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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 11            Нови Бечеј    08.07.2011. године                          година   XLV 
 
 

1. 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 

критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта који обухвата: 

1. Одлуку о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и 

коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 
12/2008),                                               

2. Одлуку о изменама и допунама одлуке о критеријумима и мерилима за 
одређивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 16/2009), 
3. Одлуку о измени одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за 

уређивање и коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 9/2010). 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-434-20/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

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

 
ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
(пречишћен текст) 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђују критеријуми и мерила за одређивање и уговарање висине 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта и критеријуме, мерила, висину, начин и 
рокове плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта. 

 
Члан 2. 

У зависности од положаја грађевинског земљишта у насељу, опремљености земљишта 

објектима друштвеног стандарда, саобраћајне повезаности земљишта са центрима насеља 
и другим садржајима у насељу односно другим погодностима које земљиште има за 

кориснике, подручја насељених места су подељена на следеће зоне: 
 

а) Нови Бечеј 
I ЗОНА 

 

Обухвата централни део насељеног места Нови Бечеј чије су границе следеће улице: 
 

Северно: улица Пијачна од Милорада Попова до Жарка Зрењанина, Скадарска од Жарка 
Зрењанина до 7. Јула, Арачка од 7. јула до Народног Фронта, 
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Североисточно: Народног Фронта од Бранка Радичевића до Јаше Томића, 

 
Јужно: Јаше Томића од Револуције до Народног Фронта,  

Западно: Милорада Попова од Пијачне до Трга Ослобођења, Трг Ослобођења, Револуције 

од Петра Драпшина до Јаше Томића. 

 
II ЗОНА 

 
Северно: Карађорђева од Рајка Ракочевића до Светозара Марковића, Светозара 

Марковића од Карађорђеве до Јосифа Маринковића, Јосифа Маринковића од Светозара 
Марковића до Бранка Радичевића. Бранка Радичевића од Карађорђеве до Јосифа 

Маринковића, Карађорђева од Бранка Радичевића до Сењи Михаља, 

 
Источно: Петефи Шандора од Соње Маринковић до Чика Љубине, Чика Љубина од 

Петефи Шандора до Народног Фронта, Народног Фронта од Чика Љубине до Његошеве, 
 

Јужно: Његошева од ЈНА до Народног Фронта, ЈНА од Максима Горког до Његошеве, 

Максима Горког од Иво Лоле Рибара до ЈНА, Иво Лоле Рибара од Максима Горког до 
Сточног трга, Сточни трг од Миливоја Калезића до Иво Лоле Рибара, 

 
Западно: Сточни трг и Револуција. 

 
III ЗОНА 

  

Северно: Марка Орешковића од Рајка Ракочевића до 1. Маја, Рајка Ракочевића од Марка 
Орешковића до Слободана Перића, Слободана Перића од Ивана Милутиновића до Рајка 

Ракочевића, 1.Маја од Марка Орешковића до Слободана Перића, Слободана Перића од 1. 
Маја до Милошев пута, 

 

Источно: Милошев пут од Слободана Перића до Маршала Тита, Башаидски пут од 
Маршала Тита до Владе Коларова, Владе Коларова од Башаидског пута до Доситејеве, 

Доситејева од Владе Коларова до Петефи Шандора, 
 

Јужно: Петефи Шандора од Доситејеве до Милоја Чиплића, Милоја Чиплића од Петефи 

Шандора до ЈНА, ЈНА од Милоје Чиплића до Речо Антала, Речо Антала од ЈНА до Иве Лоле 
Рибара, Марко Перичин Камењар од Иво Лоле Рибара до Миливоја Калезића, Миливој 

Калезић од Марка Перичина Камењара до Револуције, 
                    

Западно: Иво Лоле Рибара од Сточног трга до Максима Горког, Максима Горког од Иво 
Лоле Рибара до ЈНА, ЈНА од Максима Горког до Његошеве, Његошева од ЈНА до Народног 

Фронта, Народног Фронта од Његошеве до Чика Љубине, Чика Љубина од Народног 

Фронта до Петефи Шандора, Петефи Шандора од Чика Љубина до Соње Маринковића, 
Соње Маринковића од Маршала Тита до Сењи Михаља, Сењи Михаља од Соње 

Маринковића до Карађорђеве, 
 

Северно: Карађорђева од Сењи Михаља до Бранка Радичевића, Бранка Радичевића од 

Карађорђеве до Јосифа Маринковића, Јосифа Маринковића од Бранка Радичевића до Соње  
Маринковић, Соње Маринковића од Јосифа Маринковића до Карађорђеве, Карађорђева од 

Соње Маринковића до Рајка Ракочевића, 
 

Западно: Рајка Ракочевића од Карађорђеве до Арачке, 
 



 187

Јужно: Арачка од Ивана Милутиновића до Рајка Ракочевића. 

 
IV ЗОНА 

 
Остали део насељеног места које није обухвађено са осталим зонама. 

 

V ЗОНА 
 

Комплекси и објекти у атару и викенд зоне утврђене урбанистичким планом за сва 
четири насељена места. 

 
 б) Ново Милошево  

I ЗОНА 

 
Северно: Светозара Милетића (јужна страна) од Аркадија Попов (источна страна) до 

Драге Станаћев (западна страна), 
             

Западно: Аркадија Попов (источна страна од Светозара Марковића (северна страна) до 

Светозара Милетића (јужна страна), 
 

Јужно: Светозара Марковића (северна страна) од Аркадија Попов (источна страна) до 
Ђорђе Јоановића (западна страна), Васе Стајића (северна страна) до Ђорђе Јоановића 

(западна страна) до Бранка Радичевића (западна страна), 
 

Источно: Ђорђе Јоановића (западно) од Светозара Марковића (северно) до Васе Стајића 

(северно), Бранка Радичевића (источно) од Васе Стајића (северно) до Николе Тесле (јужно 
и северно), Драге Станаћев (западно) од Николе Тесле (јужно и северно) до Светозара 

Милетића (јужно). 
 

II ЗОНА 

 
Северно: Партизанска (јужна страна) од Жарка Зрењанина до ЈНА, Кикиндски пут (јужна 

страна) од ЈНА до Пионирске, 
 

Западно: Протеже се грађевинском линијом од Свеозара Марковића до Каштиља која 

пролази поред парцела 3194 и 3192. Матије Гупца (источна страна) од Светозара 
Марковића до 3. Октобра, Грађевинска линија од 3. Октобра до Партизанске (јужна 

страна), 
 

Источно: се протеже линија која ограничава прву зону грађевинском линијом од 
Кикиндског пута до Марка Орешковића,  

 

Јужно: Протеже се од грађевинске линије поред Каштиља к.п. 3195, 3193 и 3192 до 
Маршала Тита, Маршала Тита улицом Марка Орешковића до грађевинске линије (тј. до 

краја).           
              

III ЗОНА 

 
Све што није обухваћено у прве две зоне. 

 
в) Кумане 
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I ЗОНА 

 
Северно: Бориса Кидрича од Николе Тесле до Љубице Одаџић, Бориса Кидрича од 

Љубице Одаџић до Максе Ковачева, на истоку Максе Ковачева од ЈНА до Маршала Тита, 
 

Источно: Тозе Марковића од Маршала Тита до Светозара Чолића, 

 
Јужно: Светозара Чолића од Тозе Марковића до Љубице Одаџић, Матије Гупца од Љубице 

Одаџић до Јована Трајковића, 
 

Западно: Јована Трајковића од Матије Гупца до Маршала Тита, Николе Тесле од Маршала 
Тита до Бориса Кидрича. 

 

II ЗОНА 
 

Све што није обухвађено у првој  зони.  
 

г) Бочар 

I ЗОНА 
 

Североисток: Змај Јовина од Жарка Зрењанина до Трга Ослобођења, Партизанска од Трга 
Ослобођења до Банатске, 

 
Северозапад: Жарка Зрењанина од Змај Јовине до Просветне, Војводе Степе од 

Просветне до Светозара Милетића, 

 
Југозапад: Светозара Милетића од Војводе Степе до Банатске, 

  
Југоисток: Банатска од Светозара Милетића до Партизанске. 

 

II ЗОНА 
 

Све што није обухвађено у првој  зони. 
 

Члан 3. 

Објекти који се граде дуж улица које деле две зоне, обрачунавају се према елементима 
накнаде у вишој зони. 

 
НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 4.  

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта по овој Одлуци плаћа инвеститор који је 

добио земљиште у закуп који је власник земљишта, који има право коришћења земљишта, 
право грађења, који врши адаптацију, реконструкцију, доградњу, промену намене и 

изградњу привременог објекта. 
  

Члан 5. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове инфраструктуре које 
инвеститор посебно уговара са надлежним предузећима (електродистрибутивни објекти и 

мреже, ТТ објекти и мреже, водоводни, канализациони и гасни прикључци).  
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Члан 6. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта се утврђује уговором, које инвеститор 
закључује са Јавним предузећем Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и 

заштиту животне средине општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Дирекција) у складу са 
законом и овом Одлуком. 

 

Члан 7.  
Критеријуми од којих се полази при одређивању висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта утврђују се у оквиру зона прописаних чланом 2. ове Одлуке у 
зависности од: 

 
а) обима и степена комуналне уређености земљишта, по цени прописаној овом Одлуком за 

сваки степен уређености, а у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта: 

1. Тврди коловоз   
2. Тротоар   

3. Водовод  
4. Фекална канализација  

5. Кишна канализација  

6. Гасовод  
7. Електрична мрежа  

8. ТТ мрежа   
 

б) намене објекта - простора (односно земљишта) предвиђеног за изградњу, а која се 
обрачунава по квадратном метру укупне нето површине објекта, на основу извода из 

информације о локацији, локацијске дозволе, главног пројекта са техничком контролом и 

осталих техничких и других података за прикључење објеката на инфраструктуру. Укупна 

нето површина објекта утврђује се по ЈУС У.Ц2.100 (″Службени лист СРЈ″, број 32/2002). 

 

1. Стамбени објекти, 
2. Привредно производни објекти (складишта, стоваришта, објекти магацина, производно 

занатство, индустрија, грађевинарство, саобрађајни и пратећи објекти, канцеларијски у 

привредним и производним објектима...), 
 3. Пословно услужни објекти (угоститељски, хотелски, банке, мењачнице, образовно 

комерцијални, комерцијални спортски терени и пословни садржај у њима, услужно 
занатство...),  

4. Пословно комерцијални објекти (административни, комерцијални, трговински, тржни 

центри, трговина на велико, дисконтни објекти, забаве и разонода...), 
5. Остали објекти (гараже, шупе за смештај пољопривредних машина, сењаци, котарке, 

стаје, свињци...), 
6. Комплекс земљишта уз објекат. 

 

Намена објеката - простора, односно земљишта који нису наведени под тачкама 2.3.4.5., 
утврђују се према најсличнијој намени.  

 
Код објеката са вишенаменским садржајем накнада се обрачунава за сваку намену посебно.  

 
Члан 8. 

Цене за појединачни степен комуналне уређености као и цене по м2 за објекте - просторе 

утврђују се различито за сваку зону. Укупна висина накнаде обрачунава се кумулирањем 
утврђених цена за сваки степен комуналне уређености и износа добијених множењем цене 

по м2 са нето површином објекта - простора према намени. 
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А - I ЗОНА- Нови Бечеј 

 
а) Према обиму и степену комуналне уређености земљишта:  

       
 

Тврди коловоз                                                     7.200 дин. 

Тротоар                                                     1.200 дин. 

Водовод                                                     3.600 дин. 

Фекална канализација                                                   12.000 дин. 

Кишна канализација                                                     3.600 дин. 

Гасовод                                                     3.600 дин. 

Електрична мрежа                                                     2.400 дин. 

ТТ мрежа                                                     2.400 дин. 

 

 б) Према намени објекта-простора (односно земљишта) предвиђеног за изградњу: 
 

Стамбени објекти                                                    240 дин/м2 

Привредно производни објекти                                                    360 дин/м2 

Пословно услужни објекти                                                    420 дин/м2 

Пословно комерцијални објекти                                                    480 дин/м2 

Остали објекти                                                    120 дин/м2 

Комплекс земљишта уз објекат                                                     24 дин/м2 

 
Б - I ЗОНА - Нови Бечеј 

               I ЗОНА - Ново Милошево 
 

а) Према обиму и степену комуналне уређености земљишта:  
       

Тврди коловоз                                                     6.000 дин. 

Тротоар                                                        960 дин 

Водовод                                                     3.000 дин. 

Фекална канализација                                                     9.600 дин. 

Кишна канализација                                                     3.000 дин. 

Гасовод                                                     3.000 дин. 

Електрична мрежа                                                     1.800 дин. 

ТТ мрежа                                                     1.800 дин. 

 

б) Према намени објекта-простора (односно земљишта) предвиђеног за изградњу: 
 

Стамбени објекти                                                    216 дин/м2 

Привредно производни објекти                                    300 дин/м2 

Пословно услужни објекти                                                    360 дин/м2 

Пословно комерцијални објекти                                                    420 дин/м2 

Остали објекти                               96 дин/м2 

Комплекс земљишта уз објекат                               19 дин/м2 
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В - III ЗОНА - Нови Бечеј 

                 II ЗОНА - Ново Милошево 
                   I ЗОНА -Кумане и Бочар 

 
а) Према обиму и степену комуналне уређености земљишта: 

 

Тврди коловоз                                                      4.800 дин 

Тротоар                                                        720 дин 

Водовод                                                      2.400 дин 

Фекална канализација                                                      7.200 дин 

Кишна канализација                                                      2.400 дин 

Гасовод                                                      2.400 дин 

Електрична мрежа                                                      1.200 дин 

ТТ мрежа                                                      1.200 дин 

 
б) Према намени објекта-простора (односно земљишта) предвиђеног за изградњу 

 

Стамбени објекти                                                    180 дин/м2 

Привредно производни објекти                                                    240 дин/м2 

Пословно услужни објекти                                        300 дин/м2 

Пословно комерцијални објекти                                                   360 дин/м2 

Остали објекти                                                     72 дин/м2 

Комплекс земљишта уз објекат                                                     17 дин/м2 

 

Г - IV ЗОНА - Нови Бечеј 
         II ЗОНА - Ново Милошево 

         II ЗОНА -Кумане и Бочар 
 

а) Према обиму и степену комуналне уређености земљишта  

 

Тврди коловоз                                                      3.600 дин 

Тротоар                                                        480 дин 

Водовод                                                     1.800 дин 

Фекална канализација                                                     4.800 дин 

Кишна канализација                                                     1.200 дин 

Гасовод                                                     1.200 дин 

Електрична мрежа                                                        600 дин 

ТТ мрежа                                                        600 дин 

 

б) Према намени објекта-простора (односно земљишта) предвиђеног за изградњу 

 

Стамбени објекти                                                    120 дин/м2 

Привредно производни објекти                             180 дин/м2 

Пословно услужни објекти                                                    240 дин/м2 

Пословно комерцијални објекти                                                    300 дин/м2 

Остали објекти                                                      48 дин/м2 

Комплекс земљишта уз објекат                                                      12 дин/м2 
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Д - V ЗОНА 

 
а) Према обиму и степену комуналне уређености земљишта  

 

Тврди коловоз 2.400 дин 

Тротоар 240 дин 

Водовод . 1.200 дин 

Фекална канализација 3.600 дин. 

Кишна канализација 600 дин 

Гасовод 600 дин 

Електрична мрежа 360 дин 

ТТ мрежа 360 дин 

 
б) Према намени објекта-простора (односно земљишта) предвиђеног за изградњу 

 

1 Стамбени објекти 60 дин/м2 

2 Привредно производни објекти 120 дин/м2 

3 Пословно услужни објекти 180 дин/м2 

4 Пословно комерцијални објекти 240 дин/м2 

5 Остали објекти 24 дин/м2 

6 Комплекс земљишта уз објекат 6 дин/м2 

 

Члан 9. 
Накнаду за уређивање грађевинског земљишта власници објеката изграђених, односно 

реконструисаних без грађевинске дозволе, који су захтев за легализацију поднели до 
13.11.2003. године и до 26.10.2006. године, а за које објекте надлежна управа утврди да 

испуњавају прописане услове за грађење и коришћење, плаћају накнаду према Програму 
уређења грађевинског земљишта, изградњи и одржавању комуналних објеката и локалних 

путева за 1996. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 1/96). 

 
Члан 10. 

Обавезе плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта ослобађају се 
инвеститори изградње: 

- објеката за потребе државних органа и организација, органа и организација 

територијалне аутономије и локалне самоуправе, 
- комуналних објеката свих врста осим административно-управних објеката, 

- објеката за потребе културе, образовања и здравства, 
- објеката који су под заштитом и који се реконструишу и адаптирају по конзерваторским 

условима надлежног Завода за заштиту споменика културе, 

- стамбених објеката социјалних случајева (по предлогу Центра за социјални рад Нови 
Бечеј).   

Члан 11. 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта код адаптације, реконструкције, промене 

намене, изградње привременог објекта и осталих објеката из члана 7. став 1. алинеје б. 
тачке 5. ове Одлуке, плаћа се у висини од 20% од износа утврђене у складу са овом 

Одлуком. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта код изградње објеката који су у 
амбијенталној целини и који се граде по условима надлежног Завода за заштиту споменика 

културе, плаћа се у висини од 50% од износа утврђеног у складу са овом Одлуком. 

Код адаптације, реконструкције и промене намене обрачун накнаде, врши се за нову 

намену простора. 
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Члан 12. 

Инвеститор који руши постојећи објекат и гради нов објекат плаћа 50% накнаде за 
уређивање грђевинског земљишта за нето површину старог објекта, а за увећану нето 

корисну површину плаћа у пуном износу. 
 

Нето површина објекта који се руши обрачунава се као 80% површине објекта исказане у 

листу непокретности. 
 

Инвеститори који реконструкцијом и доградњом постојећих објеката повећају нето корисну 
површину тих објеката плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта за увећану 

нето корисну површину у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 13. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта се плаћа једнократно у року од 8 дана од 
дана добијања извода из урбанистичког плана, односно, акта о урбанистичким условима. 

 
Доказ о плаћеној накнади за уређивање грађевинског земљишта представља један од 

услова за добијање одобрења за изградњу. 

 
Члан 14. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта је приход буџета општине. 
 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 15. 

Грађевинско земљиште се користи као изграђено или неизграђено у складу са законом. 
 

Члан 16. 
Накнаду за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта плаћа власник односно 

корисник земљишта. 

 
Накнаду за коришћење изграђеног грађевинског земљишта плаћа власник објекта, носилац 

права коришћења или закупац објекта или дела објекта.  
 

Члан 17. 

Критеријуми од којих се полази при одређивању висине накнаде за коришђење 
грађевинског земљишта утврђују се у оквиру зона прописаних чланом 2. ове Одлуке у 

зависности од:    
- укупне површине грађевинског земљишта по                 

- намене грађевинског објекта (стамбени, пословни и остали објекти) и  
- делатности која се обавља у пословном простору. 

 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта утврђује се применом критеријума 
кумулативно, тако што се за сваки критеријум утврђује цена по м2 месечно. 

 
Код објеката са вишенаменским садржајем накнада се обрачунава за сваку намену посебно.  

 

Члан 18. 
Обрачун накнаде вршиће се по следећим ценама: 
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I ЗОНА- Нови Бечеј 

 
а) према укупној површини грађевинског земљишта...........................................0,10 дин/м2 

 
б) према намени грађевинског објекта на укупну површину грађевинског 

    земљишта: 

 

Стамбени                                       0,36 дин/м2 

Остали                                                   0,18 дин/м2 

Пословни                                       0,54 дин/м2 

 
ц) Према делатности пословног простора на укупну површину 

     грађевинског земљишта: 
 

1) Електродистрибуција саобрађај и везе, банке, пословно финансијске установе, 
дистрибуција нафте и гаса, ПТТ, штедионице, осигурање, адвокати, пројектно технички 

биро, шпедиција...................................................................................................2,40 дин/м2 

 
2) Угоститељство, туризам, трговина, објекти забаве и разоноде, остали објекти 

комерцијалног карактера......................................................................................1,80 дин/м2 

 

3) Индустрија, пољопривреда, водопривреда, шумарство, рибарство, грађевинарство, 

занатство, земљорадничке и друге задруге.........................................................1,20 дин/ м2 

 

4) Стари занати....................................................................................................0,60 дин/м2 

                                                         

II ЗОНА - Нови Бечеј 
         I ЗОНА - Ново Милошево 

 

а) према укупној површини  грађевинског земљишта...........................                0,08 дин/м2 
 

б) према намени грађевинског објекта на укупну површину грађевинског 
    земљишта: 

 

Стамбени                                                   0,24 дин/м2 

Остали                                                   0,12 дин/м2 

Пословни                                                   0,36 дин/м2 

 

ц) Према делатности пословног простора на укупну површину 
    грађевинског земљишта: 

 
1) Електродистрибуција саобрађај и везе, банке, пословно финансијске установе, 

дистрибуција нафте и гаса, ПТТ, штедионице, осигурање, адвокати, пројектно технички 

биро, шпедиција...................................................................................................2.40 дин/м2 
 

2) Угоститељство, туризам, трговина, објекти забаве и разоноде, остали објекти 
комерцијалног карактера......................................................................................1,80 дин/м2 

 
3) Индустрија, пољопривреда, водопривреда, шумарство, рибарство, грађевинарство, 

занатство, земљорадничке и друге задруге..........................................................1,20 дин/м2 

 
4.) Стари занати...................................................................................................0,60 дин/м2 

 



 195

III ЗОНА - Нови Бечеј 

II ЗОНА - Ново Милошево 
I ЗОНА - Кумане и Бочар 

 
а) према укупној површини  грађевинског земљишта..........................................0,05 дин/м2 

 

б) према намени грађевинског објекта на укупну површину грађевинског 
    земљишта: 

 

Стамбени                                                   0,18 дин/м2 

Остали                                                   0,09 дин/м2 

Пословни                                       0,27 дин/м2 

 
ц) према делатности пословног простора на укупну површину  

    грађевинског земљишта: 
 

 1) Електродистрибуција саобрађај и везе, банке, пословно финансијске установе, 

дистрибуција нафте и гаса, ПТТ, штедионице, осигурање, адвокати, пројектно технички 
биро, шпедиција...................................................................................................2,04 дин/м2 

 
 2) Угоститељство, туризам, трговина, објекти забаве и разоноде, остали објекти 

комерцијалног карактера......................................................................................1,44 дин/м2 

 
3).Индустрија, пољопривреда, водопривреда, шумарство, рибарство, 

грађевинарство, занатство, земљорадничке и друге задруге................................0,84 дин/м2 
 

4) Стари занати........................................................................................0,24 дин/м2 
 

IV ЗОНА - Нови Бечеј 

III ЗОНА - Ново Милошево 
   I ЗОНА - Кумане и Бочар 

 
а) према укупној површини  грађевинског земљишта..........................................0,03 дин/м2 

 

б) према намени грађевинског објекта на укупну површину грађевинског 
    земљишта 

 

стамбени                                       0,12 дин/м2 

остали                                                   0,04 дин/м2 

пословни                                                   0,18 дин/м2 

 
ц) Према делатности пословног простора на укупну површину 

    грађевинског земљишта: 

 1) Електродистрибуција саобрађај и везе, банке, пословно финансијске установе, 
дистрибуција нафте и гаса, ПТТ, штедионице, осигурање, адвокати, пројектно технички 

биро, шпедиција...................................................................................................2,04 дин/м2 
 

 2) Угоститељство, туризам, трговина, објекти забаве и разоноде, остали објекти 
комерцијалног карактера.....................................................................................1,44 дин/м2 

 

3) Индустрија, пољопривреда, водопривреда, шумарство, рибарство, 
грађевинарство, занатство, земљорадничке и друге задруге 

...........................................................................................................................0,84 дин/м2 



 196

4) Стари занати....................................................................................0,24 дин/м2 

 
V ЗОНА 

 
а) према укупној површини грађевинског земљишта............................................0,02 дин/м2 

 

б) према намени грађевинског објекта на укупну површину грађевинског 
    земљишта: 

 

Стамбени                                                   0,06 дин/м2 

Остали                                                   0,03 дин/м2 

Пословни                                                   0,02 дин/м2 

 
ц) Према делатности пословног простора на укупну површину  

    грађевинског земљишта: 
 

 1) Електродистрибуција саобрађај и везе, банке, пословно финансијске установе, 

дистрибуција нафте и гаса, ПТТ, штедионице, осигурање, адвокати, пројектно технички 
биро, шпедиција..................................................................................................1,08 дин/м2 

 
 2) Угоститељство, туризам, трговина, објекти забаве и разоноде, остали објекти 

комерцијалног карактера.....................................................................................0,72 дин/м2 

 
3).Индустрија, пољопривреда, водопривреда, шумарство, рибарство, 

грађевинарство, занатство, земљорадничке и друге задруге                               0,48 дин/м2 
 

4) Стари занати........................................................................................0,12 дин/м2 

 

Члан 19. 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта за делатност пословног простора која није 
набројана у претходном члану, обрачунаће се према делатности која је најсличнија тој 

делатности.  

Члан 20. 

Висина накнаде за коришћење граћевинског земљишта се утврђује решењем Одсека за 

буџет, трезор и финансије Општинске управе, који се доставља сваком кориснику 
непосредно. 

 

На решење из става 1. овог члана непосредни корисник грађевинског земљишта може 

уложити жалбу Општинском већу општине Нови Бечеј у року од 15 дана од дана пријема 

решења 

Члан 21.  

Накнада се плаћа тромесечно у четири једнаке рате и то:  

 - за I тромесечје до 01. марта, 

 - за II тромесечје до 01. јуна, 

      - за III тромесечје до 01. септембра и 

      - за IV тромесечје до 01. децембра текуће године. 

 

 



 197

Члан 22.  

Обавеза плаћања настаје од првог дана наредног месеца од стицања права власништва, 
односно права коришћења објекта или грађевинског земљишта и траје све док се објекат 

или земљиште не пренесе на новог власника, односно корисника. 

Непосредни корисник грађевинског земљишта је дужан пријавити Одсеку за буџет, трезор 

и финансије, сваку промену која утиче на плаћање накнаде (наслеђивање, купопродаја, 

повећање или смањење површине за коју се плаћа накнада и сл.) у року од 30 дана од 
дана настале промене. 

 
Принудна наплата накнаде за коришћење грађевинског земљишта вршиће се по Закону о 

пореском поступку и пореској администрацији.  
 

Члан 23. 

Накнаду за коришћење грађевинског земљишта не плаћају обвезници из члана 18. ове 
Одлуке за земљиште и објекте: 

 
- државних органа и организација и јединица локалне самоуправе, 

- верских организација ако их користе за обављање верских обреда, 

- који су од надлежног органа проглашени културним или историјским споменицима, 
- који се користе за просветне, културне, научне, социјалне, здравствене, хуманитарне или 

спортске сврхе, 
- који у складу са законом служе за обављање комуналних делатности (инсталације 

водовода, канализације, изворишта, црпне станице, бунари, пумпне станице за одвођење 
атмосфеских и пречишћених отпадних вода, депоније смећа и стрводернице, гробља, 

пијаце и сл.), 

- гасних, електричних, ТТ инсталација, као и пратећих објеката који се налазе ван основних 
погона, 

- стајалишта  у локалном и линијском саобраћају, улице, путеве, скверове и тргове, 
- који служе за заштиту од штетног дејства вода (обале, насипи, канали и сл.), 

- шумских комплекса, паркова и других јавних зелених површина и 

- који примају социјалну помоћ према евиденцији Центра за социјалну рад. 
 

Ако се на земљишту из става 1. овог члана налазе и пословни објекти (зграде, киосци, 
отворене или покривене тезге и сл.), за те објекте се плаћа накнада према одредбама ове 

Одлуке. 

 
Члан 24. 

Накнада за коришћење дела грађевинског земљишта преко 500 м2 за парцеле које су веће 
од 500 м2, а корисник, власник или закупац је физичко лице плаћа се умањена за 50 %. 

 
Члан 25. 

Ради стимулисања привредног раста, инвестиционих улагања као и улагања ради очувања 

културних добара, запошљавања радника и побољшања еколошке ситуације, обвезници 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта, могу се ослободити обавезе плаћања 

накнаде ако испуњавају одређене услове. 
 

Ослобађање се може вршити на период од годину дана у износу до 50% утврђене годишње 

накнаде. 
 

Члан 26. 
Одлуку о ослобађању доноси Скупштина општине Нови Бечеј, на основу захтева обвезника 

накнаде. 
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Члан 27. 

Скупштина општине утврдиће посебним актом услове из члана 25. ове Одлуке. 
 

Члан 28. 
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта је приход буџета општине.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима и мерилима 

за одређивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта (''Службени 
лист општине Нови Бечеј'', број 11/2003, 15/2005 и 9/2007).  

 

Члан 30. 
Овај пречишћени текст се објављује у „Службени лист општине Нови Бечеј“. 

 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-434-20/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 08.07.2011. године                                                             Комисије за прописе 

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

2. 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 

боравишној такси који обухвата: 
1. Одлуку о боравишној такси („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 11/2002),  

2. Одлуку о изменама и допунама одлуке о боравишној такси („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2007), 

3. Одлуку о изменама и допунама одлуке о боравишној такси („Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 15/2010). 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број:II 02-434-19/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

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

 
ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

(пречишћен текст) 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се обавеза и начин плаћања боравишне таксе за боравак у 
туристичким објектима на територији општине Нови Бечеј. 

 
Члан 2. 

 Обвезник боравишне таксе јесте грађанин који користи услугу смештаја у 

туристичком објекту изван свог пребивалишта. 
 Туристичким објектом у смислу ове Одлуке сматра се хотел, пансион, камп, 

туристички апартман, собе, односно куће и станови за одмор које физичка лица издају 
туристима и путницима, као и сваки други објекат у коме се туристима и путницима 

пружају услуге смештаја. 
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Члан 3. 

 Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у туристичком објекту до 30 дана. 
 

Члан 4. 
 Висина боравишне таксе утврђује се у износу од 80,00 динара. 

 

Члан 5. 
Боравишну таксу не плаћају: 

 1. Деца до 7  година старости, 
 2. Лица са тешким чулним и телесним сметњама (слепи, глуви, дистрофичари и    

 др.),                                                            
 3. Лица која организовано бораве у туристичком објекту ради извођења радних, 

истраживачких, еколошких и сличних акција, 

 4. Учесници школских екскурзија, односно ученици и студенти чији  
боравак организују школе, више школе и факултети у оквиру редовних програма, 

 5. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођени плаћања таксе, 

 6. Страни држављани који организовано преко домаћих званичних хуманитарних 

организација долазе ради пружања хуманитарне помоћи. 
 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости. 
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ о испуњавању 

услова утврђених у истом ставу (чланска карта, потврда школе, лекара, односно 
организатора извођења радних, истраживачких и еколошких акција и др.) 

 

Члан 6. 
Боравишна такса не може се наплатити у износу већем или мањем од прописаног. 

 
Члан7. 

Наплату боравишне таксе врши правно или физичко лице које пружа услуге смештаја ( у 

даљем тексту давалац смештаја ). 
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге. 

 
Члан 8. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе. 
 

Члан 9. 
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ 

боравишне таксе, а у случају из члана 5. ове Одлуке да наведе основ ослобађања од 
плаћања боравишне таксе. 

 

Члан 10. 
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року од 5 дана по 

истеку сваких 15 дана у месецу, односно по истеку месеца.  
 

Члан 11. 

Средства боравишне таксе приход су буџета општине и уплаћују се на уплатни рачун број: 
840-714552843-83, а користе се у складу са Законом, за организовање туристичке 

информативно-пропагандне делатности и туристичких манифестација, за подизање нивоа 
квалитета туристичке понуде општине, на основу програма који за сваку календарску 

годину доноси Скупштина општине. 
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Члан 12. 

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, 
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, 

сходно се примењују одредбе Закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација. 

 

Члан 13. 
 Новчаном казном од 5.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице које пружа услуге смештаја ако: 
 

 1. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописане (чланом 6. ове 
Одлуке), 

 2. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге (члан7. став 2. ове 

Одлуке), 
    3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ 

ослобађања од плаћања боравишне таксе (члан 9. ове Одлуке).  
  Новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се и одговорно лице у 

правном лицу која учини прекршај из става 1. овог члана. 

  Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се и предузетник који 
учини прекршај из става 1. овог члана. 

  Новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице које пружа услуге смештаја које учини прекршај из става 1. овог члана. 

 
Члан 14. 

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

 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број:II 02-434-19/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 08.07.2011. године                                                           Комисије за прописе 

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

3. 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 

комуналним таксама који обухвата: 
 

1. Одлуку о локалним комуналним таксама (“Службени лист општине Нови Бечеј“,  
број  9 /2007), 

2. Одлуку о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама ( “Службени лист 
Општине Нови Бечеј“, број 12/2008), 

3. Одлуку о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама ( “Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 5/2009), 
4. Одлуку  о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 19/2010), 
5. Одлуку  о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 3/2011). 

 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-434-18/2011                                                                     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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ОДЛУКА 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
(пречишћен текст) 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга на територији општине Нови Бечеј, утврђују обвезници, висина, олакшице, 
рокови и начини плаћања локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе). 

 

Члан 2. 

Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање таксе. 

 

Члан 3. 

Таксена обавеза из члана 1. ове одлуке настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје 
коришћење права, предмета или услуге. 

 

Члан 4. 

Такса се уводи за: 

1) истицање фирме на пословном простору; 
2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина; 
3) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија; 

4) држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе 

организације које одржавају и обележавају пловне путеве; 
5) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води; 

6) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих уметничких заната и домаће радиности; 

7)  држање средстава за игру ("забавне игре"); 
8) коришћење рекламних паноа; 

9) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других 
објеката привременог коришћења; 

10)  коришћење обале у пословне или било које друге сврхе; 

11)  заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова. 

12)  за коришћење уређених такси стајалишта.  

 

Члан 5. 

Висина, начин плаћања, олакшице, као и органи надлежни за наплату локалних 

комуналних такси утврђују се Таксеном тарифом локалних комуналних такси, која је 
саставни део ове Одлуке. 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за буџет,финансије и привреду. 

 

Члан 6. 

Новчаном казном у износу од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се таксени обвезник - 

физичко лице које у прописаном року не плати таксу. 
Правно лице - таксени обвезник, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 

5.000,00 до 500.000,00 динара, не плати таксу предвиђену таксеном тарифом или ако у 
прописаном року наплаћену таксу не уплати на рачун буџета општине Нови Бечеј. 
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За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном у 

износу од 250,00 до 25.000,00 динара. 
Новчаном казном у висини од 2.500,00 до 250.000,00 динара казниће се таксени 

обвезник - предузетник ако у прописаном року не плати таксу. 
 

Члан 7. 

Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за коришћење појединих права, 
предмета и услуга. 

 

Члан 8. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 
таксама ("Службени лист општине Нови Бечеј" број 4/2001 и 9/2004,). 

 

Члан 9. 

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

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тарифни број 1. 

1. За истицање фирме, односно назива на пословном простору такса се утврђује 
у годишњем износу по зонама и то: 

 

I зона   7.000,00 динара 

II зона   5.000,00 динара 

остале зоне Нови Бечеј и насељена места   4.000,00 динара 

 
Такса из става 1. овог тарифног броја, при обрачуну множи се за: 

 

пословни простор до 10м2                             коефицијентом    0,25 

пословни простор од 10 до 20м2                             коефицијентом    0,50 

пословни простор од 20 до 50м2                             коефицијентом    0,80 

пословни простор од 50 до 100м2                             коефицијентом    1,00 

пословни простор од 100 до 150м2                   коефицијентом    2,50 

пословни простор од 150 до 200м2                             коефицијентом    4,00 

пословни простор од 200 до 500м2                             коефицијентом    5,00 

пословни простор од 500 до 1000м2                             коефицијентом    6,00 

пословни простор преко 1000м2                             коефицијентом  10,00 

 

Сходно Закону о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања 
(„Службени лист СРЈ“, број 31/96, 12/98, 59/98 и 74/99 и „Службени лист СЦГ“,број 

1/2003), следећим таксеним обвезницима такса се увећава множењем са 

коефицијентом 3,00 и то: 
Сектор I – Финасијско посредовање – област 65, 66 и 67, као и шифра 92720 – коцкање 

и клађење. 
Предузетници из области уметничких и старих заната и послова домаће радиности 

ослобађају се плаћања таксе. 
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НАПОМЕНА: 

1. Зоне по овом тарифном броју утврђене су Одлуком о критеријумима и 
мерилима за одређивање накнаде за уређивање и коришћење 

грађевинског земљишта општине Нови Бечеј. 
2. Обвезник накнаде је дужан да фирму истакне на видном месту 

пословне просторије, односно простора у коме се обавља делатност. 

3. Накнада из овог тарифног броја наплаћује се по сваком објекту где 
обвезник обавља делатност. 

4. Новоосновани обвезници, правна лица и предузетници, без обзира на 
делатност за чије су обављање основани, ослобађају се обавезе 

плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја за годину у којој је 
извршена регистрација код надлежне Агенције за привредне 

регистре. 

Уколико новоосновани обвезник изврши регистрацију правног лица 
или радње у периоду од 01. јула текуће године и касније исти има 

право на ослобађање плаћања таксе из овог тарифног броја за 
текућу годину као и ослобађање таксе у висини од 50% за наредну 

годину. 

Новоосновани обвезник ће се обратити Захтевом надлежном одсеку 
општинске управе о чему ће исти донети решење о ослобађању ако 

су испуњени услови наведени у претходном ставу. 
Новооснованим се не сматрају обвезници који врше пререгистрацију 

сходно Закону о привредним друштвима и Закону о регистрацији 
привредних субјеката, као и обвезници који врше статусне промене и 

приватизацију. 

5. Наплату таксе по овом тарифном броју врши надлежни орган 
Општинске управе на начин којим се врши наплата пореза. 

6. Основне и средња школа и индиректни корисници буџета општине 
Нови Бечеј, изузев јавних предузећа, не плаћају таксу по овом 

тарифном броју. 

7. Под уметничким и старим занатима одно0сно послови домаће 
радиности, подразумевају се послови утврђени Правилником о 

одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима 
односно пословима домаће радиности („Службени гласник РС“, број 

9/96 и 11/96). 

 
8. Подаци о површини пословног простора преузети су из података о 

накнади за коришћење грађевинског земљишта, а могу се утврдити и 
теренском контролом или из других службених евиденција. 

Тарифни број 2. 

За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина - годишње: 

 

За теретна моторна возила по 1 тони 

носивости 

                                                  768 динара 

 
 

 
2. За путничке аутомобиле и комби возила: 

 

до 1150 цм3                                                   192 динара 
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преко 1150 до 1300 цм3                                                   450 динара 

преко 1300 до 1600 цм3                                                   900 динара 

преко 1600 до 2000 цм3                                                1.500 динара 

преко 2000 до 2500 цм3                                                1.500 динара 

преко 2500 до 3000 цм3                                                3.700 динара 

преко 3000 цм3                                                7.600 динара 

 
3. За мотоцикле: 

 

до 125 цм3                                                   190 динара 

преко 125 до 250 цм3                                                   346 динара 

пеко 250 до 500 цм3                                                   550 динара 

преко 500 до 750 цм3                                                1.300 динара 

преко 750 до 1100 цм3                                                1.300 динара 

преко 1100 цм3                                                2.750 динара 

 

4. За аутобусе  и комбибусе: 119 динара за свако регистровано место путника 
5.  

За прикључна возила до 8 тона                                                   960 динара 

За сваку тону преко 8 тона                                                     60 динара 

 
6. За тегљаче и радна возила (дизалица, ауторадилице) према снази мотора: 

 

до 66 kw                                                1.360 динара 

до 66 kw до 96 kw (90-130ks)                                                2.015 динара 

преко 96 kw do 132 kw (130- 180 ks)                                                2.708 динара 

преко 132 kw (180 ks)                                                4.156 динара 

 

 НАПОМЕНА: 

Наплату врши орган надлежан за регистрацију моторних возила и плаћа се  једанпут 
годишње приликом регистрације истих. 

 
 Такса се не плаћа за:  

1. путничке аутомобиле и мотоцикле војних инвалида и инвалида са 80 % телесног 

оштећења ако возило служи за лични превоз 
2. за возила хитне помоћи и Црвеног крста и ватрогасно возило. 

Тарифни број 3. 

За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија такса се плаћа 

по комаду и  зонама на годишњем нивоу, једнократно и то: 

 

I  и II  зона                                          1.500 динара 

остале зоне Нови Бечеј и насељена 

места 

                                            800 динара 

 

НАПОМЕНА: 

 
1. Изложбеном површином витрине сматра се свака површина витрине која је окренута 

према улици или пролазу. 
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2. Ако је постављање витрине извршено у првом полугодишту плаћа се цео износ 

годишње таксе, а ако је извршено у другом полугодишту плаћа се 50% износа годишње 
таксе.  

3. Таксу из овог тарифног броја наплаћује надлежни орган Општинске управе, 
приликом издавања одобрења за постављање витрине. 

 

Тарифни број 4. 

За држање и коришћење чамаца, педалина и сплавова на води, осим чамаца које 

користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве, такса се плаћа у 
годишњем износу по комаду и то:  

 

чамци и педалине                                          3.000 динара 

јахте (изнад 6 метара дужине) и 

сплавови 

                                         6.000 динара 

 
НАПОМЕНА: 

 
1.Таксе по овом тарифном броју за насељено место Нови Бечеј наплаћиваће ЈП 

„Комуналац“ Нови Бечеј, а за остала насељена места надлежни орган Општинске 

управе. 

Тарифни број 5. 

За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води, такса се 
плаћа у годишњем износу од 5000,00 динара по објекту на води. 

 

НАПОМЕНА: 
 

Таксу по овом тарифном броју наплаћује надлежни орган Општинске управе на начин 
којим се врши наплата пореза. 

Тарифни број 6. 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, такса се плаћа:  

 
1. у годишњем износу, једнократно и то:  

 
а. За постављање киоска, и барака 

 

Нови Бечеј                                           1.000,00 динара 

Ново Милошево                                               800,00 динара 

Кумане и Бочар                                               600,00 динара 

 

б.За постављање покретних тезги за излагање и продају робе, апарата за кокице и 
слично 500,00 динара по тезги/апарату. 
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в. За постављање расхладних уређаја, апарата за сладолед и  

слично: 
 

Нови Бечеј                                               800,00 динара 

Ново Милошево                                               600,00 динара 

Куману и Бочару                                               500,00 динара 

 

1. у месечном износу, за сваки метар квадратни и то:  
2. За постављање летњих башти у  

 

Новом Бечеју                                               50,00 динара 

Новом  Милошеву                                                40,00 динара 

Куману и Бочару                                                30,00 динара 

 

За забавне паркове, циркусе и друге објекте за извођење забавних програма – дневно, по 
метру квадратном 15,00 динара. 

 
НАПОМЕНА: 

Наплата таксе по овом тарифном броју вршиће се у складу са Годишњим програмом 
уређења јавног грађевинског земљишта а на основу Одлуке о условима за постављање 

мањих монтажних објеката на јавним површинама. 

Такса из тачке 2. плаћаће се једнократно за период на који гласи одобрење за  
постављање летње баште. 

Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске управе. 

Тарифни број 7. 

За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунарима, симулаторима, видео-

аутоматима, флиперима, билијар, пикадо и слично), плаћа се такса по апарату у износу од 
600,00 динара месечно. 

 
НАПОМЕНА: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) 
забавна игра. 

2. Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске управе. 

Тарифни број 8. 

1. За постављање рекламних паноа, такса се плаћа у месечном износу по зонама и то: 

 

I зона                                         300,00 динара 

остале зоне Нови Бечеј и насељена 

места 

                                        200,00 динара 

 
2. За постављање паноа типа Еуро плаката такса се плаћа у месечном износу 2000,00 

динара, за сваки пано.  
 

Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске управе. 
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Тарифни број 9. 

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења, такса се плаћа на сваки м2 заузете површине у дневном износу 

од 3,00 динара. 
 

НАПОМЕНА: 

Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа и утврђује се сразмерно 
времену на које је издато одобрење за коришћење простора за кампове, постављање 

шатора или друге објекте привременог коришћења. 
 

Тарифни број 10. 

За коришћење обале у пословне или друге сврхе утврђује се такса у месечном износу од 

100,00 динара, по квадратном метру обале. 

 
НАПОМЕНА: 

Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске управе. 
 

Тарифни број 11. 

Раскопавање јавних површина и депонавање грађевинског материјала – дневно, по метру 
квадратном 5,00 динара. 

 
 НАПОМЕНА:  

Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске управе . 
 

Таксу по овој тарифи плаћа инвеститор за период од дана почетка градње, односно 

заузећа јавне површине до завршетка радова, односно уклањања материјала.  
 

Тарифни број 12. 
 

За коришћење обележених места на такси стајалиштима плаћа се комунална такса по ауто 

такси возилу једнократно, у годишњем износу од 3.600,00 динара. 
 

НАПОМЕНА: 
Наплату таксе по овом тарифном броју врши надлежни орган Општинске управе. 

 

Ако се регистрација такси превоза изврши у првом полугодишту плаћа се цео износ таксе, 
а ако је регистрација извршена у другом полугодишту плаћа се 50% износа годишње таксе. 

 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-434-18/2011                                                                     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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4. 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 

примањима председника и заменика председника општине, лица које бира, именује и 
поставља Скупштина општине и накнадама одборника Скупштине општине Нови Бечеј који 

обухвата: 

1. Одлуку о примањима председника и заменика председника општине, лица које 
бира, именује и поставља Скупштина општине и накнадама одборника Скупштине 

општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 15/2004), 
2. Одлуку о измени и допуни одлуке о примањима председника и заменика 

председника општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине и 
накнадама одборника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 18/2004), 

3. Одлуку о измени и допуни одлуке о примањима председника и заменика 
председника општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине и 

накнадама одборника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист општине 
Нови Бечеј“, број 11/2005), 

4. Одлуку о измени и допуни одлуке о примањима председника и заменика 

председника општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине и 
накнадама одборника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 19/2006), 
5. Одлуку о измени и допуни одлуке о примањима председника и заменика 

председника општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине и 
накнадама одборника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 7/2007), 

6. Одлуку о измени и допуни одлуке о примањима председника и заменика 
председника општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине и 

накнадама одборника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист општине 
Нови Бечеј“, број 6/2008), 

7. Одлуку о измени одлуке о примањима председника и заменика председника 

општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине и накнадама 
одборника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 

број 10/2008), 
8. Одлуку о измени одлуке о примањима председника и заменика председника 

општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине и накнадама 

одборника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 12/2008), 

9. Одлуку о измени и допуни одлуке о примањима председника и заменика 
председника општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине 

и накнадама одборника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 19/2010). 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-121-17/2011                                                                    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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ОДЛУКУ 

О ПРИМАЊИМА ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ, ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

(пречишћен текст) 

 
Члан 1.  

Овом Одлуком уређују се плате, накнаде и друга примања председника и заменика 
председника општине, председника и заменика председника  скупштине, секретара 

скупштине, начелника и заменика начелника општинске управе, као и накнаде одборника 
Скупштине општине, чланова општинског већа и чланова радних тела Скупштине општине. 

 

Члан 2.  
Лице које бира Скупштина из реда одборника и реда грађана (у даљем тексту: 

изабрана лица) и које је на сталном раду у Скупштини и због вршења функције 
престаје да остварује плату у предузећу, установи или од самосталне делатности има 

право на плату у сталном месечном износу. 

Право на плату имају и лица која именује и поставља Скупштина, лица која именује и 
поставља председник општине и лица која поставља начелник општинске управе по 

прибављеној сагласности председника општине. 
Плата се прима и за дане годишњег одмора, за дане државних празника и у другим 

случајевима за које је законом прописано да се не ради. 
 

Члан 3. 

Право на плату у складу са овом одлуком имају: 
 

• Председник општине, 

• Председник Скупштине општине,   

• Заменик председника општине,  

• Начелник општинске управе, 

• Секретар скупштине општине, 

• Помоћници председника општине, 

• Помоћник начелника за финансије. 

 
Члан 4.  

Плата се утврђује на основу: 

 
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица), 

2. коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту: коефицијент), 
3. додатка на плату, 

4. обавезе које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање из плате, у складу са законом. 

 

Члан 5. 
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Административни одбор Народне скупштине 

Републике Србије. 
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Члан 6.  

Коефицијент за утврђивање плата за лица која то право остварују по одлуци износи: 
 

Председник општине                                                              7,70 

Председник Скупштине општине                                                              7,50 

Заменик председника општине                                                              7,50 

Начелник општинске управе                                                              7,50 

Секретар Скупштине општине                                                              7,50 

Помоћници председника општине                                                              7,50 

Помоћник начелника за финансије                                                     7,50 

 

Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему. 
 

Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за 

коришћење годишњег одмора. 
 

Члан 7. 
            Лицима из члана 3. ове одлуке припада додатак на плату за:  

1. време проведено у радном односу (минули рад), 
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене 

прописима (прековремени рад), 

3. рад на дан државног и верског празника, 
4. дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски 

додатак), 
5. рад ноћу (између 22.00 и 6,00 часова наредног дана), ако такав рад није 

вреднован при утврђивању коефицијента. 

 
Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној 

Општим колективним уговором и Правилником о остваривању права из радног односа  
запослених у Општинској управи Нови Бечеј. 

 
Члан 8. 

Лица из члана 3. ове Одлуке, остварују и право на друга примања:  

• за службено путовање –  припадајућа дневница по закону, 

• за трошкове превоза ради обављања функције –  средства у висини цене аутобуске 

карте уколико путује из насељеног места.  
 

Члан 9. 
 Лице из члана 3. ове одлуке по престанку функције има право на плату у трајању 

од 6 месеци у висини коју је имао у време престанка функције. 

 Право на плату из става 1. овог члана може се изузетно продужити до 6 месеци 
уколико у том времену лице стиче право на пензију. 

 Право из става 1. и 2. овог члана престаје заснивањем радног односа или стицањем 
права на пензију према прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

 

Члан 10. 
Председник општине и заменик председника општине када не примају плату, председник 

скупштине и заменик председника скупштине имају право на накнаду и друга примања за 
вршење функције. 
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Члан 11. 

Накнаде лицима из претходног члана утврђују се: 
- за председника општине - у висини од 30% од плате која је утврђена овом одлуком 

за председника општине, 

- за председника скупштине - у висини од 30% од плате која је утврђена овом одлуком 
за председника скупштине, 

- за заменика председника скупштине - у висини од 25% од плате која је утврђена 
овом одлуком за председника општине, 

- за заменика председника општине - у висини од 25% од плате која је утврђена овом 
одлуком за председника општине. 

-  

Члан 12. 
Лица из члана 10. ове Одлуке, остварују и право на друга примања:  

 
- за службено путовање –  припадајућа дневница по закону  

- за трошкове превоза ради обављања функције –  средства у висини цене аутобуске 

карте уколико путује из насељеног места.  
 

Члан 13. 
Одборници Скупштине општине за свој рад имају право на накнаду у висини од 6000,00 

динара месечно. 
 

Члан 13.а 

Чланови Општинског веће Скупштине општине за свој рад имају право на накнаду у висини 
од 16.000,00 динара месечно. 

 
 Члан 14. 

Чланови радних тела Скупштине општине по основу присуства седницама, имају право на 

накнаду у износу од 1.500,00 динара. 
 

Члан 15. 
Лица из члана 13. и 14. ове Одлуке, која због присуствовања седницама путују из 

насељених места, имају право на накнаду трошкова превоза у висини цене аутобуске карте 

на основу евиденције о присутности. 
 

Члан 16. 
Средства за плате, накнаде и друга примања изабраних, именованих и постављених лица, 

као  и одборника Скупштине општине, чланова Оптинског већа и чланова радних тела 
Скупштине општине  обезбеђују се у буџету општине Нови Бечеј. 

 

Члан 17. 
Административно мандатна комисија Скупштине општине Нови Бечеј доноси решење о 

платама, додатцима на плату и другим примањима по овој одлуци лицима из члана 3. ове 
одлуке, као и о накнадама лица из члана 10. ове одлуке. 

Приговор на решење Комисије из става 1. овог члана подноси се у року од 8 дана 

Скупштини општине. 
 

Члан 18. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о примањима лица која бира и 

именује Скупштина општине и одборника Скупштине општине Нови Бечеј (″Службени лист 

општине Нови Бечеј″, број 3/2001). 
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Члан 19.   

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

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-121-17/2011                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

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

 
5. 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 

образовању месних заједница који обухвата: 

1. Одлуку о образовању месних заједница („Службени лист општине Нови 
Бечеј“, број 4/2000), 

2. Одлуку о изменама и допунама одлуке о образовању месних заједница 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2001). 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-011-9/2011                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 08.07.2011. године                                                            Комисије за прописе 

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

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
(пречишћен текст) 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се: начин образовања, послови, организација, начин финансирања и 
друга питања у вези Месних заједница. 

 
Члан 2. 

Месна заједница је заједница грађана према месту пребивалишта на одређеном подручју. 

Месна заједница је интересна, демократска и нестраначка заједница грађана организована 
ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на 

одређеном подручју. 
 

Члан 3. 
На подручју општине Нови Бечеј образују се следеће Месне заједнице: 

1. за подручје насељеног места Нови Бечеј - Месна заједница Нови Бечеј, 

2. за подручје насељеног места Ново Милошево - Месна заједница Ново Милошево, 
3. за подручје насељеног места Кумане - Месна заједница Кумане, 

4. за подручје насељеног места Бочар- Месна заједница Бочар. 
Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених овом 

Одлуком и Статутом Општине. 

 
Члан 4. 

Рад органа Месне заједнице је јаван. 
Начин обезбеђивања јавности рада органа Месне заједнице утврђује се Статутом Месне 

заједнице. 
Статут Месне заједнице доноси Савет месне заједнице уз сагласност Скупштине општине. 
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Члан 5. 
Општина може укинути Месну заједницу само по предходно прибављеном мишљењу 

већине грађана са пребивалиштем на подручју за које је Месна заједница образована. 
 

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕНИЦЕ 

 
Члан 6. 

У месној заједници грађани одлучују о остваривању својих заједничких интереса и о 
заједничком задовољавању потреба, у складу са материјалним могућностима, а нарочито у 

областима: 
        1. Уређење насељеног места (путеви, тротоари, ПТТ, електрична                    

              енергија, водовод и канализација и др.), 

        2. Обављање услужних делатности, 
        3. Социјалне заштите необезбеђених становника, 

        4. Заштита и унапређење човекове средине, 
        5. Завођење и реализација заведеног самодоприноса. 

 

Члан 7. 
Брисан 

 
Члан 8. 

Брисан 
 

Члан 8.а 

Месна заједница може обављати и послове из надлежности Скупштине општине као 
поверене послове и то у следећим областима: 

1. стамбено-комуналној (брига о стању локалних путева, улица, зеленила, 
комунална хигијена и сл.), 

2. одређени послови у спровођењу избора, 

3. послови пописа становништва, 
4. заштите од елементарних и других великих непогода. 

Скупштина општине обезбеђује средства за поверене послове и врши надзор над 
извршењем истих. 

 

III ИЗБОРИ ЗА ОРГАНЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Члан 9. 
Брисан 

 
Члан 10. 

Орган месне заједнице је Савет месне заједнице. 

 Савет Месне заједнице броји од 9 до 21 члана који се бирају на период од четири 
године. 

 Статутом Месне заједнице утврђује се број чланова Савета Месне заједнице. 
 

Члан 11. 

Кандидата за члана Савета могу предложити најмање 20 грађана, а збирну листу утврђује 
орган који је по Статуту месне заједнице надлежан за спровођење избора. 

За чланове Савета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова. 
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Члан 12. 

Изборе за Савет Месне заједнице расписује председник Скупштине општине у складу са 
Статутом Месне заједнице. 

Спровођењем избора за Савете месних заједница руководи орган надлежан по Статуту 
месне заједнице. 

 

Члан 13. 
Савет бира секретара на првој седници већином гласова од укупног броја чланова Савета. 

Секретар Савета решава о правима, обавезама и одговорностима радника запослених у 
месној заједници. 

Сва права из радног односа секретар Савета и запослени у месној заједници остварују у 
месној заједници сходно Статуту месне заједнице, а у складу са законом. 

 

Члан 14. 
Брисан 

IV СРЕДСТВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 15. 

Средства Месне заједнице су: 
1. Средства које Општина пренесе Месној заједници. 

2. Средства које грађани обезбеђују самодоприносом или на други начин. 
3. Поклони, донације и друга средства. 

 
Члан 16. 

Месна заједница средства из члана 15. користи према својим плановима и програмима. 

 
Члан 17. 

Свака Месна заједница за средства којима располаже има свој жиро рачун. 
 

Члан 18. 

Одлуку о располагању средствима Месне заједнице доноси Савет Месне заједнице. 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Месним заједницама  

(„ Службени  лист општине Нови Бечеј″, број  8/92). 

Члан 20. 

Органи Месних заједница изабрани у складу са прописима који су били на снази до 
ступања на снагу овог Закона настављају са радом до истека мандата. 

 

Члан 21. 
Месна заједница је дужна да усклади свој Статут са Одредбама ове Одлуке у року од 90 

дана од дана ступања на снагу исте. 
 

Члан 22. 
Овај пречишћени текст се објављује у „Службени лист општине Нови Бечеј“. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-011-9/2011                                                                      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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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 
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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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