
 
НАЦРТ 

 
На основу члана 32. став 1. тач. 3) и 13) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), 
чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 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, 89/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени 
дин. изн, 126/2020 - усклађени дин. изн, 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. 
закон), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник 
РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 
15/2021 - доп. усклађених дин. изн.) и члана 34. став 1. тач. 3) и 6). Статута општине Бечеј 
(,,Службени лист“ општине Бечеј бр. 5/2019), на ______ седници Скупштине општине Бечеј, 
oдржаној _____  2022. године, доноси се:  
 

ОДЛУКА 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 
 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Поље примене 

 
 Одлуком о локалним комуналним таксама и накнадама за коришћење јавних 
површина (у даљем тексту: Одлука) уводе се локалне комуналне таксе за коришћење 
права, предмета и услуга на територији општине Бечеј и накнаде за коришћење јавних 
површина, те се прописују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања, зоне 
примене и прекршајне санкције. 
 

Члан 2. 
Врсте локалних комуналних такси 

 
 Локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе) уводе се за:  
 1) истицање фирме на пословном простору; 
 2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина; 
 3) држање средстава за игру ("забавне игре"). 
 

Члан 3. 
Врсте накнада за коришћење јавних површина 

 
 За коришћење јавних површина уводе се следеће накнаде: 
  
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности; 

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за 
сопствене потребе као и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на 
расположивост или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе; 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и    
    за извођење грађевинских радова и изградњу. 



 
Члан 4. 

Припадност прихода од такси и накнада 
 
 Таксе и накнаде утврђене овом Одлуком су изворни приходи општине Бечеј.  
 
II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ И НАКНАДЕ 

 
Члан 5. 

Обвезник таксе и накнаде 
 
 Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга из члана 2. ове  Одлуке и за 
чије је коришћење прописано плаћање по Тарифи локалних комуналних такси која је 
саставни део ове Одлуке.  
 Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине из 
члана 3. ове Одлуке и за чије је коришћење прописано плаћање по Тарифи накнада за 
коришћење јавне површине која је саставни део ове Одлуке.  
 Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу 
члана 3. тачке 1) ове Одлуке, сматра се заузеће јавне површине: - објектом привременог 
коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за продају штампе, 
покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни 
објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и 
слични објекти, башта угоститељског објекта; - за забавни парк, циркус, спортске терене, 
за одржавање концерата, фестивала и других манифестација, за одржавање спортских 
приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно 
обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку возача и 
друго. 
 Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу члана 3.  
тачка 1) ове Одлуке односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и 
не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 
 Јавна површина у смислу ове Одлуке јесте површина утврђена планским документом 
јединице локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима: 
јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); трг; јавна зелена површина 
(парк, сквер, градска шума и сл.); јавна површина блока (парковски уређене површине и 
саобраћајне површине). 
 

Члан 6. 
Настанак обавезе и начин плаћања 

 
 Обавеза плаћања таксе и накнаде за коришћење јавне површине настаје даном 
почетка коришћења права, предмета и услуга и траје док траје њихово коришћење. 
 Уколико се плаћање обавезе прописује месечно, обавеза се утврђује за сваки 
започети месец, уколико се обавеза прописује дневно, обавеза се утврђује за сваки 
започети дан. 
 

Члан 7. 
Ослобођење од плаћања такси и накнада 

 
 Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од 
стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и 
јединица локалне самоуправе. 
 На захтев обвезника таксе, Општинско веће општине Бечеј може да смањи висину 
обавезе организатору манифестације од значаја за општину Бечеј. 
 Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни 
корисници буџетских средстава. 



 Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно 
заузимање јавне површине врши због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или 
друге јавне саобраћајне површине, као и приликом извођења радова јавних комуналних 
предузећа у сврху довођења објеката у функцију. Под довођењем објекта у функцију 
подразумевају се радови на текућем (редовном) одржавању објекта, за које се не издаје 
одобрење по Закону о планирању и изградњи. 
 
III НАЧИН УТВРЂИВАЊА ТАКСЕ И НАКНАДЕ 
 

Члан 8. 
Обавеза прибављања решења надлежног органа 

 
 Обвезник таксе и накнаде за коришћење јавне површине је дужан да пре 
коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне 
комуналне таксе или накнаде за коришћење јавне површине, прибави решење надлежног 
органа. 
 

Члан 9. 
Начин утрврђивања такси и накнада 

 
 Локалне комуналне таксе се утврђују у годишњем износу, односно сразмерно 
дужини времена коришћење права, предмета и услуга.  
 Накнаде за коришћење јавне површине утврђују се у дневним износима по m2.  
 

Члан 10. 
Обавеза подношења пријаве за утврђивање комуналних такси 

 
 Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и за 
држање средстава за игру ("забавне игре"), дужан је да поднесе пријаву за утврђивање 
обавезе по основу локалне комуналне таксе организационој јединици Општинске управе 
општине Бечеј надлежној за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода најкасније до 
31. марта у години у којој се врши утвђивање таксе. 
 Нови обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 
и за држање средстава за игру ("забавне игре") дужан је да поднесе пријаву за утврђивање 
обавеза по основу таксе организационој јединици Општинске управе из става 1. овог члана, 
у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга.  
 Обрасци пријава за утврђивање обавезе плаћања локалне комуналне таксе налазе 
се у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део. (Образац П-КТ-ИФ и Образац П-КТ-ЗИ) 
 Обвезник таксе може и у слободној форми да изврши пријаву таксене обавезе – 
путем поднеска у коме ће навести све податке потребне за утврђивање таксе. 
 

Члан 11. 
Обавеза пријављивања промене 

 
 Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену која утиче на 
утврђивање комуналне таксе, пријави организационој јединици Општинске управе општине 
Бечеј надлежној за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, у року од 15 дана од 
дана настанка промене. 
 Под променом која утиче на утврђивање комуналне таксе подразумева се нарочито: 
престанак/почетак обављања делатности, промена врсте делатности, промена седишта 
правног лица односно места обављања делатности предузетника, промена броја и/или 
врсте средстава за игру. 
 
 
 



Члан 12. 
Утврђивање таксе у случају неподношења пријаве 

 
 Ако обвезник таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета и услуга, 
односно не пријави насталу промену, таксена обавеза се утвђује на основу података којима 
располаже односно које утврди Општинска управа. 
 

Члан 13. 
Примена прописа у вези спровођења Одлуке 

 
 У погледу начина утврђивања локалних такси и накнада за коришћење јавне 
површине, те њихове застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и 
осталог, примењују се одредбе Закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација и Закона којим се уређује општи управни поступак.  
 У свему осталом што није регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона 
којим се уређује финансирање локалне самоуправе и Закона којим се уређују накнаде за 
коришћење јавних добара. 
 

Члан 14. 
Надлежност за утврђивање и наплату такси и накнада и поступање 

организационих јединица Општинске управе 
 
 Утврђивање и наплату такси и накнада по овој Одлуци врши Општинска управа 
оптшине Бечеј, путем организационе јединице Општинске управе општине Бечеј надлежне 
за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода. 
 Организациона јединица Општинске управе општине Бечеј надлежна за издавање 
управног акта којим се даје дозвола/сагласности/услови за коришћење јавне површине у 
смислу одредби члана 3. ове Одлуке (свих накнада за коришћење јавних површина), 
обавезна је да један примерак правноснажног решења достави организационој јединици 
Општинске управе општине Бечеј надлежној за утврђивање, контролу и наплату јавних 
прихода,  одмах а најкасније у року од 5 дана, од дана правноснажности (уз обавезну 
клаузулу правоснажности), ради доношења Решења којим се утврђује износ накнаде. У акту 
се обавезно наводи од када се користи јавна површина и за колико дана је дата 
дозвола/сагласности/услови. 
 Организациона јединица Општинске управе општине Бечеј надлежна за издавање 
управног акта којим се даје дозвола за промену намене пољопривредног земљишта, 
доставља организационој јединици Општинске управе општине Бечеј надлежној за 
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, захтев за утврђивање износа накнаде 
ради доношења Решења. Захтевом се обавезно наводи број парцеле на којој се утврђује 
промена намене и површина на којој се промена намене врши, као и подаци о подносиоцу 
захтева. 
 Организациона јединица Општинске управе општине Бечеј надлежна за послове 
инпекцијског надзора, доставиће записнике о обављеном инспекцијском надзору (по било 
ком основу), организационој јединици Општинске управе општине Бечеј надлежној за 
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, за све објекте у којима се затекну 
средства за игру ("забавне игре"), који обавезно садрже податке о корисницима тих 
објеката. 
 

Члан 15. 
Уплата прихода 

 
 Уплата прихода од такси и накнада врши се на рачуне јавних прихода, прописане 
Правилником којим се уређују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна. 
 
 



Члан 16. 
Начин измене висине такси и накнада 

 
 Висина такси и накнада за коришћење јавне површине, утврђена овом Одлуком 
може се изменити једанпут годишње у поступку утврђивања буџета Општине Бечеј за 
наредну годину и у случајевима доношења односно измене закона или другог прописа 
којим се утврђују или мењају изворни приходи једнице локалне самоуправе или њихови 
максимални износи. 
 

Члан 17. 
Зоне у којима се утврђују таксе и накнаде 

 
 Таксе и накнаде за коришћење јавне површине се могу утврдити у различитој 
висини, зависно од врсте делатности, површине и техничко употребних карактеристика 
објекта и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети 
или врше услуге за које се плаћа такса и накнада и то: 
 
 ЕКСТРА ЗОНА обухвата подручје насеља Бечеј ограничено са и њој припадају: 
 1. обе стране улице Змај Јовине од улице Милоша Црњанског до улице Зелене 
(кућни бројеви 74-118 односно 77-115); 
 2 . обе стране улице Зелена од улице Змај Јовине до раскрцнице са улицама Петефи 
Шандора односно Золтана Чуке (кућни бројеви 11-71 односно 40-98); 
 3. обе стране целе улице Золтана Чуке (од улице Зелене до Трга Чилаг) 
 4. цео Трг Чилаг и  
 5. обе стране улице Милоша Црњанског од Трга Чилаг до улице Змај Јовине (кућни 
бројеви 92А-44 односно 67-13). 
  
 I ЗОНА обухвата подручје насеља Бечеја (осим Екстра зоне) ограничено са и њој 
припадају: 
 1. Обе стране улице Синђелићева од раскснице са улицом Змај Јовином до улице 
Петровоселски пут (кућни бројеви 5-137 односно од 12-140) 
 2. обе стране улице Змај Јовине од улице Синђелићеве до улице Југ Богдана (кућни 
бројеви 24-44 односно 23-43) 
 3. обе стране улице Југ Богдана од улице Змај Јовине до насипа на Тиси (кућни 
бројеви 54-74 односно 63-121) 
 4. насип Тисе од илице Југ Богдана цела парцела 7983/1 к.о. Бечеј, која такође 
припада првој зониi; 
 5. пут са насипа према улици Браће Чиплић (парцела 5440) до моста преко канала 
на парцели 5441, каналом на парцели 5441 к.о. Бечеј до моста преко тог канала из улице 
Димитрије Мите Милованова; 
 6. обе стране целе улице Димитрије Мите Милованова; 
 7. обе стране целе улице Светозара Марковића 
 8 обе стране улице Петровоселски пут од улице Светозара Марковића до улице 
Синђелићеве (куђни бројеви 1-13 односно 4-14) укључујући и 
 9. цело насеље Севера Ђуркића (сви кућни бројеви) 
 
 II ЗОНА обухвата подручје насељеног места Бечеј које не припада Екстра зони, I 
зони и III зони, као и подручје насеља Излетиште (цела истоимена улица сви кућни бројеви 
– парцела 5352/1 к.о. Бечеј укључујући ту и парцеле односно објекте (других парцелних 
бројева унутар те парцеле), цела улица Косте Нађа (сви кућни бројеви), као и део парцелу 
26058 на северу од пута који води са насипа у насеље Излетиште на југу до ушћа у Тису, 
Великог Бачког Канала парцеле 7971). 
 II ЗОНА обухвата и цело подручје катастарских општина Бачко Градиште и Бачко 
Петрово Село. 
  
 



 III ЗОНА обухвата подручје катастарске општине Бечеј и то:  
 1. јужно од ушћа у Тису, Великог Бачког Канала (део парцела број 7971 и 7985/3 к.о. 
Бечеј осим острва у каналу која припадају II зони) до моста преко канала, Индустријску 
зону јужно од, али не укључује, улице Пионирска и Мајора Нађ Шандора – које припадају II 
зони; 
 2. западно од парцеле 7994/1 к.о. Бечеј, укључујући и ту парцелу односно објекте 
(других парцелних бројева) унутар те парцеле, осим објеката у ул. Петрвоселски пут кућни 
бројеви 9, 11, 13 и 15 који припадају II зони; 
 3. Улицу Петровоселски пут северно од раскрснице са улицом Потиском и 
Пролетерском (кућни бројеви од 62 до краја и 17 до краја улице), Целу улицу Гордане 
Гаврић и Сегедински пут;  
 4. северно од, али не укључује, улицу Потиску (сви кућни бројеви) улицу Радисава 
Шарановића (сви кућни бројеви) који припадају II зони;  
 5. источно од, али не укључује, улице Батинска и Саве Ковачевића (сви кућни 
бројеви) и улицу Омладинска од улице Батинске до улице Саве Ковачевића (кућни бројеви 
39-49 и 54-60) који припадају II зони; 
 6. Источно од замишљене линије из правца улице Саве Ковачевића преко парцеле 
26129 к.о. Бечеј, правцем границе парцеле 26077 к.о. Бечеј са парцелом 24961, 24958 
према насипу па низ насип путем који води у насеље излетиште до реке Тисе рубом 
парцеле 24970 к.о. Бечеј;  
 III ЗОНА обухвата и цело подручје катастарске општине Радичевић. 
  
 IV ЗОНА обухвата катастарску општину Милешево и насеље Пољаница.  
 
IV НАДЗОР 

Члан 18. 
Инспекцијски надзор 

 
 Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Општинске 
управе општине Бечеј надлежна за инспекцијске послове. 

Када организациона јединица из става 1. овог члана у поступку надзора утврди да 
обвезнику таксе или накнаде није утврђена таксена обавеза, односно обавеза плаћања 
накнаде или се подаци из пријаве разликују од утврђеног стања, дужно је да о томе 
састави записник и исти достави организационој јединици Општинске управе општине 
Бечеј надлежној за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода. 

У случају да се права, предмети и услуге користе без поднете пријаве, закљученог 
уговора или регистрације, даном почетка коришћења права, предмета и услуга сматра се 

дан који као почетак коришћења утврђен oдгoвaрajућим aктом организационе 
јединице из става 1, или утврђен увидом у евиденцију другог органа. 

 
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
Прекршајна одговорност 

 
 Ако обвезник таксе или накнаде не прибави решење надлежног органа за 
коришћење права, предмета и услуга (члан 8. Одлуке), казниће се за прекршај: 
 1) Физичко лице новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара; 
 2) Правно лице новчаном казном у износу од 50.000,00 до 75.000.00 динара 
 3) Одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара и  
 4) Предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 10.000,00 динара. 
 За прекршаје из претходног става инспектор надлежан за послове инспекцијског 
надзора у области правилности и законитости коришћења права, предмета и услуге које су 
предмет таксе или накнаде, подноси захтев за покретање прекршајног поступка у складу са 



Законом којим се уређује прекршајни поступак, а на основу записника. Записник се 
доставља пореском инспектору по службеној дужности. 
 Ако таксени обвезник Одељењу надлежном за утврђивање, контролу и наплату 
јавних прихода, општинске управе општине Бечеј, не поднесе пријаву за утврђивање 
обавезе плаћања комуналне таксе (члан 10. став 1. и 2. Одлуке) или не пријави или не 
пријави у прописаном року сваку насталу промену (члан 11. Одлуке), казниће се за 
прекршај:  
 1) Правно лице новчаном казном у износу од 50.000,00 до 75.000,00 динара; 
 2) Одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 до 7.500,00 
динара; 
 3) Предузетник новчаном казном у износу од 10.000,00 до 15.000,00 динара. 
 За прекршаје из претходног става порески инспектор Одељења за локалну пореску 
администрацију, подноси захтев за покретање прекршајног поступка у складу са Законом о 
прекршајима. 
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 20. 
Престанак важења претходне одлуке 

 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним 
комуналним таксама – пречишћен текст „Службени лист Општине Бечеј“, број 2/2020 и 
Одлука о изменама одлуке о локалним комуналним таксама „Службени лист Општине 
Бечеј“, број 22/2021. 
 

Члан 21. 
Достављање података 

 
  
 Од дана ступања на снагу ове Одлуке, организациона јединица Општинске управе 
општине Бечеј надлежна за послове инспекцијског надзора констатоваће све држаоце и 
просторије у којима се држе средстава за игру ("забавне игре"). 
 Записнике из става 1. овог члана ће доставити организационој јединице Општинске 
управе општине Бечеј надлежној за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода. 
 

Члан 22. 
Ступање на снагу и примена 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Бечеј“, а примењује се од 01.01.2023. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ   
 

Тарифни број 1 
 
1.1. За истицање фирме на пословном простору плаћа се такса у годишњем износу, за 
делатности (без обзира на разврставање по величини привредног субјекта):  
 1.1.1. Банкарство, осигурање имовине и лица; 
 1.1.2. Електропривреда, поштанске, мобилне и телефонске услуге; 
 1.1.3. Производња и трговина нафтом и дериватима нафте; 
 1.1.4. Производња и трговина на велико дуванским производима и  
 1.1.5. Кладионице, казина, коцкарнице, бинго сале и пружање коцкарских  
  услуга, ноћни барови и дискотеке, по зонама: 
  

Зона Динара 

Екстра зона 460.000,00 

I зона 410.000,00 

II зона 370.000,00 

III зона 330.000,00 

IV зона 270.000,00 

 
1.2. За истицање фирме на пословном простору плаћа се такса у годишњем износу, за:  
 1.2.1. Велика правна лица:  
 

Зона Динара 

Екстра зона 135.000,00 

I зона 120.000,00  

II зона 110.000,00 

III зона 100.000,00 

IV зона 90.000,00 

 
 1.2.2. Средња правна лица као и предузетници и мала правна лица која имају  
  годишњи приход преко 50.000.000 динара: 
 

Зона Динара 

Екстра зона 90.000,00 

I зона 80.000,00  

II зона 70.000,00 

III зона 60.000,00 

IV зона 50.000,00 

 
Обвезници таксе из овог Тарифног броја су предузетници и правна лица таксативно 
наведена, а чија је фирма (пословно име) je исписанa на пословном простору, без обзира 
ко пословни простор користи, ко је власник пословног простора, или по ком основу је 
фирма (пословно име) истакнута на пословном простору.  
 
Обвезнику таксе се висина таксе одређује у јединственом износу у складу са овим 
Тарифним бројем, без обзира на број пословних просторија односно фирми које обвезник 
таксе има на територији општине Бечеј. 
 
Под фирмом, у смислу ове Одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име на 
пословном простору, које упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност.  
 
Такса из овог Тарифног броја утврђује се и наплаћује месечно у висини 1/12 годишњег 
износа таксе до 15. у месецу, за претходни месец. 
 



Тарифни број 2 
 
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина, приликом регистрације, плаћа се такса у годишњем износу и то:  
 
2.1. Категорија N -теретно возило:  

Носивост Категорија Динара 

до 2 t Лако ТВ 2.140,00 

преко 2 t до 3,5 t Лако ТВ 2.860,00 

преко 3,5 t до 5 t  Средње ТВ 2.860,00 

преко 5 t до 12 t Средње ТВ 4.980,00 

преко 12 t Тешко ТВ 7.110,00 

 
2.2. Теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) износ од 710,00 динара. 
 
2.3. Категорија М1 - путничко возило:  
 

Запремина мотора Динара 

до 1.150 cm3 710,00 

1.151 cm3 до 1.300 cm3 1.410,00 

1.301 cm3 до 1.600 cm3 2.130,00 

1.601 cm3 до 2.000 cm3 2.860,00 

2.001 cm3 до 3.000 cm3 4.300,00 

преко 3.000 cm3 7.110,00 

 
2.4. Категорија L - мотоцикл: 
 

Запремина мотора Динара 

до 125 cm3 570,00 

126 cm3 до 250 cm3 840,00 

251 cm3 до 500 cm3 1.410,00 

501 cm3 до 1.200 cm3 1.730,00 

преко 1.200 cm3 2.130,00 

 
2.5. Категорија М - возила за превоз путника: за аутобусе и комби бусеве износ од 60,00 
динара по регистрованом седишту. 
 
2.6. Категорија О - прикључно возило - теретне приколице, полуприколице и специјалне 
теретне приколице за превоз одређених врста терета: 
 

Носивост Динара 

до 1 t 580,00 

1 t до 5 t 990,00 

5 t до 10 t 1.350,00 

10 t до 12 t 1.870,00 

преко 12 t 2.860,00 

 
2.7. Категорија N - вучно возило (тегљаче): 
 

Снага мотора Динара 

до 66 kW 2.130,00 

66 kW до 96 kW 2.860,00 

96 kW до 132 kW 3.590,00 



132 kW до 177 kW 4.300,00 

преко 177 kW 5.710,00 

 
2.8. Специјална возила - радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита 
за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела износ од 
1.410,00 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, не плаћају комуналну таксу.  
 
Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за преуређена путничка возила и 
бицикле са помоћним мотором које користе особе са инвалидитетом.  
 
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 o накнадама за коришћење јавних 
добара.  
 
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. 
 
 

Тарифни број 3 
 
За држање средстава за игре ("забавне игре") као што су: билијар, флипер, сега- мега на 
ТВу, стони фудбал, игре на рачунару и слично, плаћа се такса по комаду, у месечном 
износу од 500 динара.  
Обвезник таксе из овог Тарифног броја је корисник простора који држи средства за игре.  
 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  
  

Тарифни број 1 
 

 Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности 
 
1.1. За постављање објеката и уређаја за обављање делатности (аутићи, сталци за држање 
робе, расхладни уређаји и замрзивачи, апарати за печење кокица и друге печењарске 
производе, „хотдог“, продају сладоледа и слични апарати) плаћа се:  
 
 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 3,00 

I зона 2,70 

II зона 2,43 

III зона 2,19 

IV зона 1,97 

 



1.2. За постављање столова и столица испред свог пословног простора (баште и сл.) плаћа 
се: 
 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 1,00 

I зона 0,90 

II зона 0,81 

III зона 0,73 

IV зона 0,66 

 
1.3. За постављање привремених објеката за извођење забавних програма, односно за 
привремено заузимање јавне површине ради одржавања забаве, јавне манифестације и 
других представа, приредби и презентације производа (сајам, циркуске представе, луна 
паркови и друге забавне приредбе и представе) организатор истих плаћа накнаду и то: 
 
 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 100,00 

I зона 90,00 

II зона 81,00 

III зона 72,90 

IV зона 65,61 

 
1.4. За постављање привремених објеката (тезги, продајних пултова, продајних пунктова и 
слично), односно за привремено заузимање јавне површине приликом одржавања јавне 
манифестације и презентације производа, односно приредбе, сајма и других сличних 
манифестација, остала лица независна од организатора, плаћа се: 
 
 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 125,00 

I зона 112,50 

II зона 101,25 

III зона 91,13 

IV зона 82,01 

 
 
1.5. За постављање објеката киоска на јавним површинама за обављање делатности, плаћа 
се: 
 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 1,50 

I зона 1,35 

II зона 1,22 

III зона 1,09 

IV зона 0,98 

 
1.6. За заузимање јавних површина за намене које нису предвиђене претходним тачкама, 
плаћа се: 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 10,00 

I зона 9,00 

II зона 8,10 



III зона 7,29 

IV зона 6,56 

 
1.7. За коришћење привремених и повремених паркиралишта, плаћа се: 
 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 25,00 

I зона 22,50 

II зона 20,25 

III зона 18,23 

IV зона 16,40 

 
1.8. За коришћење јавних површина за паркирање и заустављање лаких доставних возила 
ради утовара и истовара робе у циљу снабдевања продавница, плаћа се: 
 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 16,67 

I зона 16,67 

II зона 16,67 

III зона 16,67 

IV зона 16,67 

 
 
 

Тарифни број 2 
 

Kоришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за 

сопствене потребе као и за потребе других лица којим се врши непосредни 
утицај на расположивост или неку другу особину јавне површине, за које 

дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 
 
  2.1. Зa кoришћeњe jaвнe пoвршинe зa oглaшaвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe и зa 
пoтрeбe других лицa, плаћа се нaкнaдa пo m2, срaзмeрнo врeмeну кoришћeњa, у днeвним 
изнoсима, зависно од тога да ли је дозволу прибавило од надлежног органа општине или 
не:  
 2.1.1. Зa oглaшaвaњe нa пoсeбним oбjeктимa зa oглaшaвaњe кojи сe пoстaвљajу нa 
jaвним пoвршинaмa: 
 
 

Зона Динара по дану за m2 

са 
дозволом 

без 
дозволе 

Екстра зона 16,00 20,80 

I зона 14,40 19,15 

II зона 12,96 17,24 

III зона 11,66 15,51 

IV зона 10,50 13,97 

 
 2.1.2. Зa срeдство oглaшaвaња кojе сe пoстaвљa нa стубу jaвнe рaсвeтe и  
нискoнaпoнскe мрeжe:  

Зона Динара по дану за m2 

са 
дозволом 

без 
дозволе 



Екстра зона 14,00 18,20 

I зона 12,60 16,76 

II зона 11,34 15,08 

III зона 10,26 13,65 

IV зона 9,19 12,22 

 
 2.2.1. Зa кoришћeњe пoвршинe и oбjeктa зa oглaшaвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe и зa 
пoтрeбe других лицa кojим сe врши нeпoсрeдни утицaj нa рaспoлoживoст, квaлитeт или 
нeку другу oсoбину jaвнe пoвршинe, плаћа се нaкнaдa пo m2, срaзмeрнo врeмeну 
кoришћeњa, у днeвним изнoсима:  
 
 2.2.2. Зa кoришћeњe рeклaмних пaнoa, oднoснo срeдстaвa зa oглaшaвaњe, кojи сe 
пoстaвљajу нa згрaдe, приврeмeнe мoнтaжнe oбjeктe, oгрaдe, пoдзидe и сл, нa oгрaдe 
грaдилиштa, зaштитнe прeкривaчe грaђeвинских скeлa, трaнспaрeнтe измeђу стубoвa и зa 
oглaшaвaњe нa пoсeбним oбjeктимa кojи сe пoстaвљajу нa другим пoвршинaмa:  
 

Зона Динара по дану за m2 

са 
дозволом 

без 
дозволе 

Екстра зона 25,00 32,50 

I зона 22,50 29,93 

II зона 20,25 26,93 

III зона 18,25 24,27 

IV зона 16,40 21,81 

 2.2.3. За рекламне заставе: 
 

Зона Динара по дану за m2 

са 
дозволом 

без 
дозволе 

Екстра зона 15,00 19,50 

I зона 13,50 17,96 

II зона 12,15 16,16 

III зона 10,94 14,55 

IV зона 9,84 13,09 

 
  
Обвезник накнаде је и лицe кoje, нa пoвршини и oбjeкту зa oглaшaвaњe зa сoпствeнe 
пoтрeбe и зa пoтрeбe других oвoг тaрифнoг брoja, пoстaви срeдствo зa oглaшaвaњe или гa 
кoристи бeз решења/дoзвoлe.  
 
У том случају накнада се плаћа од дана који је oдгoвaрajућим aктом нaдлeжнe кoмунaлнe 
инспeкциje утврђено да је средство за оглашавање постављено па дo уклaњaњa срeдствa 
зa oглaшaвaњe.  
 
Укoликo сe нe мoжe утврдити лицe које је средство за оглашавање поставило, обвезник 
нaкнaде је лицe кoje сe oглaшaвa нa срeдству зa oглaшaвaњe кoje je пoстaвљeнo или гa 
кoристи бeз дoзвoлe. 
 
Нaкнaдa се плaћa сe дo 15. у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц, нa oснoву решења oдeљeњa 
општинске управе надлежног за за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, a пo 
прeтхoднo издaтoм решењу/дозволи надлежног oргaнa општинске управе.  
 



Орган надлежан за давање дозволе/издавање решења je у oбaвeзи дa jeдaн примeрaк aктa, 
дoстaви oдeљeњу општинске управе надлежног за за утврђивање, контролу и наплату 
јавних прихода 
 

Тарифни број 3 
 

Коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу 

 
3.1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова плаћа се накнада и то: 
 

Зона Динара по дану за m2 

Екстра зона 6,45     

I зона 5,81     

II зона 5,23     

III зона 4,70     

IV зона 4,23     

 
Обвезник накнаде је инвеститор објекта за период од дана почетка градње до подношења 
писменог захтева за технички пријем објекта, односно до завршетка градње. 

 
3.2. За заузеће јавне површине за извођење грађевински радова на објектима, а који 
изискују раскопавање коловоза и других јавних површина: 
 

Зона Динара по дану за m дужни 

Све зоне  50,00     

 
Овезник накнаде је извођач радова. 
Ако се раскопавање врши у периоду од 15. новембра до 01. марта накнада се увећава за 
50%. 
Накнада се повећава за 50% уколико се дозвољени рок за раскопавање, јавних површина 
продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи више од 15 дана, такса се повећава за 
100%. 
Накнада се не плаћа ако се раскопавање, односно заузимање јавне површине врши ради 
реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и приликом 
извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију и 
због изградње комуналне примарне инфраструктуре. 
 
3.3. За заузеће јавне површине за извођење грађевински радова на објектима 
инфраструктуре, а који изискују раскопавање коловоза и других јавних површина у дужини 
од преко 1000 m: 
 

Зона Динара по дану за m дужни 

Екстра зона 20,00     

I зона 18,00     

II зона 16,20     

III зона 14,58     

IV зона 13,12     

 
Овезник накнаде је извођач радова. 
Ако се раскопавање врши у периоду од 15. новембра до 01. марта накнада се увећава за 
50%. 



Накнада се повећава за 50% уколико се дозвољени рок за раскопавање, јавних површина 
продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи више од 15 дана, такса се повећава за 
100%. 
Накнада се не плаћа ако се раскопавање врши ради реконструкције коловоза, тротоара или 
друге јавне саобраћајне површине, као и приликом извођења радова јавних комуналних 
предузећа у сврху довођења објеката у функцију и због изградње комуналне примарне 
инфраструктуре. 
 
3.4. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова и изградњу, а које захтева забрану кретања возила и/или пешака, или забрану 
паркирања возила:  
 

Зона Динара по дану за m дужни Динара по дану за m2  

 
коловоза 

 

 
тротоара 

 

 
паркинга 

 

Екстра зона 50,00 30,00 20,00 

I зона 45,00 27,00 18,00 

II зона 40,50 24,30 16,20 

III зона 36,45 21,87 14,60 

IV зона 32,81 19,68 13,15 

 
Обвезник накнаде је лице на чији захтев је одобрено заузеће јавне површине. 
Накнада се повећава за 50% уколико се дозвољени рок за заузимање јавних површина 
продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи више од 15 дана, такса се повећава за 
100%. 
 
Накнада се не плаћа уколико се заузимање јавне површине врши ради реконструкције 
коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и приликом извођења 
радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију и због 
изградње комуналне примарне инфраструктуре. 
 
Накнаду  по овом тарифном броју утврђује организациона јединица општинске управе 
надлежна за послове локалне пореске администрације, на основу правноснажног Решења о 
заузимању површина јавне намене које издаје организациона јединица општинске управе 
надлежна за комуналне послове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Република Србија        П-КТ-ИФ 
АП Војводина 

Општина Бечеј 
Општинска управа 
Одељење за локалну пореску администрацију 

Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј 

 
ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  

ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ за  _____ . годину 

 
 
1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ  

 
1.1 Пословно име (фирма) 

 
 

1.2  Порески идентификациони број (ПИБ) ПИБ:           

1.3  Матични број (податак из АПР)  МБР:          
1.4 Назив и шифра претежне делатности 
 

 

     

1.5  Име и презиме овлашћеног лица / 
власника 

 

1.6. Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)              
 

1.7. Подаци о седишту правног лица / 
пребивалишту предузетника  

Место:   Адреса: 
 
 

1.8.  Контакт тефон и e-mail   

 
2. ОСТВАРЕН ГОДИШЊИ ПРИХОД за ____. годину (у 000 динара)_____________________ 
 

3. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА       _____________________  
  
4. ПОДАЦИ О ИСТИЦАЊУ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ1   

 

4.1. Место  

4.2. Адреса   

4.3. Зона комуналних такси  

 

 
5. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ТАКСА ПРИЈАВЉУЈЕ _____________  до  _____________ године. 
 

6. НАПОМЕНЕ И ПРИЛОЗИ 

 
 

 
 

7. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ 

  
 Обвезник таксе    Овлашћено лице / Пуномоћник: 
       _____________________________________________ 

 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци потпуни и тачни: 

 

У  ______________________    Потпис подносиоца пријаве 
Дана  ______________________ године    
        ____________________________ 

                                                
1 Уколико има више истакнутих фирми, за утврђивање таксе пријављује се само једна истакнута фирма и то она у 
најопремљенијој зони – Тарифни број 1 



 

Република Србија        П-КТ-ЗИ 
АП Војводина 

Општина Бечеј 
Општинска управа 
Одељење за локалну пореску администрацију 

Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј 

 
ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  

ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВ ЗА ИГРУ („ЗАБАВНЕ ИГРЕ“) за  _____ . годину 

 
 
1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ  

 
1.2 Пословно име (фирма) 

 
 

1.2  Порески идентификациони број (ПИБ) ПИБ:           

1.3  Матични број (податак из АПР)  МБР:          
1.4 Назив и шифра претежне делатности 
 

 

     

1.5  Име и презиме овлашћеног лица / 
власника 

 

1.6. Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)              
 

1.7. Подаци о седишту правног лица / 
пребивалишту предузетника  

Место:   Адреса: 
 
 

1.8.  Контакт тефон и e-mail   

 
2. ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТАКСЕ   
 

бр. Адреса објекта Врста средстава (билијар, пикадо, 
стони фудбал, електронске видео 

игре, забавне игре на рачунару, 
симулатори 

Укупан број 
средстава  

Датум 
од 

Датум 
до 

2.1      

2.2      

2.3      

2.4      

2.5      

 

3. НАПОМЕНЕ И ПРИЛОЗИ 

 
 

 
 
 

 

 
4. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ 

  
 Обвезник таксе    Овлашћено лице / Пуномоћник: 
       _____________________________________________ 

 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци потпуни и тачни: 

 

У  ______________________    Потпис подносиоца пријаве 
Дана  ______________________ године    
        ____________________________ 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Врсте прихода јединица локалне самоуправе прописане су Законом о финансирању локaлне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 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., 89/2018 - усклађени дин. 
изн., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 
99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон – надаље: ЗФЛС).  

Чланом 6. ЗФЛС прописани су изворни приходи јединице локалне самоуправе, остварени на 
њеној територији, а међу њима под тачком 3 и локалне комуналне таксе. 
Чланом 7. ЗФЛС је прописано да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне 
самоуправе својом одлуком, у складу са законом, а да се одлука доноси након одржавања 
јавне расправе, а може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања 

буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину, а изузетно уколико је разлог 
измена закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне 
самоуправе. 

Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 
86/2019 - усклађени дин. изн, 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 - доп. усклађених 
дин. изн. - у даљем тексту ЗНКЈД) чланом 239. прописана је надлежност Скупштине јединице 

локалне самоуправе да утврђује висину накнаде у складу са ст. 1. и 2. овог члана, олакшице, 
начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који 
утврђује обавезу плаћања накнаде. 

 
 
РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА 

 
УСКЛАЂИВАЊЕ СА ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

Члановима 11. -18. ЗФЛС прописане су локалне комуналне таксе. Чланом 15. прописано је 
за шта се могу уводити комуналне таксе, и тачком 1. је прописано истицање фирме на 
пословном простору, тачком 10. држање средстава за игру ("забавне игре"). Одредбе 
важеће општинске Одлуке о локалним комуналним таксама – пречишћен текст (Сл. Лист 

општине Бечеј 2/2020) нису усклађене са изменама члана 15. ЗФЛС већ су као таксу 
прописивале и у члану 2 „3. коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига или других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, 5. коришћење 
слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења и 6. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова“. Слични облици јавних прихода прописани су као наканде и плаћају 
се на друге уплатне рачуне (видети даље у делу о Правилнику о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна). 

Предложеним чланом 7. измењена је до сада важећа одредба одлуке (члан 6), по питању 
утврђивања ослобођења од плаћања локалне комуналне таксе. Важећом одлуком прописан 
је шири круг лица ослобођених локалних комуналних такси – које закон (члан 14.) не 



познаје. Тако је поред чланом 14. прописаног ослобођења за „државне органе и 

организације, органе и организације територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе“ било прописано „4. Црвени крст Републике Србије и 5. Привредни субјекат 
(предузетник) који као претежну делатност обавља старе и уметничке занате и послове 
домаће радиности за које је издат одговарајући сертификат надежног министарства.“ - што 

закон не познаје. 
У ослобођења од плаћања комуналне накнаде за заузеће јавне површине утврђено је ЗНКЈД 
- чланом 241. па је садржина тога члана садржана у члану 7. из разлога прегледности. 

 
УСКЛАЂИВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 
  

Чланом 236. ЗНКЈД прописане се врсте накнада (за коришћење јавне површине) а чланом 
242. да остварени приходи припадају буџету јединице локалне самоуправе. Одредбе важеће 
општинске Одлуке о локалним комуналним таксама – пречишћен текст (Сл. Лист општине 

Бечеј 2/2020) нису усклађене са одредбама ЗНКЈД. 
ЗНКЈД чланом 239. (став 2. и 3.) прописано је:  
„Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој 

се налази простор који се користи, уколико је зона утврђена актом јединице локалне 
самоуправе, као и техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина 
користи за постављање објеката. 

Актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује се висина накнаде у складу са ст. 
1. и 2. овог члана, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне 
површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.“  

Надаље су чланом 12. прописани највиши износи накнада дневно и то за:  
1. Накнаду за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности - 125,44 динара/m2. 
2. Накнаду за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 
других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе 

и за потребе других лица, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе - 102,83 динара/m2. 
3. Накнаду за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова и изградњу - 185,04 динара/m2. 
Дефиниције обвезника накнаде и појмова у члану 5. предлога Одлуке прописане су у складу 
са одредбом члана 236. става 2, 3. и 4. ЗНКЈД. 
Одредбе Одлуке o ослобођењима плаћања накнада у члану 7. овог предлога Одлуке 

прописане су у складу са одредбом члана 241. ЗНКЈД. 
Одредбе предлога Одлуке o начину утврђивања износа накнаде у члану 9. прописане су у 
складу са одредбама Прилога 12. ЗНКЈД – дневни износи, а детаљно разрађени у Тарифи.  

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 
114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 

19/2021 и 10/2022) прописано је плаћање и то:  
Комуналних такси за:  
1. истицање фирме на пословном простору – на рачун јавних прихода 840-716111843-35 – 

са назнаком ЛПА; 
2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина – на рачун јавних прихода 840-714513843-04 - без ознаке ЛПА и  



3. држање средстава за игру ("забавне игре") – на рачуну јавних прихода 840-714572843-

29 - са ознаком ЛПА.  
Накнада за:  
1) коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности - на рачун јавних прихода 840–714565843-77 – без ознаке ЛПА; 
2) за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку 
другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе – на рачун јавних прихода 840-714566843–84 – без ознаке ЛПА и  

3) за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу - на рачун јавних прихода 840–714567843–91 – 
без ознаке ЛПА. 

Међутим, чланом 240. став 1. и 2. ЗНКЈД – изричито је прописано:  
„Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног 
простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним 

карактеристикама објекта. 
Накнаду из става 1. овог члана, утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода решењем.“  

На основу ових одредби прописана је и надлежност за утврђивање, књижење и наплату 
јавних прихода по одељењима општинске управе – у члану 10. и 14. предлога Одлуке – на 
корист Одељења за локалну пореску администрацију. 

 
УТВРЂИВАЊЕ ПОСТУПАЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПТШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Наведеним прописима је утврђено да организациона јединица локалне самоуправе 
надлежна за утврђивање јавних прихода, утврђује износе накнада. Међутим, како самом 

утврђивању накнаде претходи доношење управних аката других организационих јединица, 
потребно је уредити поступање сваке од њих. Све то обзиром да је се Општинска управа 
организује као јединствени огран (члан 53. Закона о локaлној самоуправи) па се не могу 

применити одредбе ЗУП о заједничном решењу, а нема услова ни да се о њима решава као 
о делимичом и допунском решењу. У питању су одвојени управни акти, чије је доношње 
потебно координирати. 
 

ПРЕЦИЗИРАЊЕ ЗОНА 
 
Чланом 17. предлога Одлуке се прецизирају зоне за наплату такси и накнада, обзиром на 

промену назива улица (нпр. Карла Маркса, Бориса Кидрича), поделу улица на две 
(Пионирска – Мајора Нађ Шандора) и нестанак објеката који су били прописани као граница 
између појединих зона (нпр. пруга).  

Зоне се дају описно и додатно се прецизирају навођењем кућних бројева који припадају тој 
зони.  
Максимално се избегава коришћења непрецизних термина „насељено место“ већ се 

разграничења дају, када код је могуће у оквирима катастарских општина, што је знатно 
прецизније. 
 



УТВРЂИВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ  

 
За истицање фирме на пословном простору комунална такса се утврђује у годишњем износу 
по врстама делатности и према зонама где се налази истакнута фирма у смислу члана 17. 
предлога Одлуке.  

Сама комунална такса је утврђена у Тарифном броју 1, али је за ефикасно спровођење 
Одлуке потребно извршити предложене измене - како би се увела обавеза подношења 
пријаве (што до сада није био случај – већ је изричито било прописано да се пријава не 

подноси) као и прекршајна санкција у случају не подношења или неблаговременог 
подношења пријаве (што такође није постојало).  
 

УТВРЂИВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАБАВНЕ ИГРЕ  
 
За држање средстава за забавне игре (игрице на рачунару, билијар, флипери, сегамега 

игре, пикадо и сл.) комунална такса се утврђује у месечном износу по апарату, према зонама 
где се налази простор у коме се држе средства за игру.  
Сама комунална такса је утврђена у Тарифном броју 3, али је за ефикасно спровођење 

Одлуке потребно извршити предложене измене - како би се увела обавеза подношења 
пријаве (што до сада није био случај) као и прекршајна санкција у случају не подношења 
или неблаговременог подношења пријаве.  

Пријаву за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за забавне игре подноси 
правно лице/предузетник/физичко лице који држи апарате за забавну игру у року од 15 
дана од дана почетка држања истих, као и у року од 15 дана од сваке настале промене од 

значаја за утврђивање комуналне таксе.  
Предложеним обрасцем је предвиђено да обвезник у пријави, поред осталог, наводи врсту 
апарата, број комада и период држања апарата. 

У прелазним и завршним одредбама члана 21. предлога Одлуке, прописана је обавеза 
Одељења општинске управе надлежног за послове инспекцијског надзора, да приликом 
вршења послова из своје надлежности, у смислу одредбе члана 5. став 2. Закона о 

инспекцијском надзору, обавезно записнички констатује све држаоце просторија у којима 
се држе средстава за игру ("забавне игре") као што су: билијар, флипер, сега- мега на ТВу, 
стони фудбал, игре на рачунару и слично, те констатовати њихов број и врсту, као и од када 

се средства за игру држе.  
Чињенице у пореском поступку утврђује се на основу доказа, а као доказ у пореском 
поступку могу се употребити пореска пријава, порески биланс, пословне књиге и 
евиденције, рачуноводствени искази, пословна документација и др. исправе и информације 

којима орган располаже. Како би се уопште започела контрола пријављивања обавезе 
комуналне таксе неопходно је увести обавезу пријављивања, и прописати одговарајућу 
санкцију.  

У члану 10. предлога Одлуке се, у смислу одредби ЗУП-а, наглашава и могућност да се 
пријаве за утврђивање комуналне таксе (било које врсте), могу поднети и у слободној 
форми – као поднесак. У том случају, ће Одељење непосредно применити одредбе ЗУП-а. 

То подразумева, а што се Одлуком посебно не уређује, да уколико постоје формални 
недостатци који спречавају поступање или је пријава неразумљива или непотпуна орган 
обавештава подносиоца о начину на који ће уредити пријаву односно отклонити недостатак 

и оставља рок за исто, а који не може бити краћи од 8 дана. Уредну пријаву и пријаву коју 
је обвезник уредио у остављеном року, орган уноси у евиденцију и доноси решење којим се 
утврђује обавеза по основу одговарајуће локалне комуналне таксе.  



На издато решење обвезник има право жалбе Mинистарству финансија путем Одељења 

локалне пореске администрације Општинске управе општине Бечеј, у року од 15 дана од 
дана достављања решења.  
 
ПРЕКРШАЈНЕ САНКЦИЈЕ 

 
Прекршајне санкције предложене предлогом одлуке прописане су у распону, како би се овој 
обавези дало на важности (обавезна процедура пред Прекршајним судом) а како би се 

самом Прекршајном суду омогућило да у прописаним распонима конкретизује санкцију, 
зависно од околности сваког случаја.  
По мишљењу предлагача овакво изрицање санције (путем Прекршајног суда) утицаће на то 

да се квалитетније остваре циљеви генералне превенције изрицањем прекршајних 
санкција, као и да се, у судском поступку (радије него сумарно путем прекршајног налога) 
индивидуализује прекршајна санкција те на тај начин остваре и циљеви специјалне 

превенције. 
 
ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 
Тарифни број 1 – комунална такса за истицање фирме на пословном простору није мењана 
осим у тачки 1.3. где су кориговани износи који су умањени изменама и допунама од 2013. 

године (Одлуком о изменама и допунама одлуке о локланим комуналним таксама ("Сл.лист 
општине Бечеј", бр 8/2012). У осталом делу тарифни број није мењан, само је прегледније 
приказан (тарифни број 1.1). 

Тарифни број 2 – комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина измењена је у толико да се уместо неправилних 
ознака јединица физичких величина „т“ за тону, „цм3“ за кубни центиметар итд, сада наводе 

јединице у складу са ознакама у СИ система: t, cm3, kW итд…  
Такође, извршено је и усклађивање износа који су усклађени са износима локалне 
комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина („Сл. гласник РС“, бр. 124/2022). Такође, приказ је 
уређен прегледније – табеларно. 
Тарифни број 3 – Измењен је утолико што је брисана одредба да „ако се апарати (рачунари) 

користе вишенаменски сходно регистрованој делатности, обвезник плаћа 70% износа из 
овог Тарифног броја из разлога што отвара могућност за злоупотребу, а тешко је замислити 
ситуацију у којој се на истом рачунару нпр води апликација за конобаре и истовремено гости 
играју забавне игре. 

 
ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Било је потребно уредити врсте накнада за коришћење јавне површине онако како их 
прописује Закон.  
У Тарифном броју 1 – утврђене су накнаде за коришћење по тамо неведеним врстама, у 

свакој водећи рачуна о законским максимумима прописаним за ту врсту. Приликом 
прописивања врста накнада, пошло се од досадашње одлуке и потреба Одељења за 
убранизам, саобраћај и комуналне делатности, и тренутно важеће одлуке, само су износи 

прилагођени новим законским одредбама тј. прописни по дану по m2, уместо досадашњих 
паушалних износа. 



Тарифни број 2 – Измењен је утолико, што је било потребно прилагодити начин утврђивања 

накнаде по законским критеријумима, односно утврдити им цену по m2 по дану. У том смислу 
допуњен је одредбама које нису постојале, а тичу се накнаде за коришћње јавне површине 
за оглашавање за сопствене и потребе других лица, и то у случајвеима да се оглашавање 
врши са дозволом надлежног органа или без ње. Уколико се оглашавање врши без дозволе, 

износи накнаде су 30% већи. 
Тарифнио број 3 – Накнаде су утврђене према новим законским одредбама тј. прописане су 
по дану по m2, уместо досадашњих паушалних износа. Том приликом пошло се од 

досадашње праксе Одељења за убранизам, саобраћај и комуналне делатности, и ради 
лакшег утврђивања, не узимају се у обзир зоне (у тачкама 3.1, 3.2. и 3.3.) јер по оцени 
предлагача те врсте радова имају исти утицај, без обзира на зону у којој се изводе, док су  

у тачки 3.4. (заузеће јавне површине грађевинским материјалом) зоне,  по логици ствари, 
узете у обзир. 
 

СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ  
 
За реализацију одлуке није потребно издвојити средства из буџета општине Бечеј. Одлука 

о изменама и допунама садржи измене врста комуналних такси, како су прописане законом. 
 


