
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС и
14/16), члану 20. тачка 4. Закона о локалној самоуправи, ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), чл. 6. тачка 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износи, 124/14 - усклађени дин.
износи и 95/15 - усклађени дин. износи) и члану 38. став 1. тачка 3. и 6. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 2/08
и 6/13), Скупштина Града Сомбора на 8. седници одржаној дана 30.11.2016. године, донела је

Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Сомбора

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 27/2016 од
30.11.2016. године, а ступила је на снагу 1.12.2016, од када се и примењује.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се накнада за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Сомбора (у даљем тексту:

накнада), критеријуми, висина, рокови, обвезници и начин плаћања и олакшице за одређене категорије обвезника плаћања, ради
стварања материјалних услова за остваривање права и дужности Града Сомбора у области заштите и унапређивања животне
средине.

Члан 2.
Средства обезбеђена од накнаде у складу са овом Одлуком су наменски приходи буџетског фонда за заштиту животне средине

Града Сомбора и користе се у складу са одлуком о његовом оснивању.
Члан 3.

Обвезници плаћања накнаде су имаоци права својине на непокретности односно закупци ако се непокретности користе по основу
закупа и то за пословни простор за обављање пословне делатности привредних субјеката као и за коришћење земљишта за
обављање редовне делатности привредних субјеката.

Члан 4.
Обвезницима из члана 3. ове одлуке накнада се обрачунава на месечном нивоу, по m2 и то:
- за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности привредних субјеката 2,50

динара/m2.
- за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката 0,40 динара/m2.
Подаци о површини пословног простора и земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката утврђују се на

основу пријаве обвезника накнаде, службених евиденција, а могу се утврдити и теренском контролом.
Члан 5.

Највиши износ накнаде из члана 4. ове Одлуке не може бити већи од 500.000,00 динара на годишњем нивоу.
Члан 6.

Висину накнаде из члана 4. ове Одлуке утврђује решењем Одељење локалне пореске администрације Градске управе града
Сомбора.

Накнада се утврђује на месечном нивоу а плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02., 15.05.,
15.08. и 15.11. текуће године).

До доспелости обавезе плаћања накнаде по решењу о утврђивању накнаде за текућу годину накнада се плаћа аконтационо, у
висини утврђене обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа накнада.

Разлика између износа накнаде утврђеног решењем из става 1. овог члана и аконтационо уплаћеног износа накнаде, обвезник је
дужан да плати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању обавезе плаћања накнаде.

Члан 7.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан је да поднесе пријаву за утврђивање предметне накнаде

Одељењу локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора у року од 15 дана од дана настанка обавезе, као и сваке
настале промене од значаја за утврђивање накнаде.

Члан 8.
За утврђивање, контролу и наплату накнаде примењују се одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска

администрација.
Члан 9.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на
територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 10/2010, 4/2012, 11/2013 и 17/2014).

Члан 10.
Започети поступци у којима је до дана почетка примене ове одлуке донето првостепено решење о утврђивању обавезе плаћања

накнаде за заштиту и унапређивање животне средине по одредбама Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 10/2010, 4/2012, 11/2013 и 17/2014), окончаће се по одредбама те
одлуке.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Сомбора", а примењиваће се од 01.

јануара 2017. године.
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