На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
125/14–
гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13–усклађени дин. изн,
усклађени дин. изн, 95/ 15 усклађени дин. изн, 83/ 16, 91/16–усклађени дин. изн, 104/16–др.
24. тачка 16. Статута
закон, 96/17-усклађени дин. изн. и 89//18–усклађени дин. изн.) и члана
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града новог Сада“, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на ХШ/ седници од 27. децембра 2018. године, доноси

одлуку

о ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА одлукв о ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
56/12, 69/13, 21/14-решење о усклађивању дин. изн, 33/14, 35/14–испр, 47/14–решење о
усклађивању дин. изн , 69/ 14, 74/ 16, 21/ 17 и 68/ 17) у ТАКСЕНОЈ ТАРИФИ која је саставни
део ове одлуке, у Тарифном броју 1. тачка 3. мења се и гласи:
„3. Комунална такса за истицање фирме плаћа се за седиште и сваку издвојену
пословну јединицу на територији Града Новог Сада.
У тачки 7. речи: „као и предузетници и мала“ замењују се речима: „као и
“предузетници, мала и микро“.
У тачки 9. речи: „средња и мала“ замењују се речима: „средња, мала и микро“.
У тачки 11. речи: „и предузетници и мала“ замењују се речима: „и предузетници,
мала и микро“.
После тачке 11. додаје се тачка 12. која гласи:
„12. Правним лицима и предузетницима који су обвезници комуналне таксе, чије је
седиште на територији Града Новог Сада, такса се умањује за 20% за истакнуту фирму на
пословном објкету који се налази на адреси изван седишта.

Правна лица и предузетници који су обвезници комуналне таксе, а који немају
седиште на територији Града Новог Сада за прву пословну јединицу или објекат у коме
обављају делатност, плаћају комуналну таксу у пуном износу, а за сваку следећу пословну
јединицу или објекат у коме обављају делатност комунална такса се умањује за 20%.“

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања „Службеном
листу
Града новог Сада“, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
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