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6. Комисија за прописе Скупштине општине Нови Бечеј је на основу члана 50. Пословника 

Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008) на 
седници одржаној дана 08.07.2011. године, утврдила пречишћен текст Одлуке о локалним 

административним таксама који обухвата: 
1. Одлуку о локалним административним таксама („Службени лист општине Нови 

Бечеј“, број 9/2007), 

2. Одлуку о изменама и допунама одлуке о локалним административним таксама 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2010). 

 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-434-21/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 08.07.2011. године                                                            Комисије за прописе 

    Н О В И    Б Е Ч Е Ј                                                                   Јожеф Кираљ с.р. 
 

ОДЛУКУ 
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

(пречишћен текст) 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и 
радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које Општинска управа Нови 

Бечеј издаје, односно обавља у оквиру послова из своје изворне надлежности.  
Таксе наплаћују и предузећа, установе и друге организације у вршењу јавних овлашћења 

која су им поверена одлуком Скупштине општине Нови Бечеј. 

 
Члан 2. 

Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина такса утврђују се таксеном тарифом, 
која је саставни део ове одлуке.  

Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана, нити се може наплатити у износу 

већем или мањем од прописаног. 
 

Члан 3. 
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) је подносилац захтева, односно поднеска којим 

се поступак покреће, односно врши радња прописана Тарифом. 

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана, за који се плаћа 

такса, обвезник је давалац изјаве на записник.  
 

Члан 4.  
Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје: 

1) за поднеске - у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник - када се 

записник састави; 
2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово 

издавање; 
3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.  

 

Члан 5. 
Такса се плаћа у корист Буџета Општине Нови Бечеј, у тренутку настанка таксене обавезе.  

 
Члан 6. 

Такса се плаћа у готовом новцу у прописаном износу, на уплатни рачун локалних јавних 
прихода. 
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Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.  

 
Члан 7. 

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, 
износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена. 

 

Члан 8. 
Ако обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или недовољно 

таксиран захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева или поднеска затражиће 
од обвезника да плати прописану таксу у року од 10 дана од дана подношења захтева или 

поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву, 
односно поднеску сачињава забелешка.  

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне 

поштом, одговорно лице овлашћено за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће 
обвезника писменом опоменом да, у року од 10 дана од дана пријема опомене, плати 

прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе. 
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана сматра се да је захтев, 

односно поднесак од почетка уредно таксиран. 

Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана наплата таксе и опомене из 
става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно 

пре саопштења обвезнику да је радња извршена.  
 

Члан 9.  
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно 

прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређују порески поступак 

и пореска администрација.  
 

Члан 10. 
Ослобађају се плаћања таксе: 

1) органи и организације Републике, аутономне покрајине и организације обавезног 

социјалног осигурања; 
2) установе основане од стране Републике, аутономне покрајине и Општине Новог 

Бечеја; 
3.) организације Црвеног крста. 

 

Члан 11. 
Не плаћа се такса за: 

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности, 
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних 

прихода; 
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим 

исправама и службеним евиденцијама; 

4) списе и радње у поступку остваривања права из  социјалне заштите, финансијске 
подршке породице са децом и предшколског васпитања и образовања; 

5) поднеске упућене органу за представке и притужбе; 
6) списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са 

елементарним непогодама и другим ванредним догађајима. 

 
Члан 12. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања 
таксе, таксу  у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе. 
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Члан 13. 

У решењу, исправи, документу или писмену, који се издаје без плаћања таксе, мора се 
означити сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе.  

 
Члан 14. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одседк за општу управу Општинске управе Нви 

Бечеј. 
Члан 15. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлуком висини накнаде за услуге 
које врши Општинска управа ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 5/99, 6/2001 и 

7/2003). 
 

Члан 16. 

Овај пречишћени текст се објављује у „Службени лист општине Нови Бечеј“. 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-434-21/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 08.07.2011. године                                                            Комисије за прописе 
    Н О В И    Б Е Ч Е Ј                                                                   Јожеф Кираљ с.р. 

 
ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
Тарифни број 1. 

 

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом одлуком 
није другачије прописано 

          150 динара 

 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима 
обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску. 

 
Тарифни број 2. 

 

За сва решења која доносе организационе јединице Општинске управе, ако  
овом одлуком није другачије прописано 

300 динара 

За сва уверења и потврде које издају организационе јединице Општинске  

Управе, ако овом одлуком није другачије прописано 

150 динара 

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 150 динара 

 

НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више лица, 
такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење, 

уверење или потврда уручује.  

 
Тарифни број 3. 

 

За жалбе против решења која доносе организационе јединице Општинске 
Управе, ако овом одлуком није другачије прописано 

 150 динара 

 
НАПОМЕНА:Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од 

стране више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју 

решења која се оспоравају жалбом. 
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Тарифни број 4. 

 
За списе и радње из области саобраћаја: 

 

Регистрација и овера реда вожње за линијски превоз путника за градски 
и приградски превоз 

 1.000 динара 

 
Тарифни број 5. 

 

За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова, које обавља 
организациона јединица Општинске управе: 

  

Издавање одобрење за постављање привремених објеката  
на јавним површинама 

 250,00 динара 

Издавање решења за потврђивање плана посебних делова зграде  800,00 динара 

Издавање информације о локацији  250,00 динара 

Издавање локацијске дозволе: 

а. За стамбене и помоћне објекте и инсталације 

б. Стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте 

 

  250,00 динара 

  700,00 динара 

Издавање решења о одобрењу за извођење радова   250,00 динара 

Издавање потврде: 

а. О пријему документације за почетак извођења радова 
б. О извршеној контроли темеља 

 

  250,00 динара 
  250,00 динара 

Издавање грађевинске дозволе: 

а. за стамбене и помоћне објекте 
б. стамбено-пословне и инфраструктурне објекте 

 

  250,00 динара 
  700,00 динара 

Издавање решења о употребној дозоли 
а. за стамбене и помоћне објекте 

б. за стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте 

 
  250,00 динара 

  700,00 динара 

Издавање обавештења о могућности легализације објекта   600,00 динара 

Издавање уверења на основу увиђаја о стању објекта и степену 
изграђености 

  450,00 динара 

Такса за одржавање јавног скупа 9.000,00 динара 

 
Тарифни број 6. 

 
 1. Излазак на терен инспекције, комисије или другог надлежног 

органа Општинске управе по захеву странке: 

 

ако странка обезбеди превозно средство   400,00 динара 

ако странка не обезбеди превозно средство   700,00 динара 

 
Тарифни број 7. 

 

 1. Издавање решења о редовном одабирању по једном грлу : 
 

овна        100 динара 

нераста        300 динара 

пастува        360 динара 

бика        360 динара 

 

 



 219

2. Издавање решења о ванредном одабирању по грлу : 

-  

овна        160 динара 

нераста        360 динара 

пастува        420 динара 

бика        420 динара 

 

Тарифни број 8. 

 

За разгледање и преписивање завршених службених списа предмета који 

се налазе у архиви, за сваки започети сат 

 

       230 динара 

Издавање фотокопије докумената из архиве        350 динара 

За узимање захтева странке на записник односно састављање записника 

по захтеву странке 

       200 динара 

 
Тарифни број 9. 

 
 За списе и радње из комунално-стамбене и грађевинске области које доносе 

организационе јединице Општинске управе: 

 

Решење о додели стана физичким лицима у закуп        200 динара 

Решење о исељењу бесправно усељених лица        300 динара 

За административно извршење решења из тачке 2. овог тарифног броја        500 динара 

 
Тарифни број 10. 

 

За захтев за спровођење поступка принудног извршења решења које 
доносе организационе јединице Општинске управе 

       300 динара 

 
Тарифни број 11. 

 

За решење за раскопавање јавних површина     1.000 динара 

За решења којим се одлучује о заузимању јавне површине        200 динара 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-434-21/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 08.07.2011. године                                                            Комисије за прописе 
    Н О В И    Б Е Ч Е Ј                                                                   Јожеф Кираљ с.р. 
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