16. На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 62/06 ,
47/11, 93/12 , 99/13 - др. пропис, 125/14 - др. пропис, 95/15 - др. пропис, 83/16, 91/16 - др. пропис,
104/16 - др. закон, 96/17 - др. пропис) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на
24. седници одржаној дана 00.11.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
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).
Такса се уводи за:
1. истицање фирме на пословном простору;

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Члан 2.
коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
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;
држање средстава за игру („забавне игре");
коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката
привременог коришћења;
заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова;
Члан
3.
Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе.

Члан
4.
Таксена обавеза 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
5.
Обвезник комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано прибављање одобрења надлежног органа и плаћање комуналне таксе исто прибави.
Члан 6.
Комунална такса се утврђује у различитој висини зависно од:
- врсте делатности,
- површине и техничко-употребних карактеристика објекта,
- величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и делатности коју правно лице или
предузетник обавља,
- од дела територије, односно зоне у којој се налазе објекти, предмети или користе права или врше услуге за
које се плаћа такса.
Зонама у смислу ове Одлуке сматрају се зоне утврђене у Одлуци
о одређивању зона и
најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији општине Нови Бечеј.

Члан 7.
Комуналну таксу из члана 2. став 1. тачка 4, 6 и 7. ове одлуке, уколико Тарифом није прописано
другачије, утврђује и наплаћује орган Општинске управе општине Нови Бечеј за комуналне послове,
приликом издавања решења којим се одобрава коришћење права, предмета или услуга.

Такса се плаћа унапред за сваки започети месец, а затим првог дана у месецу за текући месец.
Обвезник комуналне таксе из става 1. овог члана дужан је да најкасније у року од 5 дана од дана
настанка промене, органу за комуналне послове пријави сваку насталу промену, са даном настале промене.
Члан 8.
Комуналну таксу из члана 2. став 1. тачка 1, 2. и 5. ове одлуке, решењем утврђује и наплаћује орган
Општинске управе општине Нови Бечеј надлежан за локалну пореску администрацију.
Обвезници комуналне таксе из члана 2. тачке 1, 2. и 5. дужни су да органу Општинске управе
општине Нови Бечеј надлежном за локалну пореску администрацију, поднесу пријаву за утврђивање обавезе
по основу комуналне таксе у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је
уведена комунална такса, као и пријаву коришћења за наредну годину, најкасније до 15. марта у години за
коју се врши утврђивање таксе.
Обвезник комуналне таксе дужан је да органу Општинске управе општине Нови Бечеј надлежном за
локалну пореску администрацију пријави сваку насталу промену, најкасније 15 дана од дана настанка
промене.
У случају да обвезник таксе из члана 2. тачка 1. ове Одлуке не поднесе пријаву у року утврђеном у
ставу 1. овог члана, орган Општинске управе општине Нови Бечеј надлежан за локалну пореску
администрацију, по службеној дужности донеће решење на основу података надлежних органа који врше
упис у регистар.
Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе из става 1. овог члана утврдиће
орган Општинске управе општине Нови Бечеј надлежан за локалну пореску администрацију.
Члан 9.
За наплату комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина из члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке. надлежни орган за регистрацију
моторних возила.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачуна, рокова за плаћање, наплате, камате,
повраћаја, застарелости, принудне наплате, поступка по правним лековима и осталог што није прописано
овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији .
У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о
локалној самоуправи и Закона о општем управном поступку.
Жалба на решење улаже се:
- у случају из члана 7. ове одлуке Општинском већу општине Нови Бечеј , у року од 15 дана од дана
пријема,
- у случају из члана 8. ове одлуке Министарству финансија у року од 15 дана од дана пријема,
- у случај у из члана 9. у року и орган у означеном у решења органа надлежног за регистрацију
моторних возила.
Члан 11.
Петнаест одсто оствареног прилива средстава по основу наплате комуналне таксе за истицање фирме,
усмерава се за унапређење и развој предузетништва.
Средства се одобравају наменски у сврхе утврђене програмом одобреним од стране Општинског већа,
уз обавезу подношења годишњег извештаја о реализацији програма.
Члан 12.
Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска управа општине Нови Бечеј.
Инспекцијски надзор у погледу плаћања комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга врши
комунални инспектор приликом инспекцијског надзора над коришћења права, предмета и услуга.
Контролу плаћања комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга врши орган Општинске
управе надлежан за локалну пореску администрацију.
Органи из овог члана овлашћени су да од корисника права, предмета и услуга траже податке и
документацију о плаћању комуналне таксе, да наложе плаћање комуналне таксе, да наложе забрану
коришћења права, предмета и услуга, као и да поднесу прекршајну пријаву.
Члан 13.
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.

Члан 14.
Новчаном казном у фиксном износу од 70.000 динара за прекршај казниће се правно лице ако:
1) користи предмете, права или услуге из члана 2. став 1. тачка 4, 6. и 7. ове Одлуке без издатог одобрења

и без плаћања комуналне таксе ( члан 7. Одлуке),
2) органу Општинске управе општине Нови Бечеј надлежном за локалну пореску администрацију не
поднесе, или не поднесе у прописаном року пријаву о коришћењу предмета, права или услуга из члана 2.
став 1. тачке 1, 2. и 5. ове Одлуке ( члан 8. Одлуке),
3) у року од 15 дана од дана настале промене не пријави промену надлежном органу (члан 7. и 11. Одлуке),
4) не поступи по решењу надлежног органа из члана 12. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се:
-

одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара,
предузетник, новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара,
физичко лице, новчаном казном у фиксном износу од 6.000 динара.

Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о висини закупнине за привремено
коришћење површина jавне намене (Сл. лист општине Нови Бечеј број 15/2010, 9/2011 и 8/2014):
У поглављу II МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ престају да важе
члан 4.(тачка 2. Слободностојеће и зидне изложбене витрине),
члан 5.(тачка 3. Рекламне ознаке),
члан 6.(тачка 4 Огласни панои и стубови)
У поглављу III ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ престају да важе
члан 13.(тачка 1. Покретни рекламни панои),
члан 14.(тачка 2. Расхладни уређаји за продају сладоледа и безалкохолних пића, аутомати за сладоледа),
члан 15.(тачка 3. Уређаји за печење и продају кокица, кестења, кукурузних клипова и сл),
члан 16. (тачка 4 Појединачни аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други
уређаји за дечију забаву),
члан 17. (тачка 5.Покретне тезге за излагање и продају посебне робе и производа),
члан 18. (тачка 6. Изложбени, рекламни и пропагандни пултови) и
члан 22. (тачка 10. Камперске ауто приколице и камп кућице)
У поглављу IV ОГРАНИЧЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ДЕЛОВА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
члан 23. (тачка 1 Такси стајалишта) и
члан 27. (тачка 5. Одлагање грађевинског материјала и организовање градилишта на јавној површини).
Уговори закључени на основу одредаба Одлуке из става 1. које престају да важе, раскидају се са 31.12.2018.
године а корисници се упућују да надлежном органу Општинске управе Нови Бечеј, поднесу пријаву о
коришћењу предмета, права или услуге за коју је овом одлуком прописана комнална такса.
Члан 16.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 4/2013, 20/2013 и 18/2014 и 24/2016).
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“,
a примењује се од 01.01.2019.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-352-46/2018

Председник

Дана: 30.11.2018. године
Нови Бечеј

Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
ТАРИФНИ БРОЈ 1.

Такса за истицање фирме на пословном простору
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала
правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности банкарства, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају
годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица,
као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим
предузетника и правних лица која обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње
и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на
годишњем нивоу у износу од једне просечне зараде.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица
(осим предузетника и правних лица која обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица,
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину
плаћају на годишњем нивоу у износу од две просечне зараде.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и
мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од пет просечних зарада.
Под просечном зарадом, у смислу става 2, 3. и 4. тарифног броја, сматра се просечна зарада по
запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар – август године која
претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике.
Изузетно од става 3. и 4. овог члана, Општина Нови Бечеј може утврдити и већи износ фирмарине, уз
претходну сагласност министарства надлежног за финансије и Скупштине општине Нови Бечеј.
Фирма, у смислу ове Одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или
физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа
само за једну фирму.
ТАРИФНИ БРОЈ 2.
Такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично) на годишњем нивоу за правна лица и
предузетнике износи 20% одговарајућих износа утврђених у Тарифном броју 1., став 2, 3. и 4. ове Одлуке,
зависно од тога да ли су разврстани у велика, средња и мала правна лица.
Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатност:
банкарства; осигурања и имовине правних лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте,
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и
телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну
комуналну таксу из става 1. овог тарифног броја.

ТАРИФНИ БРОЈ 3.
Такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина
Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима:
1) за теретна возила:
– за камионе до 2 t носивости
– за камионе од 2 t до 5 t носивости
– за камионе од 5 t до 12 t носивости
– за камионе преко 12 t носивости

1.730 динара
2.300 динара
4.020 динара
5.740 динара

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

570 динара

3) за путничка возила:
– до 1.150 cm³
– преко 1.150 cm³ до 1.300
– преко 1.300 cm³ до 1.600
– преко 1.600 cm³ до 2.000
– преко 2.000 cm³ до 3.000
– преко 3.000 cm³

570 динара
1.140 динара
1.720 динара
2.300 динара
3.470 динара
5.740 динара

cm³
cm³
cm³
cm³

4) за мотоцикле:
– до 125 cm³
– преко 125 cm³ до 250 cm³
– преко 250 cm³ до 500 cm³
– преко 500 cm³ до 1.200 cm³
– преко 1.200 cm³

460 динара
680 динара
1.140 динара
1.390 динара
1.720 динара

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

50 динара

6) за прикључна возила – теретне приколице, полуприколице и специјалне
теретне приколице за превоз одређених врста терета:
– 1 t носивости
460 динара
– од 1 t до 5 t носивости
800 динара
– од 5 t до 10 t носивости
1.090 динара
– од 10 t до 12 t носивости
1.500 динара
– носивости преко 12 t
2.300 динара
7) за вучна возила (тегљаче):
– чија је снага мотора до 66 киловата
– чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
– чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
– чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
– чија је снага мотора преко 177 киловата

1.720 динара
2.300 динара
2.900 динара
3.470 динара
4.610 динара

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
1.140 динара
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз
пчела
НАПОМЕНА:
Наплату врши орган надлежан за регистрацију моторних возила и плаћа се једанпут годишње приликом
регистрације истих.
Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог Тарифног броја усклађују се годишње, са
годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике,
при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара
заокружује на десет.
Приликом исклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са претходним ставом, основице
за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе.
Влада, на предлог министра надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише износе локалне
комуналне таксе из става 1. овог Тарифног броја.
Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из претходног става овог Тарифног броја

примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
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, возила Црвеног крста и ватрогасна возила.
ТАРИФНИ БРОЈ 4.
Такса за 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
Комуналне таксе за коришћење простора на површинама јавне намене или испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штапме, књига и других публикација плаћају се:
•

за слободностојеће и зидне изложбене витрине по објекту и m² површине објекта, месечно:

1.
2.
3.
4.

за
за
за
за

•

за покретне рекламне паное, по објекту и m² површине објекта, месечно:

I зону: 250,00 00 дин. по објекту и 250,00 дин/m² фронталне пројекције саме витрине
II зону: 200,00 дин. по објекту и 200,00 дин/m² фронталне пројекције саме витрине
III зону: 150,00 дин. по објекту и 150,00 дин/m² фронталне пројекције саме витрине
IV зону: 100,00 дин. по објекту и 150,00 дин/m² фронталне пројекције саме витрине

1. за I зону 250,00 00 дин. по објекту и 250,00 дин/m² фронталне пројекције самог паноа
2. за II зону 200,00 дин. по објекту и 200,00 дин/m² фронталне пројекције самог паноа
3. за III зону: 150,00 дин. по објекту и 150,00 дин/m² фронталне пројекције самог паноа
4. за IV зону: 100,00 дин. по објекту и 150,00 дин/m² фронталне пројекције самог паноа
За двокрилне паное закупнина из претходног става се увећава за 25%.
•

за расхладне уређаје за продају сладоледа и безалкохолних пића, по објекту, месечно:

1.
2.
3.
4.

за
за
за
за

I зону 2.000,00 дин. по објекту/месечно
II зону 1.500,00 дин. по објекту/месечно
III зону 1.000,00 дин. по објекту/месечно
IV зону: 500,00 дин. по објекту/месечно

Уколико се предметни објекти постављају на временски период краћи од месец дана наплаћује се закупнина
за коришћење површине јавне намене у дневном износу:
1.
2.
3.
4.

за
за
за
за

I зону 200,00 дин. по објекту/дневно
II зону 150,00 дин. по објекту/дневно
III зону 100,00 дин. по објекту/дневно
IV зону: 50,00 дин. по објекту/дневно

•

за постављање уређаја за печење и продају кокица, кестења, кукурузних клипова и сл. по објекту,
месечно:

1.
2.
3.
4.

за
за
за
за

I зону 1.500,00 дин. по објекту/месечно
II зону 1.000,00 дин. по објекту/месечно
III зону 750,00 дин. по објекту/месечно
IV зону: 350,00 дин. по објекту/месечно

Уколико се предметни објекти постављају на временски период краћи од месец дана наплаћује се
закупнина за коришћење површине јавне намене у дневном износу:
1.
2.
3.
4.

за
за
за
за

I зону 150,00 дин. по објекту/дневно
II зону 100,00 дин. по објекту/дневно
III зону
75,00 дин. по објекту/дневно
IV зону: 35,00 дин. по објекту/дневно

•

за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други уређаји за дечију забаву

30. новембар 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

90
90

Број: 18

1. у висини од 10,00 дин/ m² заузете површине дневно, за површине до 100 m²,
2. у висини од 5,00 дин/ m² заузете површине дневно, за површине преко 100 m²,
•
за постављање појединачних тезги за излагање и продају посебне робе и производа (новогодишње и
друге честитке, разгледнице, бижутерија и сл.) као и изложбених, рекламних и пропагандних пултова у
дневном износу од 400,00 дин. по објекту.
НАПОМЕНА:
Утврђивање и наплату таксе по овом Тарифном броју применом члана 8. Одлуке о комуналним
таксама утврђује и наплаћује орган Општинске управе надлежан за комуналне послове, приликом издавања
решења којим се одобрава коришћење права, предмета или услуга.
ТАРИФНИ БРОЈ 5.
Такса за држање средстава за игру („забавне игре")
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 1.000,00 динара месечно.
НАПОМЕНА:
Утврђивање и наплату таксе по овом Тарифном броју применом члана 8. Одлуке о комуналним
таксама утврђује и наплаћује орган Општинске управе надлежан за локалну пореску администрацију. Такса
се плаћа квартално.
Обвезник плаћања таксе је држалац средстава за игру.
ТАРИФНИ БРОЈ 6.
Такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката
привременог коришћења
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 30,00 динара.
НАПОМЕНА:
Утврђивање обавезе, контролу уплате и наплату врши орган Општинске управе надлежан за
комуналне послове приликом издавања одобрења.
ТАРИФНИ БРОЈ 7.
Такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова
Р.
б
1
2

Начин заузећа јавне површине
За заузимање јавног простора за смештај грађевинског и другог
материјала такса се плаћа дневно по m²
При извођењу радова који изискују раскопавање коловоза,
тротоара, односно зелене површине такса се плаћа дневно – за
радкопавање ширине до 1 m по 1 m дужном а за раскопавања
која су шира од 1m, по 1 m 2.

I зона

II зона

III зона

IV зона

40,00
дин.

30,00
дин.

20,00
дин.

10,00
дин.

80,00
дин.

60,00
дин.

40,00
дин.

20,00
дин.

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
површина јавне намене до завршетка радова, односно уклањања материјала.

