
На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - ускл.
дин. износи, 125/2014 - ускл. дин. износи, 95/2015 - ускл. дин. износи, 83/2016, 91/2016 - ускл. дин. износи, 104/2016 - др. закон,
96/2017 - ускл. дин. износи и 89/2018 - ускл. дин. износи), члана 38. и члана 111., а у вези са чланом 14. став 1. тачка 4. и став 2.
тачка 1. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 22/2016 - пречишћен текст) Скупштина града Сомбора је на својој 30.
седници одржаној дана 17.12.2018. године донела је

Одлуку о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 23/2018 од
17.12.2018. године, ступила је на снагу 25.12.2018, а примењује се од 1.1.2019.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за услуге које Градска управа врши на захтев других правних и физичких лица, и то:
1. Накнада за закључење брака ван службених просторија - 13.496,00 динара, изузев закључења брака ван службених просторија

старих и болесних лица и лица на издржавању затворске казне.
2. Накнада за коришћење велике сале у згради старе Градске куће:
а) у грејној сезони
- почетно загревање 4.797,00 динара
- сваки наредни сат грејања 1.066,00 динара
- закуп сале по сату коришћења 1.066,00 динара
б) ван грејне сезоне 1.066,00 динара
3. Накнада за коришћење мале сале у старој Градској кући:
а) - у грејној сезони 1.279,00 динара/1 сат
б) - ван грејне сезоне 426,00 динара/1сат
4. Накнада за оглашавање спровођења поступка процене утицаја на животну средину у средствима информисања: 70.210,00

динара
5. Накнада за рад Техничке комисије за процену утицаја на животну средину објеката са листе I и листе II (из Уредбе о утврђивању

листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину), закључно са давањем сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, према следећем трошковнику:

ТРОШКОВНИК ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ у нето износу
- за трочлани састав Комисије 29.180,00 динара
- за петочлани састав Комисије 46.690,00 динара
- за Комисију са већим бројем чланова увећано за 7.980,00 динара по сваком новом члану
Накнада за рад Техничке комисије за процену утицаја на животну средину, обрачунава се према вредностима из трошковника за

рад Техничке комисије, увећаној за припадајуће порезе и доприносе.
6. Накнада за одређивање категорије кућа, станова и соба за одмор по захтеву физичког лица износи по објекту, и то:
- објекти до 50 m2 2.308,00 динара
- објекти од 50 до 150 m2 2.836,00 динара
- објекти преко 150 m2 3.384,00 динара

Члан 2.
Под другим лицима из става 1. члана 1. ове Одлуке подразумевају се сва правна и физичка лица.

Члан 3.
За вршење осталих услуга које се могу појавити од случаја до случаја, а чија накнада није предвиђена овом Одлуком, накнада ће

се одредити за сваки конкретан случај на основу потребног времена и других трошкова потребних за извршење услуге.
Накнаду из става 1. овог члана предложиће надлежна организациона јединица Градске управе која пружа наведену услугу, с тим

да ће се иста утврдити допуном ове Одлуке.
Члан 4.

Странка која тражи вршење услуга дужна је поднети захтев надлежној организационој јединици Градске управе.
Члан 5.

Евиденцију о извршеним услугама из члана 1. ове Одлуке води организациона јединица Градске управе која врши услуге.
Корисници услуга дужни су уплаћивати утврђени износ пре извршења услуге.
Уплата накнаде врши се уплатницом, у корист уплатног рачуна јавних прихода буџета града Сомбора.

Члан 6.
Обвезник плаћања накнаде је корисник услуге.
За плаћање накнаде, обрачун камате за доцњу у плаћању, принудну наплату, примењују се одредбе Закона о пореском поступку

и пореској администрацији.
Члан 7.

Обвезник плаћања накнаде који је платио накнаду, а коју није био дужан да плати, јер је накнаду платио у износу већем од
прописане или је накнаду платио за радњу коју орган града односно организациона јединица Градске управе нису из било којих
разлога извршили, има право на повраћај накнаде.

Поступак за повраћај накнаде покреће се по захтеву Обвезника плаћања накнаде.
Решење о повраћају накнаде доноси организациона јединица Градске управе надлежна за послове опште управе.
На повраћај накнаде из става 1. и 2. овог члана примењују се одредбе о повраћају више уплаћених пореза по прописима којима

се уређују порез и доходак грађана.
Члан 8.

Накнаду из члана 1. тачка 2. и 3. ове Одлуке не плаћају органи града, директни или индиректни корисници буџета града Сомбора,
организатори манифестација када је покровитељ град Сомбор, јавна предузећа чији је оснивач град Сомбор.

Решење о ослобађању плаћања накнаде из претходног става доноси Одељење за општу управу Градске управе града Сомбора,
а по захтеву странке.

Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима ("Сл.

лист Града Сомбора" 18/2017).
Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Сомбора, а примењује се од 01. јануара
2019. године.
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