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                                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 5            Нови Бечеј 10.06.2014. године                          година   XLVIII 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

 

1. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени 
лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Председник општине доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о оснивању Комисије за израду извештаја о стању неиздатих парцела 

државног пољопривредног земљишта у општини Нови Бечеј 
 
I 

Ради обавештавања надлежног Министарства о стању неиздатих парцела 
пољопривредног земљишта у државној својини, које су преостале након што је 
окончана лицитација у првом кругу, оснива се Комисија за израду извештаја о 
стању неиздатих парцела државног пољопривредног земљишта у општини Нови 
Бечеј 
Комисија има председника и 3 члана. 
 

II 
У Комисија се именују следећа лица:  
 

1 Милан Будаков из Новог Бчеја  - председник 
2 Предраг Усеиновић из Новог Бечеја - члан 
3 
4 

Зоран Ђокић из Новог Милошева – члан 
Грујица Голушин из Новог Милошева - члан 

 
III 

За свој рад председник и чланови Комисије имају право на накнаду . 
Накнада за рад утврђује се у сладу са важећом општинком Одлуком . 

 
IV 

Ово решење објавити у службеном листу општине Нови Бечеј 
 

 
Број: II-02-20-33/2014       Председник општине  

Дана: 21.01.2014. године       Саша Шућуровић с.р. 

 Н о в и   Б е ч е ј 
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2. На основу члана 53. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 

број 9/2008 ) председник општине Нови Бечеј 15.маја 2014. године, доноси  
 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Општинског штаба за праћење жетвених радова у 

општини Нови Бечеј 
 

I 

За чланове Општинског штаба за праћење жетвених радова у општини Нови Бечеј, именују 

се: 
 

1. Стеван Попов  из Новог Бечеја, председник. 

2. Владимир Митровић из Бочара, члан. 
3. Сава Арсенов из Новог Милошева, члан. 

4. Барачков Жељка из Кумана, члан. 
5. Горан Свирчев из Новог Бечеја, члан. 

6. Горан Бугарски из Новог Бечеја, члан. 

7. Горан Марјановић из Зрењанина, члан. 
8. Зоран Марчић из Новог Бечеја, члан. 

9. Иштван Месарош из Новог Бечеја, члан. 

           10.Милан Будаков из Новог Бечеја, члан. 

 
II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Нови Бечеј „. 
 

III 

Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење број II 01-020-9/2007  од 

23.05.2007. године. 

 

Број: II 01-020-21/2014                                                               Председник општине 

Дана: 15.05.2014. године                                                            Саша Шућуровић с.р. 
   Н о в и   Б е ч е ј 

 

3. На основу члана 53. Статута општине Нови Бечеј („Слузжбени лист општине Нови Бечеј“, 
број 9/2008) председник општине Нови Бечеј 27. маја 2014. године доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за праћење жетвених 

радова у општини Нови Бечеј 

 

I 

Разрешава се дужности члана Општинског штаба за праћење жетвених радова у општини 

Нови Бечеј 
 

Иштван Месарош из Новог Бечеја – члан 

 
II 

За члана Општинског штаба за праћење жетвених радова у општини Нови Бечеј именује се: 

 

Ненад Стојишин из Новог Бечеја – члан. 
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III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Нови Бечеј. 

 

Број: II 01-020-21/2014                                                     Председник општине 
Дана: 27.05.2014. године                                                      Саша Шућуровић 

   Н о в и   Б е ч е  ј 

 

4. На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник 
РС", бр. 41/09, 53/10 и 101/11), и члаа 53. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј 

(„Сл.лист општине Нови Бечеј „ бр.9/2008), Председник општине  на предлог Савета за 

безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј, доноси: 
 

ПРОГРАМ 
Утрошка средстава  савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима у 

општини Нови Бечеј за 2014.годину у циљу унапређења безбедности саобраћаја 

 
I 

План прихода 

 ОПИС БУЏЕТ  ОПШТИНЕ 

1. Приходи од новчаних казни за прекршаје 

предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима  

4,000.000.00 

 УКУПНИ ПРИХОДИ 4,000.000.00 

 
План расхода 

 ОПИС Планирана средства за 

I Поправљање саобраћајне инфраструктуре 2,000.000.00 

1.1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре 
на територији  општине  

2,000.000.00 

II Остале активности у вези унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима 

2,000.000.00 

2.1. Активности у циљу унапређења 
саобраћајне безбедности 

400,000,00 

2.1.1. Израда студије система непрекидног 
аутоматског бројања саобраћаја 

400,000,00 

2.2. Превентивно-промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја и 
активности у циљу унапређење 
саобраћајног  васпитања и образовања 

420,000,00 

2.2.1. Израда промотивног материјала 100,000,00 

2.2.2. Спровођење едукације из области 

безбедности саобраћаја 

320,000,00 

2.3. Техничко опремање јединица саобраћајне 
полиције 

880,000,00 

2.3.1. Набавка возила 880,000,00 

2.4. Рад Савета за безбедност саобраћај 300,000,00 

 У к у п н о 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4.  
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II 

Средства предвиђена планом за поправљања саобраћајне инфраструктуре ће се 
реализовати путем Ј.П.“Дирекције за планирање,изградњу, уређење насеља и заштиту 

животне средине Општине Нови Бечеј“ у оквиру  Програма одржавања, ревитализације и 
изградње и пројектовања  локалних путева, улица и остале саобраћајне инфраструктуре у 

складу са Одлуком о буџету, тј. Финансијским планом Ј.П.“Дирекције за 

планирање,изградњу,уређење насеља и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј“  за 
2014.годину. 

 

Остала средсдва предвиђена за  активности у вези унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима ће се реализовати из средстава буџета општине Нови Бечеј намењених за 
унапређење безбедности. 

  

III 
 Овај програм објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: II 02 -400-15/2014                                                    Председник општине 
Дана: 30.05.2014.године                                                    Саша Шућуровић с.р. 

   Н о в и   Б е ч е ј 

 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТАЦИЈЕ 
 

 
1. На основу члана 24. Оперативног плана за одбрану од поплава на територији општине 

Нови Нечеј за воде II реда (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 20/2013) и предлога 
месних заједница, Штаб за варедме ситуације општине Нови Бечеј на седници одржаној 

дана 19.05.2014. године донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању оперативних тимова за одбрану од поплава у насељеним местима 
 општине Нови Бечеј 

 

I 
Формирају се оперативни тимови за одбрану од поплава у насељеним местима општине 

Нови Бечеј и то: 

 

 
За насељено место Нови Бечеј 

 

• Шећеров Радослав – руководилац 

тима 

• Милица Нешић – члан 

• Милош Звекић – члан 

 

За насељено место Ново Милошево 

 

• Александра Ђуричин – руководилац 

• Љубинко Вујанић – члан 

• Драган Раушки – члан 

 

За насељено место Кумане 

 

• Карољ Тиквењац – руководилац 

• Милан Квашчев – члан 

• Славко Станчић – члан 

За насељено место Бочар 

 

• Игор Мунћан – руководилац 

• Драган Митрашиновић – члан 

• Јован Тарич – члан 
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II  

 
Ово решење објавити у службенон листу општине Нови Бечеј. 

 
Штаб за ванредне ситуације 

 

Број: I-01-87-5-1/2014                                                                Комадант 
Дана: 19.05.2014. године                                              Штаба за ванредне ситуације 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                           Саша Шућуровић с.р. 

 

2. Одазивајући се на апеле великог броја локалнис самоуправа са поплављених подручја 
Србије Штаб за варедме ситуације општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 

19.05.2014. године донео је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о помоћи угроженом становништву у поплављеним подручијима Србије 
 

1. За помоћ угроженом становништву у поплављеним подручијима Србије, из 

буџета општина Нови Бечеј издвојиће се износ од 100.000,00 динара који ће се 
уплатити на рачун Владе Републике Србије. 

2. Прикупљање помоћи од грађана које је започето у суботу 17.05.2013. године у 

свим насељеним месима наставиће се на утврђеним локацијама у Новом Бечеју 

у просторијама Радија НБ, Црвеног крста и општине а у насељеним местима у 
месним заједницама. 

3. О даљој дистрибуцији прикупљене помоћи од грађана и привреде, стараће се 

Штаб за ванредне ситуације у срадњи са Црвеним крстом општине Нови Бечеј, 
а у току данашњег дана камион са прикупљеном робном помоћи упутиће се у 

Крупањ а вођа пута је Ивица Миланков помоћник председника општине. 

4. О спровођењу тачке 1. Закључка стараће се Одсек за финансије и привреду 

општине Нови Бечеј.  

5. Овај Закључак објавити у службенон листу општине Нови Бечеј. 

 

Штаб за ванредне ситуације 
 

Број: I-01-87-5-2/2014                                                                          Комадант  

Дана: 19.05.2014. године                                                       Штаба за ванредне ситуације 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                    Саша Шућуровић с.р. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 
 

 

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 10.06.2014.године, утврдила пречишћен текст Одлуке о локалним 
комуналним таксама који обухвата: 

 

1. Одлуку о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 

4/2013) 

2. Одлуку о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист 
општине Нови Бечеј“ број 20/2013) 

3.  
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КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02 434-3                  ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 10.06.2014.g.             Комисије за прописе 
   Н о в и   Б е ч е ј                         Кираљ Јожеф с.р. 

 

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)  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.); 

3)  држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина; 

4)  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; 

5)  држање средстава за игру („забавне игре"); 

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

7) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова; 

8)   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 финансије и привреду. 
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Члан 6. 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 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 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, ако не плати таксу предвиђену таксеном тарифом. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном у 

износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 

Новчаном казном у висини од 5.000,00 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. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нови Бечеј“, a примењује се од 01. октобра 2012. године, осим Тарифног броја 
1. став 3.и 4. Таксене тарифе, који се примењује од 01. јануара 2013. године. 

 
 

Члан 9 
 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 4/2013 и 20/2013). 

 

Члан 10. 

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

ТАКСЕНА 

ТАРИФА 

Тарифни број 

1. 

Предузетници и правна лица која су премазаконукојим 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 
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просечне зараде кориговане за коефицијент који изражава површину таксеног 
обвезника. 

 

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 кориговане за коефицијент који изражава површину таксеног обвезника. 

 

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  коригованих за  коефицијент који  изражава 

површину таксеног обвезника. 
 

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. 

 

Такса из става 2, 3. и 4. овог тарифног броја, при обрачуну множи се са: 

 

пословни простор до 10м2 
коефицијентом 0,20

пословни простор од 10 до 20м2 
коефицијентом 0,30

пословни простор од 20 до 50 м2 
коефицијентом 0,40

пословни простор од 50 до 100 м2 
коефицијентом 0,50

пословни простор од 100 до 150 м2 
коефицијентом 0,60

пословни простор од 150 до 200 м2 
коефицијентом 0,70

пословни простор од 200 до 500 м2 
коефицијентом 0,80

пословни простор од 500 до 1000 м2 
коефицијентом 0,90

пословни простор преко 1000 м2 
коефицијентом 1,00

 

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. 

 

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту 
фирму. 

 
Правна лица из става 4. Овог тарифног броја, која делатност обављају и у пословним 
објектима ван седишта општине - у насељеним местима Ново Милошево, Кумане и 
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Бочар – таксу за истицање  фирме на објектима у насељеним  местима,  плаћају у 
висини од 5% од износа обрачунатом по овом тарифном броју. 

 

Тарифни 

број 2. 

 

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. 
 

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 т носивости 1.570,00 динара

за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.100,00 динара

за камионе од 5 т до 12 т носивости 3.670,00 динара

за камионе преко 12 т носивости 5240,00 динара

 

2.   за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 520,00 динара. 
 

3.   За путничка возила: 

 

до 1150 цм3 
520,00 динара 

преко 1150 до 1300 цм3 
1.050,00 динара 

преко 1300 до 1600 цм3 
1.570,00 динара

преко 1600 до 2000 цм3 
2.100,00 динара

преко 2000 до 3000 цм3 
3.150,00 динара

преко 3000 цм3 
5.240,00 динара
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4. За мотоцикле: 
 

до 125 цм3 
360,00 динара 

преко 125 до 250 цм3 
540,00 динара 

преко 250 до 500 цм3 
900,00 динара 

преко 500 до 1200 цм3 
1.080,00 динара

преко 1200 цм3 
1.500,00 динара

 

5.   За аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту. 

6.   За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета 
 

1 т носивости 360,00 динара 

од 1 т до 5 т носивости 530,00 динара 

од 5 т до 10 т носивости 855,00 динара 

од 10 т до 12 т носивости 1.170,00 динара

носивости преко 12 т 2.000,00 динара
 

7.   За вучна возила (тегљаче): 
 

до 66 kw 1.350,00 динара

до 66 kw до 96 kw 1.800,00 динара

преко 96 kw дo 132 kw 2.250,00 динара

од 132 kw до 177 kw 2.700,00 динара

преко 177 kw 3.600,00 динара
 

8.   За  радна  возила,  специјална  адаптирана  возила  за  превоз  

реквизита  за путујуће забаве, радње 1000,00 динара. 

9. За атестирана специјализована возила за превоз пчела 100,00 динара. 
 

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 
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2. за возила хитне помоћи, возила Црвеног крста и ватрогасна возила. 

 

Тарифни број 
4. 

 

Утврђивање и начин плаћања таксе за коришћење простора на површинама јавне 
намене или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штапме, 

књига и других публикација ближе је  регулисано Одлуком о  висини закупнине за  
привремено коришћење површине јавне намене („Службени лист Општине Нови Бечеј“, 
број 15/2010 и 9/2011). 

 

Тарифни број 

5. 
 

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. 

 

НАПОМЕН
А: 

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 

6. 

 
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 

7. 

 
Заузеће површина јавне намене 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 површина јавне намене до завршетка радова, односно уклањања 
материјала. 
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Тарифни број 

8. 
 

За коришћење обележених места на такси стајалиштима плаћа се комунална такса по 
ауто такси возилу једнократно, у годишњем износу од 3.600,00 динара. 

 

НАПОМЕ
НА: 

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. 
 

 

САДРЖАЈ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 

1. Решење о оснивању Комисије за израду извештаја о стању неиздатих 

парцела државног пољопривредног земљишта у општини Нови Бечеј 

5 437 

2. Решење о именовању чланова Општинског штаба за праћење 
жетвених радова у општини Нови Бечеј 

5 438 

3. Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за 

праћење жетвених радова у општини Нови Бечеј 

5 438 

4. Програм утрошка средстава Савета за безбедност саобраћаја на 

локалним путевима у општини Нови Бечеј за 2014. годину у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја 

5 439 

 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
 

1. Решење о формирању оперативних тимова за одбрану од поплава у 
насељеним местима општине Нови Бечеј 

5 440 

2. Закључак о помоћи угроженом становништву у поплављеним 

подручијима Србије 

5 441 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 
 

 

1. Пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним таксама 5 441 

 

 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
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