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 На основу члана 27а став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 98/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 58. став 1. тачка 10) 

Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/2019 - пречишћен текст), 

 

Градско веће Града Суботице, на 19. седници одржаној дана 16.04.2021. године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

Правна лица и предузетници, којима је мерама Владе Републике Србије, а у складу са 

Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, 

бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21 и 34/21), Наредбом о 

радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести 

COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 22/2021, 23/2021 и 25/2021) и Наредбом о радном времену 

и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне 

болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 33/21), било забрањено или ограничено обављање 

делатности, могу се ослободити од плаћања изворних локалних јавних прихода и то:  

- Накнаде за коришћење јавне површине за постављање столова и столица („летње 

баште“) испред свог пословног простора, за период 01.04.2021. до 31.05.2021. године у 

висини од 100% износа накнаде, а за период од 01.06.2021. до 31.08.2021. године у 

висини од 50% износа накнаде;  

- Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, за период од 01.04.2021. до 

30.06.2021. године у висини од 50% износа накнаде и  

- Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, за период од 01.04.2021. 

до 30.06.2021. године у висини од 50% износа таксе.  

 

 

Члан 2. 

 

 Правна лица и предузетници могу у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 

поднети захтев за отпис изворних локалних јавних прихода, из члана 1. Одлуке, Секретаријату 

локалне пореске администрације.  

  



 

 

У поступку одлучивања по захтевима из претходног члана Секретаријат локалне пореске 

администрације примењиваће норме Закона о општем управном поступку и о захтеву ће 

одлучивати решењем, на које се може изјавити жалба Градском већу Града Суботице, у року од 15 

дана од дана пријема решења.  

  

Члан 3. 

 

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

Суботице“. 
 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

     Стеван Бакић 

 


