ОДЛУКА
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА
("Сл. лист Града Сомбора", бр. 10/2013, 17/2014 и 11/2015)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора уводе се
локалне комуналне таксе за коришћења права, предмета и услуга на територији Града
Сомбора (у даљем тексту: комуналне таксе) и утврђују настанак таксене обавезе,
обвезници, висина, олакшице, ослобађање од плаћања, рокови и начин плаћања.
За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог члана не може се уводити
посебна накнада.

Члан 2
Комунална такса се уводи за:
1) истицање фирме на пословном простору;
2) коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду Сомбор (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
3) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина;
4) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности,
5) држање средстава за игру ("забавне игре");
6) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења;
7) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова.

Члан 3
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга наведених у члану 2.
ове Одлуке, а за чије је коришћење прописано плаћање таксе по Тарифи која је
саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора.

Члан 4
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе и траје док траје коришћења права,
предмета и услуга.

Члан 5
Комунална такса се утврђује у различитој висини зависно од врсте делатности,
површине и техничко-употребних карактеристика објекта и по деловима територије,
односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се
плаћа такса.

Члан 6
Обвезник комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета и услуга за
чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе, прибави решење надлежног
органа у складу са посебним, односно важећим Правилником.

Члан 7
Комуналне таксе се утврђују у годишњем износу односно сразмерно времену
коришћења права, предмета и услуга.

Члан 8
Обвезник комуналне таксе дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по
основу комуналне таксе надлежном органу најкасније у року од 15 дана од дана
почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена такса.
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену значајну за утврђивање
комуналне таксе пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка
промене.

Члан 9
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, наплате, камате, застарелости,
поступка по правним лековима и осталог, примењује се одредбе закона којим се
уређује порески поступак и пореска администрација.
У свему осталом што није посебно регулисано Одлуком о локалним комуналним
таксама на територији Града Сомбора примењују се одредбе Закона о финансирању
локалне самоуправе.

Члан 10
Рачуни за уплату комуналних такси прописани су Правилником о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл.
гласник РС" бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12,22/13, 48/13 и 61/13).

Члан 11
Комуналне таксе из чл. 2. ове Одлуке представљају изворни приход Града Сомбора.
ЈКП "Простор" Сомбор је дужно да локалну комуналну таксу наплаћену у складу овом
Одлуком уплаћује на уплатни рачун јавног прихода намењен за буџет Града Сомбора.

Члан 12
Државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и
јединице локалне самоуправе ослобођени су плаћања комуналних такси за коришћења
права, предмета и услуга.

Члан 13
Саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора је
Тарифе локалних комуналних такси утврђена за коришћење појединих права,
предмете и услуге.

Члан 14
Утврђивање и наплату комуналних такси по Одлуци о локалним комуналним таксама
на територији Града Сомбора врше надлежна одељења Градске управе Града
Сомбора и Јавно комунално предузеће "Простор" Сомбор (у даљем тексту: ЈКП
"Простор" Сомбор).

Члан 15
Надлежна служба Градске управе има обавезу да Тарифу локалних комуналних такси,
која је саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града
Сомбора, истакне на огласној табли Градске управе и исту достави свим надлежним
органима који врше наплату локалних комуналних такси.

Члан 16
За утврђену и наплаћену комуналну таксу до дана ступања на снагу Одлуке о
локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора неће се наплаћивати
разлика износа таксе.

II НАДЗОР
Члан 17
Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење градске управе Града Сомбора
надлежно за послове контроле и наплате изворних прихода Града Сомбора.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај обвезник
таксе - правно лице ако:
1. пре добијања решења надлежног органа почне са коришћењем права, предмета или
услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе овом
Одлуком, односно не поднесе пријаву - захтев у роковима прописаним овом одлуком
(чл. 6. и чл. 8. став 1. Одлуке)
2. не пријави или не пријави у прописаном року сваку насталу промену (члан 8. став 2.
Одлуке);

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
Новчаном казном у висини од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се
обвезник таксе - предузетник ако учини прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се обвезник таксе - физичко
лице ако учини прекршаје из става 1. овог члана.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19
Ступањем на снагу Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града
Сомбора и Тарифе локалних комуналних такси, која је саставни део исте, престаје да
важи Одлука о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора и Тарифа
локалних комуналних такси уз исту ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 12/12).

Члан 20
Одлука о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора и Тарифа
локалних комуналних такси која је саставни део исте, ступају на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном листу Града Сомбора", а примењиваће се од
01. јануара 2014. године.

Самостални члан Одлуке о измени
Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора
("Сл. лист града Сомбора", бр. 17/2014)

Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Сомбора", а примењиваће се од 01. јануара 2015. године.

Самостални члан Одлуке о другим изменама и допунама
Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора
("Сл. лист Града Сомбора", бр. 11/2015)

Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Сомбора", а примењиваће се од 01. јануара 2016. године.

ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ УЗ ОДЛУКУ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Тарифни број 1.
За истицање фирме, односно назива на пословном простору плаћа се такса зависно од
положајне зоне где се пословни простор налази, а које положајне зоне су утврђене
Одлуком о грађевинском земљишту, и то:

а) У граду Сомбору:
- за екстра А зону
- за екстра Б зону
- за екстра Ц зону
- за I положајну зону
- за II положајну зону
- за III положајну зону
- за IV положајну зону
б) У насељеним местима:
- за I положајну зону
- за II положајну зону

92.000,00 динара
82.000,00 динара
74.000,00 динара
59.000,00 динара
47.000,00 динара
38.000,00 динара
31.000,00 динара
21.000,00 динара
16.000,00 динара

- за III положајну зону

11.000,00 динара

Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга: електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека - у даљем тексту: изузете делатности), а имају годишњи приход до
50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна лица који имају годишњи приход преко
50.000.000,00 динара (осим изузетих делатности), плаћају фирмарину из става 1. овог
тарифног броја.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица (осим изузетих делатности), плаћају фирмарину из става 1. овог тарифног
броја увећану коефицијентом 1,5.
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала, средња и велика правна лица, а обављају изузете делатности,
плаћају фирмарину из става 1. овог тарифног броја увећану коефицијентом 5.
Делатности у складу са прописима који одређује послове који се сматрају уметничким и
старим занатима, односно пословима домаће радиности, ослобађају се плаћања
фирмарине.
Новоосноване радње и предузећа којима је производња основна делатност,
ослобађају се таксе на истицање фирме у години оснивања у износу од 50%.
Под фирмом се, у смислу Одлуке, подразумева сваки истакнути назив или име на
пословном или стамбеном објекту које упућује на то да правно или физичко лице
обавља одређену делатност.
Обвезник таксе из овог тарифног броја је
представништво правног лица и физичко лице.

правно

лице,

огранак

односно

Такса за истицање фирме плаћа се за седиште, представништво, пословну јединицу и
просторије ван седишта правног и физичког лица на територији Града Сомбора.
Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми једног истог обвезника такса
се плаћа само за једну фирму.

Такса по овом тарифном броју утврђује се годишње посебним решењем надлежног
одељења, односно сразмерно времену истицања фирме, а плаћа се тромесечно, у
року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на уплатни рачун број: 840-716111843-35.
До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину такса се плаћа
аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за
коју се утврђује и плаћа такса.
За другу и сваку наредну истакнуту фирму ван седишта обвезника такса се умањује за
50% од прописане таксе, а које умањење се односи само на обвезнике са седиштем на
територији Града Сомбора.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица, као и предузетници и микро правна лица (осим изузетих
делатности) која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара дужни су да
надлежном Одељењу доставе биланс успеха најкасније до 31. марта текуће године.
Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши Одељење надлежно за
локалну пореску администрацију сходно одредбама закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.

Тарифни број 2.
За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају Граду Сомбор (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.) плаћа се такса зависно од положајне зоне и
површине рекламног паноа, а обрачуна се на начин:
Положајне
зоне
екстра А
екстра Б
екстра Ц
I
II
III
IV

Висина накнаде за површину до Висина накнаде за површину 3м2-12м2
3м2 (годишња у динарима)
(годишња у динарима)
12.270,00
20.325.00
12.270,00
20.325.00
12.270,00
20.325.00
8.810,00
13.410,00
6.120,00
10.160,00
4.115,00
6.090,00
4.115,00
6.090,00

Таксу из овог тарифног броја не плаћају предузетници и мала правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају
годишњи приход до 50.000.000 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко
50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), су обвезници таксе из овог тарифног броја у износу од 100%.

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), су обвезници
таксе из овог тарифног броја увећане за коефицијент 1,5.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и
предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица,
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, су обвезници таксе из овог тарифног
броја увећане за коефицијент 5.
Такса из овог тарифног броја плаћа се и за рекламне паное 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.
Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима утврђују се у складу са
Одлуком о грађевинском земљишту, с тим да II положајна зона укључује и улице које
су саставни део магистралног пута (државни пут I реда) и регионалног пута (државни
пут II реда) која пролазе кроз насељена места Града Сомбора, а III и IV положајна зона
укључује улице у насељени местима и делове локалног пута који пролаз кроз
насељено место.
Обвезник таксе из овог тарифног броја је власник, односно корисник рекламног паноа
или друге табле, као и власник плаката, огласа или другог огласног средства.
Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП "Простор" Сомбор.
Таксу из овог тарифног броја обвезник плаћа унапред (месечно у висини 1/12
годишњег износа таксе и то до 5. у месецу за текући месец), по претходно издатом
решењу ЈКП "Простор" Сомбор.
За истицање објава и огласа (плакате) на рекламним паноима и другим таблама плаћа
се такса у износу од 24,00 динара по комаду. Такса се плаћа унапред по добијању
решења ЈКП "Простор" Сомбор.
Такса се не плаћа за читуље, као ни за објаве и огласе који се односе на делатности
државних органа, органа и организација територијалне аутономије и локалне
самоуправе.

Тарифни број 3.
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина, плаћа се такса зависно од зоне пребивалишта, односно седишта власника
возила, а обрачуна се на начин:
1) Теретна возила:
а) намењена за превоз терета (по носивости):
- за камионе до 2 т носивости
- за камионе од 2 т до 5 т носивости
- за камионе од 5 т до 12 т носивости
- за камионе преко 12 т носивости

1.500,00 динара,
2.000,00 динара,
3.500,00 динара,
5.000,00 динара.

б) намењена за вучу прикључних возила - тегљаче
(према снази мотора):
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66-96 киловата
- чија је снага мотора од 96-132 киловата
- чија је снага мотора од 132-177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1.500,00 динара,
2.000,00 динара,
2.500,00 динара,
3.000,00 динара,
4.000,00 динара.

в) намењена за вршење рада на начин да се возилом не може превозити никакав други
терет (радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела) 1.000,00 динара.
Прикључна возила (теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета, теретне и радне приколице за путничке
аутомобил и др. возила која служи за превоз путника, односно ствари односно за
обављање радова):
- 1 т носивости
- од 1 т до 5 т носивости
- од 5 т до 10 т носивости
- од 10 т до 12 т носивости
- носивости преко 12 т
2) Путничка возила:
- до 1.150 цм3
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
- преко 3.000 цм3
3) Мотоцикли:
- до 125 цм3
- преко 125 цм3 до 250 цм3
- преко 250 цм3 до 500 цм3
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3
- преко 1.200 цм3
4) Аутобуси:
- по регистрованом седишту

400,00 динара,
700,00 динара,
950,00 динара,
1.300,00 динара,
2.000,00 динара.
500,00 динара,
1.000,00 динара,
1.500,00 динара,
2.000,00 динара,
3.000,00 динара,
5.000,00 динара.
400,00 динара,
600,00 динара,
1.000,00 динара,
1.200,00 динара,
1.500,00 динара.
50,00 динара.

Обвезник из овог тарифног броја је правно и физичко лице на чије се име региструје
моторно, друмско и прикључно возило.
Такса по овом тарифном броју плаћа се једном годишње приликом регистрације
моторног, друмског и прикључног возила. Без доказа о плаћеној такси по овом
тарифном броју не може се извршити регистрација ни једног возила.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају органи, организације и лица на:
а) друмска моторна возила јединица и установа војске и територијалне одбране,
иностраних и унутрашњих послова,
б) путничка и теретна возила локалне самоуправе,
в) друмска моторна возила иностраних дипломатских и конзуларних представништава,
ако је ослобађање од ових такси предвиђено међународним споразумом или ако
постоји реципроцитет,
г) на путничке аутомобиле особа са инвалидитетом са 80 или више процената телесног
оштећења и код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност
доњих екстремитета ногу до 60 или више процената, ако им возило служи за њихов
лични превоз и које се на њено име прво региструје у једној години;
д) на путничке аутомобиле родитеља вишеструко ометене деце која су у отвореној
заштити, односно о којима родитељи непосредно брину, које се на њихово име
региструје у једној години;
ђ) на возила која организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања
помоћи лицима са инвалидитетом користе искључиво за превоз својих путника, а која
возила су прилагођена.
е) друмска моторна возила која јавна комунална предузећа користе искључиво у
саобраћају на градским улицама за обављање своје делатности, ватрогасна моторна
возила професионалних ватрогасних јединица, добровољних ватрогасних друштава и
ватрогасну службу организовану по прописима о заштити од пожара, санитетска
возила и возила Црвеног крста.
ж) путничка возила и аутобусе у власништву спортских организација.

Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса по сваком целом или
започетом квадратном метру дневно заузете јавне површине од стране правних и
физичких лица која користе исту, а зависно од положајне зоне у којој се налази јавна
површина.
Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима утврђене су Одлуком о
грађевинском земљишту.
1. За постављање летњих башта, такса се плаћа у дневном износу, и то за:
а) у граду Сомбор:
- за екстра А положајну зону
- за екстра Б и Ц положајну зону

20,00 динара,
16,00 динара,

- за I, II, III и IV положајну зону
б) у насељеним местима:
- за све положајне зоне

11,00 динара.
5,00 динара.

2. За постављање слободностојећих и зидних витрина ради излагања и
рекламирања робе ван пословног простора, такса се плаћа у дневном износу, и то за:
а) у граду Сомбор:
- за екстра А положајну зону
- за екстра Б и Ц положајну зону
- за I, II, III и IV положајну зону
б) у насељеним местима:
- за све положајне зоне

100,00 динара,
80,00 динара,
60,00 динара.
25,00 динара.

3. За постављање покретних тезги за излагање и продају робе, изложбених
пултова и опреме за уметничке активности, такса се плаћа у дневном износу, и то
за:
а) у граду Сомбор:
- за екстра А положајну зону
- за екстра Б и Ц положајну зону
- за I, II, III и IV положајну зону
б) у насељеним местима:
- за све положајне зоне

305,00 динара,
245,00 динара,
122,00 динара,
30,00 динара.

За постављање јелки таксени износ утврђен овим Тарифним бројем умањује се за
50%.
4. За постављање покретних уређаја за припрему хране, такса се плаћа у дневном
износу, и то за:
а) у граду Сомбор:
- за екстра А положајну зону
- за екстра Б и Ц положајну зону
- за I, II, III и IV положајну зону
б) у насељеним местима:
- за све положајне зоне

61,00 динара,
37,00 динара,
19,00 динара,
9,50 динара.

5. За постављање расхладних уређаја за продају напитака, индустријског сладоледа
и кремова, такса се плаћа у дневном износу, и то за:
а) у граду Сомбор:
- за екстра А положајну зону
- за екстра Б и Ц положајну зону
- за I, II, III и IV положајну зону
б) у насељеним местима:
- за све положајне зоне

75,00 динара,
48,00 динара,
37,00 динара,
24,00 динара.

6. За постављање објеката и опреме за извођење забавних програма, такса се
плаћа у дневном износу, и то:
а) у граду Сомбор:
- за екстра А положајну зону
- за екстра Б и Ц положајну зону
- за I, II, III и IV положајну зону
б) у насељеним местима:
- за све положајне зоне

185,00 динара,
122,00 динара,
10,00 динара,
5,00 динара.

7. За постављање дечијих аутомобила, мотора и сл., такса се плаћа дневно по
возилу у износу од 50,00 динара.
8. За постављање монтажно-демонтажних објеката за манифестације такса се
плаћа у дневном износу, и то за:
а) у граду Сомбор:
- за екстра А положајну зону
- за екстра Б и Ц положајну зону
- за I, II, III и IV положајну зону
б) у насељеним местима:
- за све положајне зоне

100,00 динара,
80,00 динара,
50,00 динара,
30,00 динара.

9. За постављање других објеката и уређаја, такса се плаћа у дневном износу, и то
за:
а) привремено заузимање јавне површине до 2м2
б) привремено заузимање јавне површине преко 2м2

1.000,00 динара,
500,00 динара.

Таксу по овом тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" Сомбор приликом доношења
одобрења и обрачунава се сразмерно времену на које је издато одобрење за
коришћење простора на јавним површинама.
Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП "Простор" Сомбор на основу
решења.
За коришћење јавне зелене површине таксени износ утврђен овим Тарифним бројем
увећава се за 100%, осим за летње баште.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни или индиректни корисници буџета
Града Сомбора, 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. Изузетно за киоске у приградско
салашким насељима такса се не плаћа."
10. За већ постављене, као и за постављање нових електричних стубова високог
и ниског напона по једном стубу, по једном објекту трансформаторских станица,
једном телефонском стубу и ормарићу, једном стубу кабловске телевизије и
других сличних објеката, такса се утврђује месечно и то према табели:
Р. Б. ОБЈЕКАТ
1.
За електрични стуб високог и ниског напона
2.
Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 20/0,4кВ
3.
Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 110/20кВ
4.
Телефонски стуб
5.
За ормарић Телеком МСАН
6.
За стуб кабловске телевизије
7.
Изводно-разводни ормарић

ИЗНОС
161,00 динара
4.846,00 динара
80.775,00 динара
161,00 динара
4.846,00 динара
161,00 динара
161,00 динара

Јавна површина из овог Тарифног броја дефинисана је Одлуком о уређењу Града.
Таксу по овом Тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" Сомбор приликом доношења
одобрења и обрачунава се сразмерно времену на које је издато одобрење за
коришћење простора на јавној површини, а плаћа се до 15.-ог у месецу за претходни
месец.

Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП "Простор" Сомбор на основу
решења.

Тарифни број 5.
За држање апарата за забавне игре (билијар, флипери, сега-мега игре, игрице на
рачунару, пикадо и сл.) такса се утврђује у месечном износу по апарату и то:
а) у граду Сомбору:
- за екстра А, Б и Ц положајну зону
- за I положајну зону
- за II положајну зону
- за III положајну зону
- за IV положајну зону
б) у насељеним местима:
- за I положајну зону
- за II и III положајну зону 453,00 динара.

884,00 динара,
736,00 динара,
591,00 динара,
453,00 динара,
380,00 динара.
590,00 динара,

Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима утврђују се у складу са
Одлуком о грађевинском земљишту.
Ако су забавне игре основна делатност обвезника, односно држаоца апарата такса се
умањује за 30%.
Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно или физичко лице које држи
средства за забавне игре.
Таксени обвезник дужан је да надлежном Одељењу градске управе пријави промену
стања, односно података битних за утврђивање таксе. Такса се плаћа месечно без
обзира на број дана држања средстава за забавне игре према положајним зонама.
Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши надлежно Одељење
градске управе града Сомбора.

Тарифни број 6.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других
објеката за привремено коришћење, плаћа се такса у износу од 9,50 динара дневно по
једном квадратном метру заузете површине.
Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или физичко лице корисник поменутих
површина.
Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања дозволе за коришћење
поменутих површина.
Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП "Простор" Сомбор.

Тарифни број 7.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова (постављање ограде градилишта, градилишне скеле и сл.) плаћа се комунална
такса унапред у износу од 19,00 динара по квадратном метру заузете јавне површине и
утврђује се у дневном износу.

Таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период од дана почетка градње,
односно заузећа јавне површине до завршетка радова, односно уклањања материјала.
Таксу по овом тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" Сомбор које таксеним
обвезницима издаје решење заједно са издавањем дозволе за коришћење простора на
јавним површинама.
Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП "Простор" Сомбор на основу
решења.
У складу са Одлуком о грађевинском земљишту такса се утврђује у пуном износу из
овог тарифног броја 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%.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се заузимање јавне површине врши за
изградњу, реконструкцију и одржавање коловоза, тротоара или друге јавне површине,
отклањање хаварије на инсталацијама водовода, канализације и топловода, а када ове
радове изводе јавна предузећа у сврху довођења објекта функцији.

