
На основу члана 6. тачка 5) Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 -
усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин.
износи и 89/18 - усклађени дин. износи и 95/18 - др. Закон), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
("Сл. гласник РС", бр. 95/18), и члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 22/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Сомбора, на 31. седници одржаној дана 12.02.2019. године, донела је

Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 2/2019 од 12.2.2019.
године, а ступила је на снагу 20.2.2019.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине

органу који утврђује обавезу плаћања накнада за коришћење јавне површине на територији Града Сомбора и то:
1) накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности.
2) накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење

површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на
расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине.

3) накнаде за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и
изградњу.

Члан 2.
Јавна површина у смислу ове одлуке јесте јавна површина одређена Одлуком о уређењу града.

Члан 3.
Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима утврђују се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту.

Члан 4.
Техничко-употребне карактеристике објекта одређене су Одлуком о уређењу града, Одлуком о условима, начину и поступку за

издавање локације за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији града Сомбора, Правилником и програмом о
постављању објеката и уређаја на територији града Сомбора, Правилник о постављању башта угоститељских објеката на територији
града Сомбора.

Обвезник накнаде

Члан 5.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.

Основица

Члан 6.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним

(m2).

Висина накнаде

Члан 7.
Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. закона којим се уређују накнаде за коришћење

јавних добара.
Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој се налази простор који се користи, као и

техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за постављање објеката.

Начин утврђивања и плаћања

Члан 8.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, сразмерно времену

коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта.
ЈКП "Простор" Сомбор, које је у складу са општим актима града Сомбора, надлежно за издавање одобрења за коришћења јавне

површине, дужно је да примерак одобрења, достави Одељењу локалне пореске администрације, одмах, а најкасније у року од 3
дана.

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, на
основу података садржаних у одобрењу из става 2. овог члана.

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за
које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.

Прoтив рeшeњa из става 3. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности послови финансија, прeкo
Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора.

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није
прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 9.
За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација,

производа старих и уметничких заната и домаће радиности плаћа се накнада по сваком целом или започетом квадратном метру
заузете јавне површине од стране правних и физичких лица која користе исту, а зависно од положајне зоне у којој се налази јавна
површина, у дневном износу:

1. За постављање башта угоститељских објеката:
а) у граду Сомбор:  



- за екстра А положајну зону 22,00 динара,

- за екстра Б и Ц положајну зону 17,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону 11,00 динара.

б) у насељеним местима:  

- за све положајне зоне 5,00 динара.
У периоду од 01.10 до 31.03 овако утврђена накнада умањује се за 50% за постављање баште угоститељског објекта отвореног

типа.
2. За постављање слободностојећих и зидних витрина ради излагања и рекламирања робе ван пословног простора:

а) у граду Сомбор:  

- за екстра А положајну зону 107,00 динара,

- за екстра Б и Ц положајну зону 85,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону 64,00 динара.

б) у насељеним местима  

- за све положајне зоне 27,00 динара.
3. За постављање киоска и мањих монтажних објеката:

а) у граду Сомбор:  

- за екстра А, Б и Ц положајну зону 36,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону 24,00 динара.

б) у насељеним местима  

- за све положајне зоне 6,00 динара.
4. За постављање покретних тезги за излагање и продају робе:

а) у граду Сомбор:  

- за екстра А положајну зону 122,00 динара,

- за екстра Б и Ц положајну зону 100,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону 70,00 динара.

б) у насељеним местима  

- за све положајне зоне 32,00 динара.
За постављање јелки овако утврђена накнада умањује се за 50%.
5. За постављање изложбених пултова и опреме за уметничке активности:

а) у граду Сомбор:  

- за екстра А положајну зону 110,00 динара,

- за екстра Б и Ц положајну зону 80,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону 40,00 динара.

б) у насељеним местима  

- за све положајне зоне 21,00 динара.
6. За постављање покретних уређаја за припрему хране:

а) у граду Сомбор:  

- за екстра А положајну зону 65,00 динара,

- за екстра Б и Ц положајну зону 39,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону 21,00 динара.

б) у насељеним местима  

- за све положајне зоне 10,00 динара.
7. За постављање расхладних уређаја за продају напитака, индустријског сладоледа и кремова:

а) у граду Сомбор:  

- за екстра А положајну зону 80,00 динара,

- за екстра Б и Ц положајну зону 51,00 динара,



- за I, II, III и IV положајну зону 39,00 динара.

б) у насељеним местима  

- за све положајне зоне 26,00 динара.
8. За постављање објеката и опреме за извођење забавних програма и спортских приредби:

а) у граду Сомбор:  

- за екстра А положајну зону 122,00 динара,

- за екстра Б и Ц положајну зону 79,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону 10,00 динара.

б) у насељеним местима  

- за све положајне зоне 5,00 динара.
9. За постављање и кретање дечијих аутомобила, мотора и сл. за све зоне у износу од 54,00 динара.
10. За постављање монтажно-демонтажних објеката за манифестације:

а) у граду Сомбор:  

- за екстра А положајну зону 107,00 динара,

- за екстра Б и Ц положајну зону 85,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону 54,00 динара.

б) у насељеним местима  

- за све положајне зоне 32,00 динара.
Члан 10.

Организатори манифестација када је покровитељ Град Сомбора и јавна предузећа чији је оснивач Град Сомбор, на јавним
површинама које су им поверене на управљање, коришћење и одржавање, плаћају накнаду у висини 10%, од прописаног износа
накнаде у члану 9. ове Одлуке.

Члан 11.
За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и

објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет
или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје ЈКП "Простор" Сомбор, плаћа се накнада зависно од положајне зоне
и површине средства за оглашавање, у дневном износу:

Положајне зоне до 3 m2 3 m2 - 12 m2

 a) у граду Сомбор:   

 екстра А 36,00 59,00

 екстра Б 36,00 59,00

 екстра Ц 36,00 59,00

 I 26,00 39,00

 II 19,00 30,00

 III 12,00 18,00

 IV 12,00 18,00

 б) у насељеним местима   

 I 19,00 30,00

 II и III 12,00 18,00
За део површине средства за оглашавање преко 12 m2, накнада се умањује за 40%.
Постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на

другом земљишту које користи управљач државног пута као и поред и на улицама и општинским путевима, односно на другом
земљишту које користи управљач улице или општинског пута није предмет ове накнаде.

Накнада из става 1. овог члана плаћа се и за средства за оглашавање и натписе постављене на посебним објектима за
рекламирање, плакатирање и оглашавање; зидовима и крововима зграда; оградама; стубовима јавне расвете, конзолним и
ротирајућим рекламним таблама; транспарентним таблама између стубова и на објектима (разапета платна) и другим сличним
објектима, у појасу улице окренутим ка јавној површини.

Накнада из члана 1. овог члана не плаћа се за читуље, као ни за објаве и огласе који се односе на делатности државних органа,
органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе.

Члан 12.
За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу,

плаћа се накнада по квадратном метру заузете јавне површине у дневном износу од 21,00 динара.
Накнада из става 1. овог члана наплаћује се у пуном износу у граду за екстра А, екстра Б и екстра Ц зону, за I положајну зону

умањује се за 20%, за II положајну зону умањује се за 30%, за III положајну зону умањује се за 40%, за IV положајну зону умањује
се за 50%, а у насељеним местима за I положајну зону умањује се за 60%, за II положајну зону умањује се за 70% и за III положајну



зону умањује се за 80%.
Накнада из става 1. овог члана увећава се за 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине.

Ослобођења

Члан 13.
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава.
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова нe

плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или
другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у
функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe
издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.

Члан 14.
У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се одредбе Закона о накнадама за коришћење јавних

добара.
Члан 15.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе члана 2. тачка 2, 4, 6. и 7., члана 6, члана 11. став 2., дела члана
14. који се односи на надлежност ЈКП "Простор" Сомбор и дела члана 18 став 1. тачка 1. који се односи на повреду члана 6. Одлуке
о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 23/2018) и тарифни бројеви 2, 4, 6. и 7.
Тарифе уз исту.

Члан 16.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".
РС-АПВ

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 436-6/2019-I
Дана: 12.02.2019. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Прим. др Зоран Парчетић, с.р.


