примена од 24.05.2019.
- ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ Одлука о локалним административним таксама
(„Службени лист града Београда“, број 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16, 67/17, 85/18 и 26/19)
- ТАКСЕНА ТАРИФА ЗАХТЕВ, МОЛБА, ПРЕДЛОГ, ПРИЈАВА, ДРУГИ ПОДНЕСАК (Тарифни број 1.)
ПРАВНИ ЛЕКОВИ-жалба (Тарифни број 2.)
ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК (Тарифни број 2.)
ОПОМЕНА ЗА ТАКСУ (Тарифни број 3.)
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА И ПОТВРДА (Тарифни број 3.)

310
466
2.700
270
310

ПРЕПИС АКТА И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА КОД ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (Тарифни број 11.)
тачка 1. за препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала

410

тачка 2. за разгледање списа код органа односно организационе јединице, за сваки
започети сат по

360

ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ КОЈЕ ДОНОСЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ УПРАВА
ГРАДСКИХ ОПШТИНА (Тарифни број 12.)
тачка 1. уверење о посебним деловима објекта - станова
а) за један стан
б) од два до десет станова
в) преко десет станова
тачка 2. уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места или
пословног простора
а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал)
б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала)
в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала)
г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено-пословне зграде,
привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације
тачка 3. решење о исељењу бесправно усељених лица
тачка 4. увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)
тачка 5. решење о постављању привремених објеката
тачка 6. решење о привременом заузећу јавних површина (тезге и други покретни
привремени објекти)
тачка 7. решење о постављању објекта за оглашавање односно огласног средства
тачка 8. решење о привременом заузећу јавних површина (баште, забавни паркови,
циркуси и слично)
тачка 9. решење о сечи и орезивању стабала

Напомена: такса за решење не плаћа се када се ради о захтеву за сечу или орезивање стабала на јавној
зеленој површини

274
767
1.536

253
701
1.465
2.847
2.853
713
6.582
2.194
3.621
9.382
439

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ – За послове давања сагласности из тарифног броја 5. тач. 7.
и 8., које су услов за доношење решења од стране Управе градске општине, таксу наплаћује управа
градске општине на прописани уплатни рачун Градске административне таксе: број 840-742241843-03, у
позиву на број: модел 97, а у наставку: 27-501-08.
тачка 7. сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених објеката,
тезги и других привремених покретних објеката и башти угоститељских објеката

4.046

тачка 8. потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради постављања
баште угоститељског објекта

2.655

2

ЖИРО РАЧУН БРОЈ:

840-742251843-73

Сврха уплате: ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Корисник: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Уплатити износ од:

_________________ динара

Позив на број:

97

44-018

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
ИЗНОС: захтев 310,00 динара
решење 530,00 динара
ЖИРО РАЧУН БРОЈ:

840-742241843-03

Сврха уплате: ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Корисник: СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ГРАДА
БЕОГРАДА
Уплатити износ од:

_________________ динара

Позив на број:

29-501-33018

