На основу чл. 7а став 3, 4. и 7. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл.
гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12УС, 47/13 и 68/14 - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 3. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј”, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014),
Скупштина општина Нови Бечеј је, на 4. седници одржаној дана 15.11.2016. године,
донела
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за порез на имовину, обвезника који воде
пословне књиге (у даљем тексту: коефицијенти), за непокретности које се налазе на
територији општине Нови Бечеј.
Члан 2.
За утврђивање пореза на имовину у општини Нови Бечеј прописане су зоне у зависности
од врсте непокретности и то Прва зона, Друга зона, Трећа зона, и Четврта зона за
непокретности осим пољопривредно земљишта, а за пољопривредно земљиште прва,
друга, трћа, четврта, пета и шеста зона у зависности од класе пољопривредног земљишта.
Прва зона је најопремљенија зона.
Коефицијенти којисе примењују по зонама за све врсте непокретности на територији
општине Нови Бечеј износе:
1) за непокретности у ПРВОЈ зони
2) за непокретности у ДРУГОЈ зони
3) за непокретности у осталим зонама у насељу Нови Бечеј
4) за непокретности у осталим зонама у селима

1,00;
0,80;
0,60;
0,40.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у службеном листу општине Нови Бечеј и на интернет страни
/www.novibecej.rs/.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу
општине Нови Бечеј, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.
Почетком примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о коефицијентима за
утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у
општини Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 19/2013)
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