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34.

На основу члана 6. став 1. тачка 3., члана 11. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени
дин.изн.,125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015 – усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016- усклађени
дин.изн., 104/2016 – др.закон, 96/2017 – усклађени дин.изн. и 89/2018 – усклађени дин.изн.), члана
32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 31.став 1.тачка 6 и тачка 15. Статута општине
Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ бр. 2/2014- пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016), Скупштина
општине Бечеј, на XL седници одржаној дана 26. децембра 2018.године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Бечеј“ број 11/2012,
8/2013, 11/2014,15/2014 и 19/2017) Тарифни број 2 мења си и гласи:
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
приликом регистрације, плаћа се такса у годишњем износу и то:
1. Категорија N -теретно возило:
– лако теретно возило чија највећа дозвољена носивост не прелази 2 т носивости износ од 1.730,00
динара,
– лако теретно возило које има највећу дозвољену носивост која прелази 2 т али не
прелази 3,5 т и средње теретно возило које има највећу дозвољену носивост која
прелази 3,5 т али не прелази 5 т носивости износ од 2.300,00 динара,
– средње теретно возило које има највећу дозвољену носивост која прелази 5 т али не прелази 12 т
носивости износ од 4.020,00 динара,
– тешко теретно возило чија највећа дозвољена носивост прелази 12 т носивости износ од 5.740,00
динара;
2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) износ од 570,00 динара;
3. Категорија М1 - путничко возило:
– до 1.150 цм3 износ од 570,00 динара,
– преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 износ од 1.140,00
– преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 износ од 1.720,00
– преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 износ од 2.300,00
– преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 износ од 3.470,00
– преко 3.000 цм3 износ од 5.740,00 динара;
4. Категорија L - мотоцикл :
– до 125 цм3 износ од 460,00 динара,
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125 цм3 до 250 цм3 износ од 680,00 динара,
250 цм3 до 500 цм3 износ од 1.140,00 динара,
500 цм3 до 1.200 цм3 износ од 1.390,00 динара,
1.200 цм3 износ од 1.720,00 динара;

5. Категорија М - возила за превоз путника:
– за аутобусе и комби бусеве износ од 50,00 динара по регистрованом седишту;
6.Категорија О - прикључно возило - теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
– 1 т носивости износ од 460,00 динара,
– од 1 т до 5 т носивости износ од 800,00 динара,
– од 5 т до 10 т носивости износ од 1.090,00 динара,
– од 10 т до 12 т носивости износ од 1.500,00 динара,
– носивости преко 12 т износ од 2.300,00 динара;
7. Категорија N - вучно возило (тегљаче):
– чија је снага мотора до 66 киловата износ од 1.720,00 динара,
– чија је снага мотора од 66 – 96 киловата износ од 2.300,00 динара,
– чија је снага мотора од 96 – 132 киловата износ од 2.900,00 динара,
– чија је снага мотора од 132 – 177 киловата износ од 3.470,00 динара,
– чија је снага мотора преко 177 киловата износ од 4.610,00 динара;
8. Специјална возила - радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела износ од 1.140,00
динара.
Власници путничких возила и мотоцикла, особе са инвалидитетом са 80 и више процената
телесног оштећења или код којих постоји оштећење које има за последицу неспособност доњих
екстремитета од 60 и више процената, плаћају комуналну таксу у износу од 208,65 динара.
Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за преуређена путничка возила и
бицикле са помоћним мотором које користе особе са инвалидитетом.
Општинска управа општине Бечеј путем организационе јединице надлежне за послове
локалне пореске администрације дужна је да води евиденцију обвезника са подацима о задуживању
и контролу наплате комуналне таксе из овог тарифног броја.
Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за специјална возила јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина, као и за она возила за која се не плаћа накнада за употребу и
коришћење путева, сходно Закону о путевима.
Обвезник таксе из овог Тарифног броја је држалац моторног друмског и прикључног возила
које се према важећем пропису региструје код министарства Републике Србије надлежног за
унутрашње послове.
Држаоци моторног друмског и прикључног возила плаћају таксу из овог Тарифног броја
приликом подношења захтева за регистрацију односно продужење важења регистрације возила у
једнократном новчаном износу унапред за 12 месеци.”

Страна 194.
194. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
26.12. 2018.
2018.12.26.

Број 16.
16. Szám

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у „Службеном листу општине

Бечеј“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-159/2018
Дана: 26.12.2018. године
БЕЧЕЈ

Председник Скупштине општине
мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

34.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/2006., 47/2011.,
93/2012., 99/13-össz.din.össz., 125/2014- össz.din.össz., 95/15- össz.din.össz., 83/2016- össz.din.össz.,
104/16-másik törvény és 96/17- össz.din.össz. és 89/2018- össz.din.össz.) 6. szakasza 1. bekezdése 3.
pontja, 11-. szakasza 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye
129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 32. szakasza 1. bekezdése 13. pontja és Óbecse
Község Alapszabálya (Óbecs Község Hivatalos Lapja 2/2014-egy.szöveg, 14/2015 és 20/2016. számok) 31.
szakasza 1. bekezdése 6.pontja és 15. pontja alapján Óbecse község képviselő-testülete a 2018. 12. 26-án
tartott XL. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT
HELYI JELLEGŰ KOMMUNÁLIS ILLETÉKRŐL SZÓLÓ HATÁRZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1.szakasz
A helyi jellegű kommunális illetékről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 11/12.,m 8/13.,
11/14., 15/14. és 19/2017. számok) 2. díjtételszám változik és így hangzik:
1. I kategória - tehergépjárművek:
-tehergépjármű, melynek a legnagyobb teherbírása nem haladja meg a 2 t, 1.750,00 dinár
-tehergépjármű, melynek a legnagyobb teherbírása meghaladja meg a 2 t, de
nem haladja meg a 3,5 t és közepes tehergépjármű, melyenk a legnagyobb megengedett teherbírása
meghaladja a 3,5 t, de nem haladja meg az 5 t, 2.300,00 dinár
- közepes tehergépjármű, melyenk a legnagyobb megengedett teherbírása meghaladja az 5t, de nem
haldja mega 12 t teherbírást 4.020,00 dinár
-nehéz tehergépjármű, melynek a legnagyobb teherbírása meghaladja a 12 t teherbírást 5.740,00 dinár
2. a teher- és munkapótkocsi (személygépjárművekre) 570,00 dinárig,
-1.150 cm3-ig 570,00 dinár
-1.150 cm3-1.300 cm3 1.140,00 dinár
-1.300 cm3-1.600 cm3 1.720,00 dinár
-1.600 cm3-2.00 cm3 2.300,00 dinár
-2.000 cm3-3.000 cm3 3.470,00 dinár
3.000 cm3 felett 5.740,00 dinár
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4.L kategória motorbiciklikre
-125 cm3-ig 460,00 dinár
-250 cm3-250 cm3 680,00
-250 cm3-500 cm3-1.140,00 dinár
-500 cm3-1.200 cm3 1.390,00
-1.200 cm3 felett 1.720,00 dinár
5.M kategória személyszállítási járművek
- az autóbuszok és kombibuszok számára 50 dinárig bejegyzett ülőhelyenként
6. O kategória - kapcsolható járművek: teherpótkocsik, félpótkocsik és speciális teherpótkocsik számára,
amelyek meghatározott rakományok szállítására szolgálnak:
-1 t teherbírásig 460,00 dinár
-1 t – 5 t teherbírásig 800,00 dinár
-5 t – 10 t teherbírásig 1.090,00 dinár
-10 t – 12 t teherbírásig 1.500,00 dinár
-12 t teherbírás felett 2.300,00 dinár
7.N kategória - vontatójárművekre:
- 66 kW motorteljesítményig 1.720,00 dinár,
- 66-96 kW motorteljesítményig 2.300,00 dinár,
- 96-132 kW motorteljesítményig 2.900,00 dinár,
- 132-177 kW motorteljesítményig 3.470,00 dinár,
- 177 kW motorteljesítmény felett 4.610,00 dinár,
8.Speciális járművek - munkajárművek, utazó szórakoztatóipari eszközök szállítására adaptált járművek,
méhek szállítására adaptált, tanúsítvánnyal rendelkező járművek számára 1.140,00 dinárig.
A személygépkocsik és motorbiciklik tulajdonosai, 80 szalékos és magasabb testi sérülésű
rokkantszemélyek vagy akiknél a sérülés miatt szélsőséges képtelenség áll fenn 60 vagy magasabb
százalékben, 208,65 dináros kommunális illetékes fizetnek.
A kommunális illetéket jelen díjtételszámból nem fizetik a felújított személygépjárművek és a
segédmootoros kerékpárok, melyeket rokkant személyek használnak.
Óbecse község közigazgatási hivatala a helyi adó adminiszytráció munkáinka illetékes egysége által
köteleseke nyilvántartást vezetni a fizetőkről adatokkal együtt a tartozásról és a kommunális illeték
fizetésének ellenőrzéséről jelen díjtételszámból.
A kommunális illetéket jelen díjtételszámból nem fizetik a kommunális közvállalatok speciális járműire,
melynek az alapítója a község, mint ahogyan azon járművekre sem, melyek nem fizetik az úthasználati
díjjat, összhangban a Közutakról szóló törvénnyel.
E díjtételszám alapján illetékkötelezett a hatályos jogszabály értelmében a Belügyminisztériumnál
bejegyzési kötelezettség alá tartozó motoros jármű, közúti jármű és kapcsolható jármű üzemben tartója.
A közúti és motoros jármű tulajdonosai az illetéket a jármű bejegyzésére, illetve a bejegyzés
meghosszabbítására vonatkozó kérelem beterjesztésekor, 12 hónapra előre, egy összegben történő
pénzbefizetéssel kötelesek leróni.”
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2.szakasz
Jelen határozat hatályba lép Óbecse község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik
napon belül.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 011-159/2018
Kelt:2018.12.26.
ÓBECSE

A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević s.k.

--- o ---

35.

На основу члана 31. став 1. тачка 38. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“
број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016), Скупштина општине Бечеј, на XL седници
одржаној дана 26. децембра 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право одборничких група у Скупштини општине Бечеј (у даљем тексту:
одборничка група) на ангажовање техничких секретара одборничких група образованих у
Скупштини општине Бечеј (у даљем тексту: технички секретар) за обављање административнотехничких послова за потребе одборничке групе.
Члан 2.
Право на ангажовање техничких секретара из члана 1. ове Одлуке остварују све одборничке групе
формиране у Скупштиони општине Бечеј на данашњи дан у складу са одредбама Пословника
Скупштине општине Бечеј и траје најдуже до краја мандата садашњег одборничког сазива, односно
до престанка постојања одборничке групе за коју је технички секретар ангажован.
Члан 3.
Технички секретари одборничких група обављаће послове организовања неопходних састанака
одборничке групе, обраде и израде анализа скупштинског материјала по налогу председника
одборничке групе, пружања техничке и друге помоћи одборничкој групи у вршењу послова уређених
Пословником скупштине општине, а обављаће и друге послове по налогу председника одоборничке
групе за чије потребе су ангажовани.
Члан 4.
За обављање административно-техничких послова техничком секретару се утврђује право на нето
месечну накнаду у висини од 30% од просечне месечне нето зараде по запосленом у Републици
Србији, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.
Накнада из става 1. овог члана остварује се на терет средстава буџета општине Бечеј, а исплаћује се
истовремено са исплатама накнаде за рад одборника.

