
 

6. 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 40. став 1. тачка 3. Статута општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 33.седници 

одржаној дана 12.11.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 18/2018 и 6/2019) у 
Таксеној тарифи у Тарифном броју  1, Такса за истицање фирме на пословном простору, иза става 6. додаје 
се став 7. који гласи: 

„Таксена обавеза за таксу из овог тарифног броја настаје даном уписа у регистар код генције за 
регистрацију привредних субјеката, односно другог надлежног органа.“ 

 
Досадашњи став 7. који постаје став 8. мења се и гласи: 

„ Фирма, у смислу ове Одлуке, јесте сваки истакнути назив, обележје или натпис који упућује на то 

да правно или физичко лице обавља одређену делатност, без обзира на ком делу пословног објекта се 
то обележје или натпис налази.“ 

 
Досадашњи став 8. постаје став 9. 

Иза става 9. додају се став 10, 11, 12. и 13. који гласе: 
 

„Таксени обвезници који на територији општине Нови Бечеј имају већи број пословних објеката, без 
обзира где се налази седиште фирме, комуналну таксу утврђену овим Тарифним бројем плаћају за један 

пословни објекат, а за сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну таксу умањену за 70%, осим 
обвезника из става 4 овог Тарифног броја који за сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну таксу 

умањену за 60%, а максимално задужење обвезника за сваку истакнуту фирму не може бити веће од 

Законом прописаног. 
За истицање фирми правних лица чије се пословање финансира у потпуности или делимично из 

буџета oпштине, плаћа се такса у износу од 10% тарифе. 

Правна лица у поступку ликвидације задужују се таксом из овог тарифног броја до дана 
регистровања 

и објављивања Одлуке о покретању поступка ликвидације у складу са Законом којим се уређује 
ликвидација. 

Предузетнику који привремено одјави обављање делатности у складу са законом, за тај период, 
мирује обавеза плаћања таксе на фирму.“ 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објављивиће се у „Службеном листу 

општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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