
1. На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13,125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17) члана 11. и члана 38б став 1. 

Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 
101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13, 68/14, 95/18,99/18), и члана 40. став 1. тачка 3. 

Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број6/2019), Скупштина 

општина Нови Бечеј је, на 34. седници одржаној дана 29.11.2019. године, донела 
 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 

ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на непокретностима на територији 
општине Нови Бечеј. 

 
Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе: 
 

1.  на непокретностима обвезника који води пословне књиге – 0,3%; 

2.  на земљишту (пољопривредном, шумском, грађевинском) обвезника који не води 
пословне књиге – 

0,1%; 
3.  на непокретностима обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту, зависе 

од висине пореске основице, и то: 
 

 

На пореску основицу 

 

Плаћа се на име пореза 

(1) до 10.000.000 динара 0,4% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара порез из подтачке (1) + 0,6%на износ преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара порез из подтачке (2) + 1%на износ преко 25.000.000 динара 

(4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) + 2%на износ преко 50.000.000 динара 

 

 

Члан 3. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на 

имовину у општини Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 18/2018). 

Ову одлуку објавити на интернет страни www.novibecej.rs. 
 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службенom листу општине 
Нови Бечej, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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