши у ратама у случају једнократног
плаћања преосталих недоспелих рата, на износ тих рата,
као и обвезник који врши једнократно плаћање накнаде за
разлику у квадратури или промени намене између уговорене и коначно изведене.
У случају плаћања накнаде у ратама, обвезник плаћања
врши плаћање тако да плаћа прву рату у висини од 10% накнаде у року од 15 дана од дана обрачуна, а преостали износ
накнаде у једниаким месечним или у кварталним ратама.
Обвезник плаћања који врши плаћања накнаде за разлику у површини или промени намене између уговорене и
коначно изведене површине, може да плати накнаду у периоду до шест месеци.
Рате ће се усклађивати према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена, Завода за информатику
и статистику градске управе, за период од уговореног базног датума обрачуна накнаде до последњег дана у месецу, а
уплаћују се до 15 у наредном месецу.
За период кашњења у плаћању, обвезнику плаћања се
обрачунава затезна камата у складу са прописима којима се
уређују област затезне камате.
Ради обезбеђивања плаћања накнаде, кад обвезник
плаћања плаћа накнаду у ратама, дужан је да, приликом
закључења уговора, достави један од инструмената обезбеђивања плаћања: доказ о праву својине на непокретности и заложну изјаву власника непокретности сачињену у
складу са законом који уређује област хипотеке, неопозиву
банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу „на први
позив”, неопозиво уговорно овлашћење, менице или други
инструмент обезбеђивања плаћања који се одреди при уговарању.
Ради обезбеђивања плаћања накнаде за објекте чија површина прелази 5.000 m² бруто развијене грађевинске површине, када обвезник плаћања правно лице плаћа накнаду
у ратама или по фазама, дужан је да, приликом закључења
уговора, као инструмент обезбеђивања плаћања достави
неопозиву банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу „на први позив”.
Наплата инстумената обезбеђивања ће се вршити у корист прописаних уплатних рачуна.”

30. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 9.
У члану 18. став 2. речи: „до 31. децембра 2013. године,
односно за 30% од 31. децембра 2013. године,” замењују се
речима: „до 31. марта 2014. године, односно за 30% од 31.
марта 2014. године,”.
Члан 10.
После члана 19. назив поглавља: „III – Утврђивање и
плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта за
објекте који су предмет легализације”, брише се.
Члан 11.
У члану 32. став 1. речи: „до 31. децембра 2013. године,
односно за 30% од 31. децембра 2013. године,” замењују се
речима: „до 31. марта 2014. године, односно за 30% од 31.
марта 2014. године,”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ивеститор који је Дирекцији поднео уредан захтев за
обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта пре
ступања на снагу ове одлуке може регулисати своје обавезе
према одредбама одлуке која је важила у време подношења
уредног захтева.
Власник објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно одборења за изградњу, који је пре ступања на снагу ове
одлуке поднео Дирекцији захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта за потребе поступка легализације, своје обавезе регулише према одредбама ове одлуке.
Члан 13.
Лица која су легализовала своје објекте по ранијим прописима и закључила уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације, не
остварују право на умањење накнаде из члана 6. ове одлуке.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 418-866/13-С-20, 30. децембра 2013. године
Председник
Синиша Мали, с. р.

Број 78 – 3

Број 65 – 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

14. децембар 2012.

Члан 4.
У члану 17. став 2. речи: „до 31. децембра 2012. године”,
замењују се речима: „до 31. децембра 2013. године”, а речи:
„после 31. децембра 2012. године” замењују се речима: „после 31. децембра 2013. године”.
Члан 5.
У члану 18. став 2. речи: „до 31. децембра 2012. године”,
замењују се речима: „до 31. децембра 2013. године”, а речи:
„од 31. децембра 2012. године” замењују се речима: „од 31.
децембра 2013. године”.
Члан 6.
У члану 20. став 3. после речи: „односно стана”, додају се
речи: „не рачунајући површину легално изграђеног објекта,
односно стана”.
У истом члану, у ставу 4. речи: „до 31. децембра 2012. године”, замењују се речима: „до 30. јуна 2013. године”.
У истом члану, у ставу 8. речи: „става 1.” замењују се речима: „ст. 1. и 3.”
Члан 7.
У члану 25. став 2. речи: „до 31. децембра 2012. године” замењују се речима: „до 31. децембра 2013. године”, а
речи: „после 31. децембра 2012. године” замењују се речима:
„лосле 31. децембра 2013. године”.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. децембра 2012. године, на основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12
и 42/12) у члану 5. реч: „JUS”, замењује се речју: „СРПС”.
Члан 2.
У члану 10. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Накнада за уређивање грађевинског земљишта из члана 8. ове одлуке за објекте производне делатности ће се
умањивати у складу са посебним Правилником о критеријумима и мерилима који усваја Градско веће града Београда.”
Члан 3.
У члану 13. став 2. после речи: „употребне дозволе”, брише се зарез и додаје речца: „и”, после речи: „копије плана”
ставља се тачка, а речи: „и увиђаја на лицу места од стране
овлашћеног лица Дирекције”, бришу се.

Члан 8.
У члану 32. став 1. речи: „до 31. децембра 2012. године”
замењују се речима: „до 31. децембра 2013. године”, а речи:
„од 31. децембра 2012. године” замењују се речима: „од 31.
децембра 2013. године”.
Члан 9.
После члана 32. додаје се нови члан, који гласи:
„Члан 32а.
Инвеститорима којима је земљиште дато у закуп по Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 16/03, 22/03, 24/03, 2/04,
19/05, 3/06 и 2/08) може се одредити застој (мораторијум)
у наплати потраживања закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, уколико исти нису уведени у посед, ради изградње објеката, од стране града Београда и
воде се управни или судски поступци везано за земљиште
које је предмет закупа.
Одлуку о одређивању застоја (мораторијума) у сваком
појединачном случају, на предлог Дирекције, а по прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва, доноси Градско веће града Београда.”
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-759/12-С, 14. децембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Број 42 – 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

12. јул 2012.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. јула
2012. године, на основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – Одлука УС и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11 и 17/12)

12. јул 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

у члану 10. став 1. алинеја 1. после речи: „организација јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе” ставља се зарез и додају речи: „изузев града Београда,”.
Члан 2.
У члану 11. после уводне реченице додају се две нове
алинеје које гласе:
„– за објекте – просторе намењене обављању делатности
органа града Београда;
– за објекте – просторе образовања, социјалне и дечје
заштите, здравства, културе и уметности, спорта и заштите
животне средине, а који се финансирају из средстава буџета
града Београда;”
Члан 3.
У члану 28б. став 2. речи: „у складу са ставом 3. овог члана”, замењују се речима: „у складу са ставом 1. овог члана”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-292/12-С, 12. јула 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11 и 54/11) у
члану 8. став 2. речи: „у 2011. години”, замењују се речима:
„у 2012. години”, а речи: „до 31. децембра 2011. године” замењују се речима: „до 31. децембра 2012. године”.
Члан 2.
У члану 20. став 4. речи: „до 30. јуна 2012. године”, замењују се речима: „до 31. децембра 2012. године”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-232/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

23. децембар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. децембра 2011. године, на основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10 и 18/11), у члану
17. став 2. речи „до 31. децембра 2011. године” замењују се
речима „до 31. децембра 2012. године”, а речи „после 31. децембра 2011. године” замењују се речима „после 31. децембра 2012. године”.
Члан 2.
У члану 18. став 2. речи „до 31. децембра 2011. године”
замењују се речима „до 31. децембра 2012. године”, а речи
„од 31. децембра 2011. године” замењују се речима „од 31.
децембра 2012. године”.
Члан 3.
У члану 25. став 2. речи „до 31. децембра 2011. године”
замењују се речима „до 31. децембра 2012. године”, а речи
„после 31. децембра 2011. године” замењују се речима „после 31. децембра 2012. године”.
Члан 4.
У члану 32. став 1. речи „до 31. децембра 2011. године”
замењују се речима „до 31. децембра 2012. године”, а речи
„од 31. децембра 2011. године” замењују се речима „од 31.
децембра 2012. године”.

Број 54 – 43

Члан 5.
Ова одлука стпа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-917/11-С, 22. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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14. јун 2011. године

Цена 220 динара

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. јуна
2011. године, на основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 60/10, 16/10, 41/10 и 45/10), у члану 1. речи:
„Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 81/09)”, замењују се речима: „законом којим
се уређују питања која се односе на уређивање и коришћење
грађевинског земљишта”.
Члан 2.
У члану 6. став 5. речи: „Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), осим производних објеката”, замењују се речима: „Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – УС и 24/11)”, а речи: „осим производних
објеката” бришу се.

ȿɤɫɬɪɚ ɡɨɧɚ

II

I

I

ȿɤɫɬɪɚ ɡɨɧɚ

ȼɪɫɬɚ
ɧɚɤɧɚɞɟ

ɇɚɦɟɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɚ

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

Члан 3.
У члану 8. став 1. досадашње заглавље у табели:

III

IV

V

VI

VII VIII

Ɂɨɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ
ɧɚɦɟɧɚ
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2

ȼɪɫɬɚ
ɧɚɤɧɚɞɟ

ɇɚɦɟɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɚ

Ɋɟɞɧɢ ɛɪɨʁ

мења се и гласи:

3

I
Ɂɨɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɢ ɜɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
4

ȿɤɫɬɪɚ
ɡɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ

I/1

5

6

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ɂɨɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ
ɧɚɦɟɧɚ

7

8

9

10

11

12

13

14

тако да износи накнаде за досадашњу Екстра зону, као посебну зону, постају износи накнаде за Зону заштите зеленила
и водоизворишта, а у осталом делу табела остаје непромењена.
У члану 8. став 2. речи: „за објекте комерцијалне делатности у I зони”, замењују се речима: „за објекте комерцијалне делатности у I/1 зони”.
Члан 4.
У члану 9. став 1. речи: „растом цена на мало”, замењују
се речима: „растом потрошачких цена”.
Члан 5.
У члану 14. речи: „раста цена на мало”, замењују се речима: „раста потрошачких цена”.
Члан 6.
У члану 17. став 1. уместо тачке се ставља зарез и додају
речи: „односно за сваку фазу на по 12 месеци у случају изградње објеката чија је укупна БРГП преко 5.000 m²”.
У члану 17. став 6. речи: „раста цена на мало”, замењују
се речима: „раста потрошачких цена”.
Члан 7.
У члану 18. став 1. речи: „раста цена на мало”, замењују
се речима: „раста потрошачких цена“.
Члан 8.
Члан 20. мења се и гласи:
„Накнада за уређивање грађевинског земљишта и
поступцима легализације за породичне стамбене објекте и
станове у стамбеним зградама чија је нето корисна површина
до 100 m², односно 200 m², без обзира на укупну површину
објекта, умањује се за 99% за сваких 25 m² по члану породичног домаћинства до 100 m², а ако је предметни објекат, односно стан површине веће од 100 m², накнада се умањује за
60% за следећих 100 m², у односу на висину накнаде утврђене у чл. 8. и 10. ове одлуке. Ако породично домаћинство има
мање од четири члана, умањење од 99% се примењује по члану домаћинства, а накнада за остатак површине до 100 m²се
умањује за 60% у односу на прописану висину накнаде.
Умањење из става 1. овог члана може остварити лице
које је поднело захтев за легализацију објекта који је изграђен до 11. септембра 2009. године, као и лице које је на
том објекту стекло право својине до 5. априла 2011. године
и које је трајно решавало своје стамбено питање, под условом да он или чланови његовог породичног домаћинства
(брачни друг, деца рођена у браку или ван брака, усвојена
или пасторчад, који живе са подносиоцем захтева у заједничком домаћинству) немају другу непокретност на територији града. Испуњеност услова за умањење накнаде из
става 1. овог члана, утврђује се на основу приложених доказа (исправе, искази сведока, изјаве странака и др.).
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у
поступцима легализације за породичне стамбене објекте и
станове у стамбеним зградама, умањује се за 60% у односу

на висину накнаде утврђене у чл. 8. и 10. ове одлуке, за првих 100 m² стана, односно за првих 100 m² у објекту, без
обзира на укупну површину објекта, односно стана и без
испуњења услова прописаних у ставу 2. овог члана.
Накнада из ст. 1. и 3. овог члана умањује се лицу које
са Дирекцијом закључи уговор о регулисању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта до 30. јуна 2012. године.
Умањење накнаде из ст. 1. и 3. овог члана не примењује
се на породичне стамбене објекте и станове, који су изграђени у првој зони у складу са одлуком Скупштине града
Београда, којом су одређене зоне и границе истих.
Приликом обрачуна површина за умањење накнаде из
ст. 1. и 3. овог члана, за станове у стамбеним зградама, обрачунава се нето корисна површина стана, без обзира на
укупну површину стамбене зграде у којој се стан налази.
Право на умањење накнаде из става 3. овог члана, може
остварити власник бесправно изграђеног породичног стамбеног објекта, односно једног или више станова чија укупна
површина не прелази 100 m².
Лица која су легализовала своје објекте по ранијим прописима и закључила уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације немају право на умањење накнаде из става 1. овог члана.”
Члан 9.
После члана 20. додаје се нови члан 20а који гласи:
„Члан 20а
Лица која су за потребе легализације својих објеката, односно станова, закључила уговор о регулисању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта на основу Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта, која је ступила на снагу 1. јануара 2010. године, и
остварила право на умањење накнаде за 60%, односно 50%,
у односу на висину накнаде утврђене у чл. 8. и 10. ове одлуке, имају право да преуговоре висину накнаде у складу са
чланом 20. став 1. ове одлуке, под условом да испуне услове
из члана 20. став 2. ове одлуке.
Испуњеност услова из члана 20. став 2. ове одлуке, за
потребе предуговарања висине накнаде из става 1. овог члана, цени орган који је издао грађевинску дозволу у поступку
легализације, односно орган који је надлежан за издавање
грађевинске дозволе у поступку легализације уколико је
уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског
земљишта закључен, а није донета грађевинска дозвола.
Испуњеност услова из члана 20. став 2. ове одлуке, надлежни орган цени на основу пријаве пребивалишта подносиоца захтева и свих чланова његовог породичног
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домаћинства, уверења надлежног пореског органа да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства
немају другу непокретност на територији града, доказа да
није извршен промет објекта, односно стана за који је закључен уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације (уверење надлежног основног суда, односно друге исправе) и других доказа.
На основу акта надлежног органа којим је утврђено да
подносилац захтева испуњава услове за преуговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у складу са ставом
1. овог члана, Дирекција и лице које тражи преуговарање
закључују анекс уговора, којим се накнада за уређивање
грађевинског земљишта умањује у складу са чланом 20. став
1. ове одлуке, а разлика између износа накнаде који је плаћен
по основу закљученог уговора и преуговореног износа накнаде се враћа подносиоцу захтева у номиналном износу.
Преуговарање накнаде у складу са овим чланом, врши
се под условом да лице из става 1. овог члана, захтев за преуговарање накнаде поднесе до 31. децембра 2011. године.”
Члан 10.
Члан 23. брише се.
Члан 11.
Члан 24. брише се.
Члан 12.
У члану 25. став 5. речи: „раста цена на мало”, замењују
се речима: „раста потрошачких цена”.
Члан 13.
После члана 28. додају се нови чл. 28а и 28б који гласе:
„Члан 28а
Инвеститор који је извршио уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, на основу решења о одобрењу
за изградњу, односно локацијске дозволе, има право на раскид
уговора и повраћај уплаћених средстава, уколико од надлежног
органа за грађевинске послове достави доказ да није издата потврда о пријему документације, односно грађевинска дозвола
и од надлежног инспекцијског органа доказ да није започето
грађење објекта, односно извођење радова одобрених решењем
о одобрењу за изградњу, односно локацијском дозволом.
Инвеститор коме после закључења уговора о регулисању
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, престане
правни основ на основу кога је уговор закључен, има право
на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава, уколико
од надлежног органа за инспекцијске послове достави доказ
да је изграђени објекат, односно део објекта уклоњен.
Члан 28б
Уколико је на основу закљученог уговора о регулисању
накнаде за уређивање грађевинског земљишта накнада за
уређивање грађевинског земљишта у целини, или делимично плаћена, па по захтеву за легализацију власника посебних физичких делова надлежни орган изда грађевинску дозволу за објекат, нема основа за раскид уговора и повраћај
уплаћених средстава по закљученом уговору, већ ће се уплаћена средства признати сваком власнику посебног физичког дела, као део измирене обавезе, процентуално, сразмерно површини његовог физичког дела, док за преосталу
површину посебног физичког дела власник истог има право на умањење накнаде у складу са одредбама ове одлуке.
Судски и извршни поступци који су покренути од стране
Дирекције против инвеститора који нису измирили, односно
испунили обавезе из закључених уговора о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта, нису сметња за
закључење појединачних уговора са власницима посебних
физичких делова у складу са ставом 3. овог члана.”

Број 18 – 3

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Инвеститор, односно власник објекта, односно дела објекта
изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе,
који је Дирекцији поднео захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта пре ступања на снагу ове одлуке,
може регулисати своје обавезе према одредбама ове одлуке.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-432/11-С, 13. јуна 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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29. децембар 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. децембра 2010. године, на основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09
и 81/09 – исправка и 64/10) и чл. 25. и 31. Статута града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10 и 41/10), у члану 8. после става
1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Приликом уговорања накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 2011. години, накнада за објекте комерцијалне делатности у екстра зони у оквиру I зоне, обрачунаваће се у висини накнаде за објекте комерцијалне
делатности у I зони, под условом да се плаћање изврши до
31. децембра 2011. године.”
Члан 2.
У члану 17. став 2. речи „до 31. децембра 2010. године”
замењују се речима „до 31. децембра 2011. године”, а речи
„после 31. децембра 2010. године” замењују се речима „после 31. децембра 2011. године”.
Члан 3.
У члану 18. став 2. речи „до 31. децембра 2010. године”
замењују се речима „до 31. децембра 2011. године”, а речи
„од 31. децембра 2010. године” замењују се речима „од 31.
децембра 2011. године”.
Члан 4.
У члану 32. став 1. речи „до 31. децембра 2010. године”
замењују се речима „до 31. децембра 2011. године”, а речи
„од 31. децембра 2010. године” замењују се речима „од 31.
децембра 2011. године”.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-907/10-С, 29. децембрa 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Број 41 – 25

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. децембра 2010. године, на основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09
– исправка и 64/10) и чл. 25. и 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10 и 16/10), у члану 20. став 1. речи: „до
31. децембра 2010. године”, замењују се речима: „до 31. децембра 2011. године”.
У члану 20. став 2. речи: „до 31. децембра 2010. године”,
замењују се речима: „до 31. децембра 2011. године”.
Члан 2.
У члану 25. став 2. речи: „до 31. децембра 2010. године, а
после 31. децембра 2010. године”, замењују се речима: „до 31.
децембра 2011. године, а после 31. децембра 2011. године”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-844/10-С, 1. децембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09
– исправка) и чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09 и 6/10), у члану 25. став 1. после речи: „у
периоду до 60 месеци”, уместо тачке ставља се зарез и додају се речи: „односно у периоду до 240 месеци за стамбени
простор без обзира на површину и пословни простор чија
укупна нето корисна површина није већа од 100 m2”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-275/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

18. мај 2010.
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23. март 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23.
марта 2010. године, на основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09
и 81/09-исправка) и чл. 25. и 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 39/08), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, број 60/2009), у члану 17. став 2. речи „до 1. марта
2010. године” замењују се речима „до 31. децембра 2010. године”, а речи „после 1. марта 2010. године” замењују се речима „после 31. децембра 2010. године”.
Члан 2.
У члану 18. став 2. речи „до 1. марта 2010. године”, замењују се речима „до 31. децембра 2010. године”, а речи „од
1. марта 2010. године” замењују се речима „од 31. децембра
2010. године”.
Члан 3.
Члан 20. мења се и гласи:
Накнада за уређивање грађевинског земљишта, у поступцима легализације умањује се за 60% у односу на висину накнаде утврђене у члану 8. и члану 10. ове одлуке, ако
се уговор о уређивању грађевинског земљишта закључи са
Дирекцијом до 31. децембра 2010. године, за
− породичне стамбене објекте бруто развијене грађевинске површине до 100 m2 и
− станове до 100 m2 нето корисне површине стана, у
стамбеној згради, без обзира на површину стамбене зграде
у којој се тај стан налази.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта, у поступцима легализације умањује се за 50% у односу на висину накнаде утврђене у члану 8. и члану 10. ове одлуке, ако
се уговор о уређивању грађевинског земљишта закључи
са Дирекцијом до 31. децембра 2010. године, за породичне
стамбене објекте бруто развијене грађевинске површине до
300 m2.
Приликом обрачуна површина за умањење по основу
прописаном у ст. 1. и 2. овог члана, за породичне стамбене
објекте до 100 m2, односно до 300 m2, обрачунава се бруто
развијена грађевинска површина у складу са чланом 2. тачка 12. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09 – исправка).

23. март 2010.
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Умањење накнаде из ст. 1. и 2. овог члана, не односи се
на пословни простор или други простор који је изграђен
без грађевинске дозволе и који се налази у породичном
стамбеном објекту бруто развијене грађевинске површине
до 100 m2, односно до 300 m2, а не користи се за становање.
Умањење накнаде из става 2. овог члана, не односи се на
објекте који се налазе у Екстра зони, I зони и Зони специфичних намена.
Право на умањење из ст. 1. и 2. овог члана може остварити лице које је изградњом објекта, односно куповином
стана трајно решавало своју стамбену потребу, а што се
доказује пред организационом јединицом општинске, односно Градске управе, надлежном за послове легализације.
Власник бесправно подигнутог објекта или члан његовог
породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку,
ван брака, усвојена и пасторчад, који живе са подносиоцем
захтева у заједничком домаћинству) који има у својини
другу непокретност за становање на територији Града нема
право на умањење из ст. 1. и 2. овог члана.
Право на умањење накнаде из ст. 1. и 2. овог члана,
власник бесправно изграђеног објекта или делова објекта,
може остварити само при легализацији једног објекта или
стана.
Лица која су легализовала своје објекте по ранијим прописима и закључила уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације немају право на умањење накнаде из ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 4.
Члан 21. се брише.
Члан 5.
У члану 22. речи „из члана 20. и 21. ове одлуке” замењују
се речима „из члана 20. ове одлуке”.
Члан 6.
У члану 25. став 1. речи „у периоду до 36 месеци” замењују се речима „у периоду до 60 месеци”.
У ставу 2. речи „до 1. марта 2010. године” замењују се речима „до 31. децембра 2010. године”, а речи „после 1. марта
2010. године” замењују се речима „после 31. децембра 2010.
године”.
Члан 7.
У члану 30. став 1. после речи „Инвеститор који је остварио право градње” додају се речи „на осталом неизграђеном
грађевинском земљишту”.
Став 3. се брише.
Члан 8.
У члану 32. став 1. речи „до 1. марта 2010. године” замењују се речима „до 31. децембра 2010. године”, а речи „од
1. марта 2010. године” замењују се речима „од 31. децембра
2010. године”.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-142/10-С, 23. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 28. decembra 2009. godine, na osnovu ~lana 93. stav 4. Zakona o
planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 72/09
i 81/09) i ~l. 25. i 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni
list grada Beograda”, broj 39/08), donela je

ODLUKU
O MERILIMA ZA UTVR\IVAWE NAKNADE ZA URE\IVAWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA
á – OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovom odlukom ure|uju se merila za utvr|ivawe visine
naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta i elementi
za ugovarawe, za teritoriju grada Beograda (u daqem tekstu:
grad), na osnovu kriterijuma utvr|enih Zakonom o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09).
^lan 2.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta utvr|uje
se na osnovu slede}ih kriterijuma: stepena komunalne
opremqenosti, godi{wih programa za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, urbanisti~ke zone, namene i povr{ine
objekta.
^lan 3.
Zone i granice zona utvr|ene su posebnom odlukom
Skup{tine grada.
^lan 4.
Namena objekta – prostora za koji se utvr|uje naknada za
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta mo`e biti:
– stanovawe: stambeni objekti, stambeni prostor u stambeno-poslovnim objektima, stambeni prostor u okviru ateqea i prate}i gara`ni prostor u stambenim i pripadaju}i
deo gara`nog prostora u stambeno-poslovnim objektima;
– komercijalna delatnost: poslovni objekti, xoteli,
ugostiteqski objekti, trgovinski objekti-prostori sa prate}im prostorom, poslovno-stambeni apartmani, benzinske pumpe bez i sa nadstre{nicom, ateqei, objekti-prostori sporta, rekreacije i razonode, objekti-prostori uslu`nog zanatstva, mewa~nice, kancelarije, kladionice, kockarnice, video klubovi i sl. i ostali prostori komercijalnog karaktera u okviru stambeno-poslovnih, privrednoproizvodnih i ostalih objekata, kao i pripadaju}i gara`ni prostor u ovim objektima;
– proizvodna delatnost: privredno-proizvodni objekti,
skladi{ta, natkrivena proizvodna postrojewa, stovari{ta, magacini, pijace, gara`a kao poseban objekat, kao i
objekti proizvodnog zanatstva, industrije i gra|evinarstva, komunalni objekti, poqoprivredni objekti i gara`ni prostor u ovim objektima;
– objekti ostale namene: objekti javne namene – prostori nameweni obavqawu delatnosti dr`avnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica teritorijalne
autonomije i lokalne samouprave i organizacija koje obavqaju javnu slu`bu, stanovi za socijalno ugro`ena lica,
objekti – prostori obrazovawa, socijalne i de~ije za{tite, zdravstva, kulture, umetnosti i za{tite `ivotne sredine, objekti – prostori tradicionalnih crkava i tradicionalnih verskih zajednica u smislu Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Slu`beni glasnik RS”, broj 36/2006);
Objekti – prostori koji nisu navedeni u stavu 1. ovog
~lana, upodobi}e se najsli~nijoj navedenoj nameni.
^lan 5.
Povr{ina objekta – prostora za koji se utvr|uje naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta jednaka je neto povr{ini iz glavnog, odnosno idejnog projekta, a prema JUS
U.C2.100: 2002.
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^lan 6.
Naknadu za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta po ovoj
odluci pla}a investitor.
Naknadu za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta po ovoj
odluci, za objekte izgra|ene, odnosno rekonstruisane bez
gra|evinske dozvole u postupku legalizacije pla}a investitor, odnosno vlasnik.
Naknadu iz stava 1. ovog ~lana investitor pla}a na
osnovu ugovora o naknadi za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta (u daqem tekstu: Ugovor) koji zakqu~uje sa Direkcijom za gra|evinsko zemqi{te i izgradwu Beograda JP
(u daqem tekstu: Direkcija).
U postupku naknadnog izdavawa gra|evinske i upotrebne dozvole (legalizacija objekta), investitor, odnosno
vlasnik i Direkcija zakqu~uju ugovor pre izdavawa gra|evinske dozvole za objekat koji se legalizuje.
Kada su predmet legalizacije objekti iz ~lana 189.
Zakona o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”,
br. 72/09 i 81/09), osim proizvodnih objekata, ugovor o regulisawu naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta
Direkcija zakqu~uje sa svakim pojedina~nim vlasnikom
posebnog fizi~kog dela objekta, po pravnosna`nosti gra|evinske dozvole za objekat.
Direkcija izdaje potvrdu o ure|enosti odnosa u pogledu pla}awa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta
po uplati celokupne naknade jednokratno, a u slu~aju da je
ugovoreno pla}awe u ratama, po uplati á rate.
Investitor koji vr{i unutra{wu adaptaciju i rekonstrukciju u okviru postoje}eg gabarita i volumena legalno
izgra|enog objekta, bez pove}awa ukupne neto povr{ine i
bez promene namene, ne pla}a naknadu za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, o ~emu Direkcija izdaje obave{tewe
investitoru.
áá – UTVR\IVAWE I PLA]AWE NAKNADE ZA URE\IVAWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA
^lan 7.
Stepen komunalne opremqenosti podrazumeva stepen
izgra|enosti mre`e infrastrukture (saobra}ajnice, vodovod i kanalizacija).
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta utvr|uje
se prema funkcionalnom rangu mre`e infrastrukture koja se radi po programu Direkcije i obuhvata:
– naknadu za magistralnu mre`u (objekti infrastrukture koji su od uticaja na ukupan kapacitet odgovaraju}eg
komunalnog sistema),
– naknadu za primarnu mre`u (objekti infrastrukture
koji su od zna~aja za odre|eni deo teritorije i koji povezuju vi{e delova grada),
– naknadu za sekundarnu mre`u (objekti infrastrukture koji su od zna~aja za prostornu celinu, nalaze se u okviru plana detaqne regulacije, a van granice parcele).
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ne obuhvata tro{kove infrastrukture (elektrodistributivni objekti i mre`a, TT objekti i mre`a, kablovski distributivni sistem, toplifikacija, gasifikacija i
drugo), koje investitor posebno ugovara sa nadle`nim
preduze}ima.
Radovi na izgradwi infrastrukture, koji nisu sadr`ani u planu detaqne regulacije, a nalaze se u granici projekta preparcelacije i parcelacije, odnosno kompleksa
investitora i izvode se u ciqu povezivawa tih objekata sa
odgovaraju}im sistemom mre`e infrastrukture, izvode se
u okviru izgradwe objekata kojima slu`e. Ove radove izvodi i tro{kove istih snosi investitor.
^lan 8.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta utvr|uje
se u slede}im iznosima u din/m² objekta – prostora za teritoriju grada Beograda:
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Redni
broj

Namena
objekta

Vrsta
naknade

Ekstra
zona

á

áá

ááá

áâ

â

âá

âáá

âááá

Zona
specifi~nih
namena

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ekstra
zona

á

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1

Stanovawe

Naknada za magistralnu mre`u
24.325 16.217 10.425
Naknada za primarnu i sekundarnu mre`u 19.901 13.267 8.529

9.034 7.646
7.393 6.254

5.999
2.987

4.449
2.290

3.114
1.603

1.558
801

468
240

5.999
2.987

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupna naknada

44.226 29.484 18.954 16.427 13.900

8.986

6.739

4.717

2.359

708

8.986

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2

Komercijalna Naknada za magistralnu mre`u
51.239 34.160 25.347 17.879 13.112 10.947
delatnost
Naknada za primarnu i sekundarnu mre`u 19.901 13.267 8.529 7.393 6.254 2.987

8.189
2.290

5.732
1.603

2.867
801

860 10.947
240 2.987

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupna naknada

71.140 47.427 33.876 25.272 19.366 13.934 10.479

7.335

3.668

1.100 13.934

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3

Proizvodna
delatnost

Naknada za magistralnu mre`u
51.239
Naknada za primarnu i sekundarnu mre`u 19.901

25.347 17.879 13.112
8.529 7.393 6.254

8.874
2.987

6.355
2.290

4.449
1.603

2.225
801

668
240

8.874
2.987

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupna naknada

71.140

33.876 25.272 19.366 11.861

8.645

6.052

3.026

908 11.861

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4

Objekti
Naknada za magistralnu mre`u
24.325
ostale namene Naknada za primarnu i sekundarnu mre`u 19.901

7.063
8.529

5.266 4.794
7.393 6.254

4.992
2.987

2.436
2.290

1.705
1.603

853
801

256
240

4.992
2.987

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupna naknada

44.226

15.592 12.659 11.048

7.979

4.726

3.308

1.654

496

7.979

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
^lan 9.
Prilikom ugovarawa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, Direkcija ugovara i napla}uje naknadu za
magistralnu mre`u. Zajedno sa naknadom za magistralnu
mre`u, Direkcija ugovara i naknadu za primarnu i sekundarnu mre`u koju napla}uje u zavisnosti od stepena ure|enosti odre|ene lokacije. U okviru naknade za primarnu i
sekundarnu mre`u, u~e{}e naknade za primarnu mre`u iznosi 60%, a naknade za sekundarnu mre`u 40%, u okviru kojih u~e{}e pojedinih elemenata infrastrukture iznosi:
saobra}ajnice 45%, kanalizacija 35% i vodovod 20%. U
slu~aju kada se ugovara delimi~no pla}awe naknade za primarnu i sekundarnu mre`u, pla}awe naknade za nedostaju}u
infrastrukturu ugovara se tako da }e se ona platiti kada
se Programom ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta predvidi
izvo|ewe (pripremawe i opremawe) preostalih radova na
ure|ivawu zemqi{ta, u iznosu valorizovanom rastom cena
na malo prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku gradske uprave, od dana obra~una iz ugovora do dana
pla}awa, o ~emu }e se zakqu~iti aneks ugovora.
Prilikom ugovarawa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, Direkcija }e umawivati naknadu za objekte sekundarne komunalne infrastrukture izgra|ene sredstvima samodoprinosa. Investitor je du`an da dostavi potvrdu jedinice lokalne samouprave, na ~ijoj teritoriji je
objekat izgra|en, o finansirawu mre`e iz sredstava samodoprinosa, kao i dokaz da je objekat primqen na odr`avawe od nadle`nog Javnog komunalnog preduze}a.
^lan 10.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, iz ~lana 8.
ove odluke, umawuje se:
– za objekte – prostore namewene obavqawu delatnosti
dr`avnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i
organizacija koje obavqaju javnu slu`bu, koje posluju sredstvima u dr`avnoj svojini i koje su direktni ili indirektni korisnici buxetskih sredstava; za stanove za socijalno
ugro`ena lica; za izgradwu stanova solidarnosti; za objekte – prostore obrazovawa, socijalne i de~ije za{tite, zdravstva, kulture i umetnosti, sporta i za{tite `ivotne sredine, a koji se finansiraju iz sredstava buxeta; za objekte –
prostore tradicionalnih crkava i tradicionalnih verskih
zajednica u smislu Zakona o crkvama i verskim zajednicama
(„Slu`beni glasnik RS”, broj 36/2006), za 40%,
– za objekte – prostore namewene obavqawu delatnosti
socijalne i de~je za{tite, kulture i umetnosti i sporta,
koji se ne finansiraju iz sredstava buxeta, za 20%,
– za galerije u zatvorenom prostoru, stambene povr{ine u podrumskim eta`ama i magacine u suterenskim i podrumskim eta`ama, staklenike i staklene ba{te, za 25%,

– za gara`na mesta, stanarske ostave u podrumu, suterenu
i tavanu, zajedni~ke prostorije u stambenim objektima, pomo}ne zidane objekte uz stambene objekte ({upe, ostave i sl.),
otvorene bazene i otvorene sportske terene, nadstre{nice
uz objekte komercijalne i proizvodne delatnosti (osim nadstre{nica objekata benzinskih pumpi) i povr{ine otvorenih prostora (balkoni, terase, tremovi i lo|e), za 50%,
– za ekonomske objekte (ko{evi, ambari, senici i sl.) i
otvorena skladi{ta, za 75%.
^lan 11.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ne pla}a se:
– za stanove i poslovni prostor za raseqavawe, za potrebe Direkcije, koji slu`e za pripremawe gra|evinskog
zemqi{ta za izgradwu objekata infrastrukture i pripremawe lokacija,
– za objekte koji su direktno u funkciji obavqawa komunalnih delatnosti i objekata koji su deo infrastrukturne mre`e i postrojewa, a koje gradi Direkcija u skladu sa
Programom ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta,
– za prostore liftova, prostore za sme{taj instalacija
vodovoda, kanalizacije, grejawa, hla|ewa, elektro, TT i KDS
postrojewa, ostave za ogrev, kao i za zajedni~ke komunikacije u stambenim objektima (izme|u dva i vi{e stanova) i komunikacije u gara`ama.
^lan 12.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta za objekte
diplomatsko-konzularnih predstavni{tava utvr|uje se u visini naknade za objekte – prostore ostale namene, uz uva`avawe principa reciprociteta, a u skladu sa odredbama Be~ke konvencije i drugim me|unarodnim pravnim propisima.
^lan 13.
Investitor koji ru{i postoje}i legalno izgra|en objekat i gradi novi na istoj lokaciji, u skladu sa planskim
aktom, pla}a naknadu za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta
za razliku u povr{ini izme|u objekta koji gradi i legalno
izgra|enog objekta koji se ru{i.
Legalnost i povr{ina objekta iz stava 1. ovog ~lana dokazuje se: izvodom iz zemqi{nih kwiga, odnosno izvodom iz
lista nepokretnosti; gra|evinskom i upotrebnom dozvolom
ili aktom nadle`ne organizacione jedinice gradske, odnosno op{tinske uprave da je objekat gra|en u periodu kada za wegovu izgradwu nije bilo potrebno izdavawe gra|evinske dozvole. Ukoliko navedene isprave ne sadr`e podatke o povr{ini objekta, ista se utvr|uje na osnovu akta
nadle`ne organizacione jedinice gradske, odnosno op{tinske uprave, ili tehni~ke dokumentacije koja je sastavni deo gra|evinske i upotrebne dozvole, kopije plana i uvi|aja na licu mesta od strane ovla{}enog lica Direkcije.
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Za objekte izgra|ene u periodu kada nije postojala obaveza pribavqawa gra|evinske dozvole, umesto we, dostavqa
se uverewe Republi~kog geodetskog zavoda o snimawu i povr{ini objekta.
^lan 14.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta se valorizuje mese~no, na osnovu zvani~no objavqenog pokazateqa
rasta cena na malo Zavoda za informatiku i statistiku
gradske uprave, za prethodni mesec.
^lan 15.
Investitor je du`an da Direkciji podnese zahtev za zakqu~ewe ugovora i uz isti dostavi pravnosna`no re{ewe
o lokacijskoj dozvoli sa prate}om dokumentacijom, odnosno akt kojim ga nadle`ni organ upu}uje na zakqu~ivawe
ugovora sa potrebnom dokumentacijom.
Investitor je du`an da, na zahtev Direkcije, dostavi i
dodatnu dokumentaciju potrebnu za utvr|ivawe naknade za
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta i zakqu~ivawe ugovora.
^lan 16.
Organizaciona jedinica gradske, odnosno op{tinske
uprave, nadle`na za izdavawe lokacijske, gra|evinske i upotrebne dozvole, obavezna je da ova akta, kao i izmene istih, dostavi Direkciji u roku od 15 dana od dana pravnosna`nosti.
^lan 17.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta pla}a se
jednokratno ili u ratama, u periodu do 36 meseci.
U slu~aju pla}awa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta jednokratno, uplatom u roku od 15 dana od dana obra~una, obveznik ima pravo na umawewe naknade za 50% do
1. marta 2010. godine, a posle 1. marta 2010. godine za 30%.
Pravo na umawewe iz stava 2. ovog ~lana ima i obveznik
koji pla}awe vr{i u ratama u slu~aju jednokratnog pla}awa preostalih nedospelih rata, na iznos tih rata, kao i obveznik koji vr{i jednokratno pla}awe naknade za razliku
u kvadraturi ili promeni namene izme|u ugovorene i kona~no izvedene.
U slu~aju pla}awa naknade u ratama, obveznik vr{i
pla}awe na slede}i na~in:
– prvu ratu u visini od 10% naknade u roku od 15 dana
od dana obra~una, a preostali iznos naknade u jednakim mese~nim ili u kvartalnim ratama.
Obveznik koji vr{i pla}awa naknade za razliku u povr{ini ili promeni namene izme|u ugovorene i kona~no izvedene
povr{ine, mo`e da plati naknadu u periodu do {est meseci.
Rate }e se uskla|ivati prema zvani~no objavqenom pokazatequ rasta cena na malo, Zavoda za informatiku i statistiku gradske uprave, za period od ugovorenog baznog datuma obra~una naknade do posledweg dana u mesecu, a upla}uju se do 15 u narednom mesecu.
Za period ka{wewa u pla}awu, obvezniku se obra~unava zatezna kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate.
Radi obezbe|ivawa pla}awa naknade, kad obveznik pla}a naknadu u ratama, du`an je da, prilikom zakqu~ewa ugovora, dostavi jedan od instrumenata obezbe|ivawa pla}awa:
dokaz o pravu svojine na nekoj nepokretnosti i saglasnost
za stavqawe hipoteke na istu, neopozivu bankarsku garanciju „bez prigovora” i naplativu „na prvi poziv”, neopozivo
ugovorno ovla{}ewe, menice ili drugi instrument obezbe|ivawa pla}awa koji se odredi pri ugovarawu. Naplata instrumenata obezbe|ivawa }e se vr{iti u korist propisanih
uplatnih ra~una.
^lan 18.
Ako je urbanisti~kim planom ili aktom nadle`nog organa predvi|ena fazna izgradwa objekata, kao i u slu~aju
kada je na istoj lokaciji predvi|ena izgradwa vi{e objekata, pla}awe naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ugovara se za sve faze, odnosno za sve objekte, u okviru roka za izgradwu objekata, sa jedini~nom cenom utvr|e-
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nom na dan obra~una za zakqu~ewe ugovora, koja podle`e
uskla|ivawu prema pokazatequ rasta cena na malo prema
podacima Zavoda za informatiku i statistiku gradske
uprave, do dana dospe}a.
U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, obveznik ima pravo na
umawewe naknade za 50% do 1. marta 2010. godine, odnosno
za 30% od 1. marta 2010. godine, ukoliko ugovori i izvr{i
jednokratno pla}awe u roku od 15 dana od dana obra~una za
svaku fazu kao celinu, odnosno za svaki objekat.
^lan 19.
Promena namene objekta koji se gradi, posle dono{ewa
akta o davawu gra|evinskog zemqi{ta u zakup ili otu|ewa
radi izgradwe, ne uti~e na ugovoreni iznos naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta u slu~aju kada je za novu namenu objekta ovom odlukom predvi|en ni`i iznos naknade.
Na ugovoreni iznos naknade za ure|ivawe gra|evinskog
zemqi{ta ne uti~e smawewe povr{ine objekta, ukoliko do
iste do|e posle dono{ewa akta o davawu gra|evinskog zemqi{ta u zakup radi izgradwe.
Ukoliko je lokacijskom ili gra|evinskom dozvolom
odobrena ve}a povr{ina objekta nego {to je bilo predvi|eno javnim oglasom za davawe gra|evinskog zemqi{ta u
zakup ili otu|ewa, investitor je u obavezi da za razliku u
kvadraturi plati uve}anu naknadu za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta i to tako {to }e se iznos naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta po metru kvadratnom obra~unske povr{ine objekta, utvr|enog u skladu sa odredbama
ove odluke, mno`iti sa ostvarenim koeficijentom uve}awa po~etnog iznosa (koeficijent se utvr|uje deqewem
ostvarenog iznosa postignutog na javnom nadmetawu, odnosno prikupqawem ponuda i po~etnim iznosom).
ááá – UTVR\IVAWE I PLA]AWE NAKNADE ZA
URE\IVAWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA ZA
OBJEKTE KOJI SU PREDMET LEGALIZACIJE
^lan 20.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, u postupcima legalizacije za porodi~ne stambene objekte bruto razvijene gra|evinske povr{ine, po JUS U.C2.100: 2002, do 100
m², a obra~unata na neto povr{inu, umawuje se za 60% u odnosu na visinu naknade utvr|ene u ~lanu 8. i ~lanu 10. ove
odluke, ako se ugovor o ure|ivawu gra|evinskog zemqi{ta
zakqu~i sa Direkcijom do 31. decembra 2010. godine.
Umawewe naknade, iz stava 1. ovog ~lana, ne odnosi se
na poslovni prostor ili drugi prostor koji je izgra|en bez
gra|evinske dozvole i koji se nalazi u porodi~nom stambenom objektu bruto razvijene gra|evinske povr{ine do 100 m²,
a ne koristi se za stanovawe.
Umawewe naknade, iz stava 1. ovog ~lana, odnosi se i na
pojedina~ni stan koji je izgra|en u stambenoj zgradi koja
ima bruto razvijenu gra|evinsku povr{inu do 100 m².
Pravo na umawewe naknade iz stava 1. ovog ~lana, vlasnik bespravno izgra|enog objekta ili delova objekta, mo`e
ostvariti samo pri legalizaciji jednog objekta ili stana.
^lan 21.
Za objekat ukupne neto povr{ine do 200 m² i sa maksimalno 2 stambene jedinice, ~iji je vlasnik fizi~ko lica, naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta za stambeni prostor
se obra~unava samo u visini naknade za magistralnu i primarnu mre`u, utvr|ene u ~lanu 8. i ~lanu 10. ove odluke.
Za poslovni prostor ili prostor druge namene, koji je
izgra|en bez gra|evinske dozvole, a koji se nalazi u objektu iz stava 1. ovog ~lana, naknada se obra~unava u visini
ukupne naknade iz ~lana 8. i ~lana 10. ove odluke.
^lan 22.
Za sve ostale objekte, koji po nameni i povr{ini ne
spadaju u objekte iz ~lana 20. i 21. ove odluke, naknada za
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta se obra~unava u visini
ukupne naknade iz ~lana 8. i ~lana 10. ove odluke.
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^lan 23.
U slu~aju legalizacije radova na adaptaciji stana ili
radova na pretvarawu zajedni~kih prostorija u stambeni
prostor ili pripajawu zajedni~kih prostorija stambenom
prostoru, kada je investitor ovih radova fizi~ko lice,
ako se ovim radovima formira stambeni prostor neto povr{ine do 200 m² ra~unaju}i i stambeni prostor kome se
pripaja novoformirani stambeni prostor, naknada se obra~unava samo u visini naknade za magistralnu i primarnu mre`u, utvr|ene u ~lanu 8. i ~lanu 10. ove odluke.
^lan 24.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ne pla}a
se u postupku legalizacije za stambene objekte neto povr{ine do 200 m², ~iji su vlasnici fizi~ka lica, izgra|ene
zakqu~no sa 1971. godinom.
Vreme izgradwe objekta iz prethodnog stava ovog ~lana
dokazuje se uverewem Republi~kog geodetskog zavoda o snimawu objekta.
^lan 25.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta pla}a se
jednokratno ili u ratama, u periodu do 36 meseci.
U slu~aju pla}awa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta jednokratno, uplatom u roku od 15 dana od dana obra~una, obveznik ima pravo na umawewe naknade za 50% do
1. marta 2010. godine, a posle 1. marta 2010. godine za 30%.
Pravo na umawewe iz stava 2. ovog ~lana ima i obveznik
koji pla}awe vr{i u ratama u slu~aju jednokratnog pla}awa preostalih nedospelih rata, na iznos tih rata.
U slu~aju pla}awa naknade u ratama, obveznik vr{i
pla}awe na slede}i na~in:
– prvu ratu u visini od 10% naknade u roku od 15 dana
od dana obra~una, a preostali iznos naknade u jednakim mese~nim ili u kvartalnim ratama.
Rate }e se uskla|ivati prema zvani~no objavqenom pokazatequ rasta cena na malo, Zavoda za informatiku i statistiku gradske uprave, za period od ugovorenog baznog datuma obra~una naknade do posledweg dana u mesecu, a upla}uju se do 15 u narednom mesecu.
Za period ka{wewa u pla}awu, obvezniku se obra~unava zatezna kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate.
Radi obezbe|ivawa pla}awa naknade, kad obveznik pla}a naknadu u ratama, du`an je da, prilikom zakqu~ewa ugovora, dostavi jedan od instrumenata obezbe|ivawa pla}awa: dokaz o pravu svojine na nekoj nepokretnosti i saglasnost za stavqawe hipoteke na istu, neopozivu bankarsku
garanciju „bez prigovora” i naplativu „na prvi poziv”,
neopozivo ugovorno ovla{}ewe, menice ili drugi instrument obezbe|ivawa pla}awa koji se odredi pri ugovarawu.
Naplata instrumenata obezbe|ivawa }e se vr{iti u korist
propisanih uplatnih ra~una.
Radi obezbe|ivawa pla}awa naknade u ratama, obveznik
potpisuje i zalo`nu izjavu u skladu sa zakonom o hipoteci.
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– za uplate izvr{ene pre 24. januara 1994. godine (do
stupawa na snagu novog dinara) povra}aj }e se izvr{iti u
iznosu koji }e se utvrditi tako {to }e se nominalno upla}eni iznos prera~unati metodom revalorizacije prema pokazatequ stopa rasta cena na malo prema podacima Saveznog zavoda za statistiku do dana 24. januara 1994. godine
i uve}ati za 50% od obra~unate valorizacije prema pokazatequ stopa rasta cena na malo koje objavquje Zavod za informatiku i statistiku gradske uprave za period 25. januara 1994. godine do 13. maja 2003. godine,
– za uplate izvr{ene u periodu posle 24. januara 1994.
godine povra}aj }e se izvr{iti u nominalno upla}enom iznosu uve}anom za 50% od obra~unate valorizacije prema
pokazatequ stopa rasta cena na malo koje objavquje Zavod
za informatiku i statistiku gradske uprave za period od
dana uplate do 13. maja 2003. godine,
– za uplate izvr{ene nakon 13. maja 2003. godine povra}aj upla}enih sredstava na ime naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta }e se izvr{iti u visini nominalno
upla}enih sredstava.
Izuzetno od odredbi stava 1. ovog ~lana, investitoru
koji ne mo`e da ostvari pravo gradwe na dodeqenoj lokaciji, a iz razloga {to je planskim dokumentom promewena
prvobitna namena u javnu namenu zemqi{ta, povra}aj upla}enih sredtava na ime naknade za ure|ivawe gra|evinskog
zemqi{ta, izvr{i}e se na slede}i na~in:
– za uplate izvr{ene pre 24. januara 1994. godine (do
stupawa na snagu novog dinara) povra}aj }e se izvr{iti u
iznosu koji }e se utvrditi tako {to }e se nominalno upla}eni iznos prera~unati metodom revalorizacije prema pokazatequ stopa rasta cena na malo prema podacima Saveznog zavoda za statistiku do dana 24. januara 1994. godine
i uve}ati za ukupan iznos obra~unate valorizacije prema
pokazatequ stopa rasta cena na malo koje objavquje Zavod
za informatiku i statistiku gradske uprave za period 25.
januara 1994. godine do dana obra~una,
– za uplate izvr{ene u periodu posle 24. januara 1994.
godine povra}aj }e se izvr{iti u nominalno upla}enom iznosu uve}anom za ukupan iznos obra~unate valorizacije
prema pokazatequ stopa rasta cena na malo koje objavquje
Zavod za informatiku i statistiku gradske uprave za period od dana uplate do dana obra~una,
Povra}aj upla}enih sredstava }e se izvr{iti sa uplatnog ra~una naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta.
Ukoliko investitor, iz stava 2. ovog ~lana, koji ne mo`e da ostvari pravo gradwe na dodeqenoj lokaciji, a iz
razloga {to je planskim dokumentom promewena prvobitna
namena u javnu namenu zemqi{ta, a ima obavezu pla}awa naknade na drugoj lokaciji, obra~un }e se vr{iti tako {to
}e se upla}ena sredstva na dan uplate prera~unati u pla}enu povr{inu na lokaciji na kojoj investitor ima obavezu
pla}awa naknade.

^lan 26.
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ne pla}a
se u postupku legalizacije za pomo}ne objekte i to: {upe,
ambare, ko{eve, senike, pu{nice, gara`e za poqoprivrene
ma{ine, staje za stoku, `ivinarnike i bunare, izgra|ene u
okviru i za potrebe poqoprivrednog doma}instva u âáá i
âááá zoni.

^lan 28.
Investitori koji su zakqu~ili ugovore o regulisawu
naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta za izgradwu
objekata prema odredbama Zakona o posebnim uslovima za
izdavawe gra|evinske odnosno upotrebne dozvole za odre|ene objekte („Slu`beni glasnik RS”, broj 16/97), a kroz
postupak legalizacije nisu ispunili uslove za dobijawe
trajnog odobrewa za izgradwu i upotrebnu dozvolu, kao i
investitori koji su zakqu~ili ugovor za izgradwu objekata privremenog karaktera, nemaju pravo na povra}aj upla}enih sredstava.

áâ – OSTALE ODREDBE

â – PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 27.
U slu~aju kada investitor, koji je izvr{io uplatu sredstava na ime naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta
ostvari pravo na povra}aj upla}enih sredstava na ime naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, povra}aj }e se,
uz saglasnost investitora, izvr{iti na slede}i na~in:

^lan 29.
Investitor koji je Direkciji podneo uredan zahtev za
obra~un naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta pre
stupawa na snagu ove odluke mo`e regulisati svoje obaveze prema odredbama odluka koje su va`ile u vreme podno{ewa urednog zahteva.
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^lan 30.
Investitor koji je ostvario pravo gradwe po Zakonu o
planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03
i 34/06), a podnese zahtev Direkciji za ugovarawe naknade
za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, posle stupawa na
snagu ove odluke i uz isti dostavi pravnosna`no re{ewe
o odobrewu za izgradwu, idejni i glavni projekat, zakqu~uje ugovor sa Direkcijom po odredbama ove odluke, a pre
podno{ewa zahteva za prijavu po~etka izvo|ewa radova.
U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, ukoliko investitor nije zakupac zemqi{ta, niti korisnik u svojstvu ranijeg sopstvenika, odnosno lice na koje je raniji sopstvenik preneo pravo kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta u skladu sa
zakonom, du`an je da za sve katastarske parcele za koje nema dokaz da je sopstvenim sredstvima re{io imovinsko
pravne odnose, pored naknade za magistralnu, primarnu i
sekundarnu mre`u plati i tro{kove pripremawa gra|evinskog zemqi{ta, po metru kvadratnom gra|evinskog zemqi{ta u visini po~etnog iznosa zakupnine.
Ukoliko investitor ostvari pravo gradwe po Zakonu o
planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS” br. 72/09 i
81/09), kao nosilac prava kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini, u skladu sa namenom zemqi{ta
utvr|enom planskim dokumentom, radi obavqawa prete`ne
delatnosti, du`an je da za sve katastarske parcele za koje
nema dokaz da je sopstvenim sredstvima re{io imovinsko
pravne odnose, pored naknade za magistralnu, primarnu i
sekundarnu mre`u plati i tro{kove pripremawa gra|evinskog zemqi{ta, po metru kvadratnom gra|evinskog zemqi{ta u visini po~etnog iznosa zakupnine.
^lan 31.
Investitor koji podnese zahtev za obra~un naknade za
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta po Izmewenom re{ewu
o odobrewu za izgrawu, a ima zakqu~en ugovor sa Direkcijom po odredbama prethodnih odluka, du`an je da naknadu
za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta za razliku u povr{ini plati po odredbama zakqu~enih ugovora.
^lan 32.
Investitor koji je do dana stupawa na snagu ove odluke
zakqu~io ugovor sa Direkcijom sa obavezom pla}awa naknade na rate, odnosno faze, ima pravo na umawewe naknade za 50% do 1. marta 2010. godine, odnosno za 30% od 1.
marta 2010. godine, ukoliko ugovori i izvr{i jednokratno
pla}awe preostalih nedospelih rata, odnosno faza, u roku
od 15 dana od dana obra~una.
Investitor koji je ugovorio pla}awe naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta na rate ili faze, mo`e da
ostvari pravo iz stava 1. ovog ~lana pod uslovom da plati
sve dospele obaveze, odnosno da nema dospelih rata ili nepla}enih obaveza na ime naknade za ugovorene rate, odnosno faze.
Pravo na umawewe od 50%, odnosno 30%, za nedospele
rate ili faze, obra~unava se na iznos naknade bez ugovorenog umawewa.
^lan 33.
Danom stupawa na snagu ove odluke prestaje da va`i
Odluka o kriterijumima i merilima za utvr|ivawe naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta (“Slu`beni list
grada Beograda”, br. 2/09, 33/09 i 48/09).
^lan 34.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Beograda”, a primewuje se od 1. januara 2010. godine.
Skup{tina grada Beograda
Broj 418-1163/09-S, 28. decembra 2009. godine
Predsednik
Aleksandar Anti}, s. r.
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