
ТАКСЕ 

Локалне административне таксе приликом подношења захтева Секретаријату за саобраћај 

р.бр. Сврха уплате Прималац Износ Рачун примаоца модел позив на број 

1 За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак Град Београд 315,00 840-742241843-03 97 50-501 

2 
За жалбе против решења која доносе органи, односно 
организационе јединице Градске управе града Београда и управа 
градских општина 

Град Београд 473,00 840-742241843-03 97 50-501 

3 
Саобраћајно - технички услови за израду урбанистичко техничке и 
пројектне документације  

Град Београд 4.540,00 840-742241843-03 97 63-501-08-08-01 

4 
Мишљења на саобраћајна решења за израду урбанистичко - 
техничких докумената 

Град Београд 5.647,00 840-742241843-03 97 60-501-08-08-02 

5 
Решење за снабдевање, утовар - истовар новца, селидбе, вршење 
неодложних комуналних интервенција у пешачкој зони, за текући 
месец 

Град Београд 3.224,00 840-742241843-03 97 84-501-08-05-03 

6 
Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног 
режима саобраћаја, за текућу годину 

Град Београд 526,00 840-742241843-03 97 81-501-08-05-04 

7 
Решење о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног 
режима саобраћаја, за текући месец 

Град Београд 3.224,00 840-742241843-03 97 78-501-08-05-05 

8 
Сагласност за заузеће јавне површине због извођења радова и 
манифестација 

Град Београд 5.413,00 840-742241843-03 97 57-501-08-07-06 

9 
Сагласност за заузеће јавне површине због постављања 
привремених  објеката, тезги и других покретних привремених 
објеката и баште угоститељских објеката 

Град Београд 4.107,00 840-742241843-03 97 27-501-08 

10 
Потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради 
постављања баште угоститељског објекта 

Град Београд 2.695,00 840-742241843-03 97 24-501-08 

11 
Решење за коришћење посебно обележеног паркинг места за 
паркирање путничких возила 

Град Београд 3.715,00 840-742241843-03 97 15-501-08-10-11 

12 Решење о заузећу јавне површине Град Београд 6.156,00 840-742241843-03 97 48-501-08-07-09 

13 
Решење о постављању објеката за оглашавање, односно средства 
за оглашавање 

Град Београд 6.156,00 840-742241843-03 97 45-501-08-07-10 

14 
за разгледање списа код органа односно организационе јединице, 
за сваки започети сат по 

Град Београд 365,00 840-742241843-03 97 50-501 

15 За препис акта односно списа по полутабаку оригинала Град Београд 416,00 840-742241843-03 97 50-501 

 



Примери попуњених налога за уплату 

 

а) Пример налога за уплату таксе приликом подношења захтева    б) Пример налога за уплату таксе приликом издавања сагласности                           

 

 

Попуните налог за уплату: http://uplatnica.rs/nalog_za_uplatu/ 

 

 

http://uplatnica.rs/nalog_za_uplatu/

