
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине

Одлука је објављена у "Службеном листу општина
Срема", бр. 24/2010 и 35/2010.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уводи се и уређује накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у
даљем тексту: накнада), на територији општине Шид, обвезници плаћања накнаде, висина,
рокови и начин плаћања накнаде, олакшице за одређене категорије обвезника плаћања и
коришћење средстава прикупљених од накнаде.

Накнада се утврђује у циљу обезбеђивања материјалних услова за остваривање законом
утврђених права и дужности општине у области заштите животне средине.

Члан 2.

Накнада се уводи за коришћења пословних зграда и пословних просторија за обављање
пословне делатности, као и за коришћење земљишта уз исте (земљиште уз зграду) за
обављање пословне делатности (у даљем тексту: непокретност).

II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Обвезници плаћања накнаде су:

1. имаоци права својине на непокретности (власници непокретности),

2. закупци, ако се непокретност користи по основу права закупа.

Члан 4.

Обвезници накнаде у зависности од врсте делатности коју обављају су:

1. Произвођачи хемикалија и хемијска индустрија

2. Произвођачи скроба, шећера и производа на бази угљених хидрата

3. Произвођачи алкохолних и безалкохолних пића

4. Произвођачи опеке и опекарских производа



5. Произвођачи пластичних маса и гуме

6. Прерађивачи пластичних маса

7. Ливничари

8. Обрађивачи метала и они који се баве површинском заштитом метала, као и метална
индустрија

9. Произвођачи резане грађе и производа од дрвета, као и дрвна индустрија

10. Кланице и прерада меса

11. Прерађивачи млека и произвођачи млечних производа

12. Сточарске и перадарске фарме

13. Обрађивачи и они који се баве конзервирањем производа биљног и животињског
порекла

14. Произвођачи предмета од коже и кожарска индустрија

15. Произвођачи грађевинских елемената, делова и украса за грађевинарство

16. Графичка индустрија и сродне делатности

17. Произвођачи предмета од гуме, папира и картона

18. Млинови и мешаоне сточне хране

19. Складишта уља, нафте и деривата

20. Складишта на другом месту непоменута, као и отпади, старих аутомобила и гума и
посебних врста отпада

21. Хладњаче и вински подруми

22. Трговине нафтом и дериватима, бензинске пумпе и складишта ТНГ-а

23. Трговине на велико

24. Трговина на мало и угоститељски објекти

25. Остале непоменуте делатности.

III ВИСИНА НАКНАДЕ

Члан 5.

Власници, односно закупци стамбених и помоћних стамбених објеката (кућа, стан,
гаража и друго), плаћају накнаду у износу од 0,50 динара по метру квадратном простора,
месечно.

Власници односно закупци пословног простора:

1) површине до 100 m2 плаћају накнаду у износу од 2,50 динара по m2, месечно

2) површине од 100 m2 до 500 m2 плаћају накнаду у износу од 2,00 динара по m2, месечно

3) површине од 500 m2 до 2000 m2 плаћају накнаду у износу од 1,50 динара по m2,
месечно

4) површине преко 2000 m2 плаћају накнаду у износу од 1,00 динара по m2, месечно

5) за коришћење земљишта уз пословне зграде и пословне просторије (земљиште уз



зграду) за обављање пословне делатности привредних субјеката плаћа се накнада у износу
од 0,25 динара по m2, месечно.

Члан 6.

Накнада се плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана,  од дана почетка
тромесечја (15.02., 15.05., 15.08. и 15.11.), на посебан рачун прописан за уплату исте.
+ Види:
чл. 1. Одлуке - 35/2010-1565.

Члан 7.

Обвезник накнаде је дужан благовремено и тачно пријавити своју обавезу у погледу
плаћања накнаде, све накнадне промене од значаја за њено постојање и висину и плаћати
исту у роковима утврђеним овом Одлуком.

Ако обвезник накнаде не поступи на начин утврђен ставом 1. овог члана, обавеза ће се
утврдити на основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијског
надзора.

Члан 8.

Накнаду не плаћају државни органи, јавне службе (Јавне установе), јавна предузећа,
хуманитарне и спортске организације.

Појединим загађивачима из члана 4. ове Одлуке, ако у оквиру свог производног
постројења уграде пречистаче, филтере и друге апарате и уређаје који смањују или у
потпуности спречавају испуштање штетних материја и гасова, може се умањити обрачуната
накнада за износ уложених средстава, односно умањити износ накнаде за 50 % у случају да
износ уложених средстава у сврху смањења загађења животне средине, вишеструко
превазилази износ накнаде, на период од 10 година.

Умањење накнаде из претходног става овог члана на образложени захтев појединог
загађивача, одобрава Општинско веће општине Шид.

IV КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Средства прикупљена у складу са одредбама ове Одлуке приход су буџета општине Шид,
а користиће се у складу са Програмом заштите и унапређивања животне средине (у даљем
тексту: Програм).

Члан 10.

Програм из члана 9. ове Одлуке доноси Скупштина општине Шид на предлог
Општинског већа општине Шид, за сваку календарску годину, уз претходну сагласност
надлежног Министарства.

Програм обухвата: подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме
и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), програме заштите и развоја
заштићених природних добара, научноистраживачке програме и пројекте, образовне
активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и
објављивање података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације



Програма.

Члан 11.

Средства прикупљена од накнаде користиће се за финансирање односно суфинансирање
програма из члана 10. ове Одлуке.

Члан 12.

Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме и пројекте
праћења стања животне средине (мониторинг), програме заштите и развоја заштићених
природних добара реализоваће предузећа основана за обављање делатности којима се
обезбеђује функција заштите и унапређивања животне средине (јавна комунална предузећа).

За реализацију програма и пројеката из става 1. овог члана Председник општине или
лице које он овласти закључује уговор са корисником средстава који садржи:

- садржај програма, односно пројекта,

- међусобна права и обавезе уговорних страна,

- рокове за извршење уговорних обавеза,

- износ средстава и начин плаћања,

- надзор над извршењем уговорних обавеза.

Члан 13.

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацијом
појединачних програма и пројеката спроводи Комисија за заштиту и унапређивање
животне средине, коју ће образовати својим решењем Председник општине Шид.

Комисија из става 1. овог члана у обавези је да најмање једном годишње подноси
Скупштини општине извештај о реализацији Програма и утрошку средстава за заштиту и
унапређивање животне средине.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако не пријави на време и тачно своју обавезу у погледу плаћања накнаде.

За прекршај из претходног става казниће се предузетник новчаном казном од 2.500,00 до
250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко
лице, новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

+ Види:
чл. 2. Одлуке - 35/2010-1565.



Члан 15.

За обрачун камате за доцњу у плаћању,  принудну наплату и остало што није посебно
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о пореском поступку и
пореској администрацији.

Члан 15а

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине прописана овом одлуком, почеће
да се наплаћује почев од 1. јануара 2011. године.
+ Види:
чл. 3. Одлуке - 35/2010-1565.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина
Срема".

 

ОСНОВНИ ТЕКСТ
На основу члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 6. и 13. Закона о локалној

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 6. став 1. тачка 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06), члана 87. Закона о
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1.
тачка 12. и члана 40. став 1. тачка 3. и 14. Статута Општине Шид ("Службени лист општина
Срема", број 20/08 и исправка 19/10), Скупштина општине Шид, на седници одржаној 16.
август 2010. године, донела је

Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине

Одлука је објављена у "Службеном листу општина
Срема", бр. 24/2010 од 17.8.2010. године.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уводи се и уређује накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у
даљем тексту: накнада), на територији општине Шид, обвезници плаћања накнаде, висина,
рокови и начин плаћања накнаде, олакшице за одређене категорије обвезника плаћања и



коришћење средстава прикупљених од накнаде.

Накнада се утврђује у циљу обезбеђивања материјалних услова за остваривање законом
утврђених права и дужности општине у области заштите животне средине.

Члан 2.

Накнада се уводи за коришћења пословних зграда и пословних просторија за обављање
пословне делатности, као и за коришћење земљишта уз исте (земљиште уз зграду) за
обављање пословне делатности (у даљем тексту: непокретност).

II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Обвезници плаћања накнаде су:

1. имаоци права својине на непокретности (власници непокретности),

2. закупци, ако се непокретност користи по основу права закупа.

Члан 4.

Обвезници накнаде у зависности од врсте делатности коју обављају су:

1. Произвођачи хемикалија и хемијска индустрија

2. Произвођачи скроба, шећера и производа на бази угљених хидрата

3. Произвођачи алкохолних и безалкохолних пића

4. Произвођачи опеке и опекарских производа

5. Произвођачи пластичних маса и гуме

6. Прерађивачи пластичних маса

7. Ливничари

8. Обрађивачи метала и они који се баве површинском заштитом метала, као и метална
индустрија

9. Произвођачи резане грађе и производа од дрвета, као и дрвна индустрија

10. Кланице и прерада меса

11. Прерађивачи млека и произвођачи млечних производа

12. Сточарске и перадарске фарме

13. Обрађивачи и они који се баве конзервирањем производа биљног и животињског
порекла

14. Произвођачи предмета од коже и кожарска индустрија

15. Произвођачи грађевинских елемената, делова и украса за грађевинарство

16. Графичка индустрија и сродне делатности

17. Произвођачи предмета од гуме, папира и картона

18. Млинови и мешаоне сточне хране



19. Складишта уља, нафте и деривата

20. Складишта на другом месту непоменута, као и отпади, старих аутомобила и гума и
посебних врста отпада

21. Хладњаче и вински подруми

22. Трговине нафтом и дериватима, бензинске пумпе и складишта ТНГ-а

23. Трговине на велико

24. Трговина на мало и угоститељски објекти

25. Остале непоменуте делатности.

III ВИСИНА НАКНАДЕ

Члан 5.

Власници, односно закупци стамбених и помоћних стамбених објеката (кућа, стан,
гаража и друго), плаћају накнаду у износу од 0,50 динара по метру квадратном простора,
месечно.

Власници односно закупци пословног простора:

1) површине до 100 m2 плаћају накнаду у износу од 2,50 динара по m2, месечно

2) површине од 100 m2 до 500 m2 плаћају накнаду у износу од 2,00 динара по m2, месечно

3) површине од 500 m2 до 2000 m2 плаћају накнаду у износу од 1,50 динара по m2,
месечно

4) површине преко 2000 m2 плаћају накнаду у износу од 1,00 динара по m2, месечно

5) за коришћење земљишта уз пословне зграде и пословне просторије (земљиште уз
зграду) за обављање пословне делатности привредних субјеката плаћа се накнада у износу
од 0,25 динара по m2, месечно.

Члан 6.

Висину накнаде за обвезнике утврђује решењем Одељење за локалну пореску
администрацију општине Шид,  надлежно за утврђивање, контролу и наплату локалних
јавних прихода, на основу података којима располаже, или које му достави инспекција за
заштиту животне средине Општинске управе општине Шид.

Обвезници плаћања накнаде исту плаћају месечно, до 5-ог у месецу за претходни месец,
уплатом на посебан рачун прописан за уплату ове накнаде.

Члан 7.

Обвезник накнаде је дужан благовремено и тачно пријавити своју обавезу у погледу
плаћања накнаде, све накнадне промене од значаја за њено постојање и висину и плаћати
исту у роковима утврђеним овом Одлуком.

Ако обвезник накнаде не поступи на начин утврђен ставом 1. овог члана, обавеза ће се
утврдити на основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијског
надзора.

Члан 8.



Накнаду не плаћају државни органи, јавне службе (Јавне установе), јавна предузећа,
хуманитарне и спортске организације.

Појединим загађивачима из члана 4. ове Одлуке, ако у оквиру свог производног
постројења уграде пречистаче, филтере и друге апарате и уређаје који смањују или у
потпуности спречавају испуштање штетних материја и гасова, може се умањити обрачуната
накнада за износ уложених средстава, односно умањити износ накнаде за 50 % у случају да
износ уложених средстава у сврху смањења загађења животне средине, вишеструко
превазилази износ накнаде, на период од 10 година.

Умањење накнаде из претходног става овог члана на образложени захтев појединог
загађивача, одобрава Општинско веће општине Шид.

IV КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Средства прикупљена у складу са одредбама ове Одлуке приход су буџета општине Шид,
а користиће се у складу са Програмом заштите и унапређивања животне средине (у даљем
тексту: Програм).

Члан 10.

Програм из члана 9. ове Одлуке доноси Скупштина општине Шид на предлог
Општинског већа општине Шид, за сваку календарску годину, уз претходну сагласност
надлежног Министарства.

Програм обухвата: подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме
и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), програме заштите и развоја
заштићених природних добара, научноистраживачке програме и пројекте, образовне
активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и
објављивање података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације
Програма.

Члан 11.

Средства прикупљена од накнаде користиће се за финансирање односно суфинансирање
програма из члана 10. ове Одлуке.

Члан 12.

Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме и пројекте
праћења стања животне средине (мониторинг), програме заштите и развоја заштићених
природних добара реализоваће предузећа основана за обављање делатности којима се
обезбеђује функција заштите и унапређивања животне средине (јавна комунална предузећа).

За реализацију програма и пројеката из става 1. овог члана Председник општине или
лице које он овласти закључује уговор са корисником средстава који садржи:

- садржај програма, односно пројекта,

- међусобна права и обавезе уговорних страна,

- рокове за извршење уговорних обавеза,



- износ средстава и начин плаћања,

- надзор над извршењем уговорних обавеза.

Члан 13.

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацијом
појединачних програма и пројеката спроводи Комисија за заштиту и унапређивање
животне средине, коју ће образовати својим решењем Председник општине Шид.

Комисија из става 1. овог члана у обавези је да најмање једном годишње подноси
Скупштини општине извештај о реализацији Програма и утрошку средстава за заштиту и
унапређивање животне средине.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако не пријави на време и тачно своју обавезу у погледу плаћања накнаде.

За прекршај из претходног става казниће се предузетник новчаном казном од 2.500,00 до
250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко
лице, новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За обрачун камате за доцњу у плаћању,  принудну наплату и остало што није посебно
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о пореском поступку и
пореској администрацији.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина
Срема".

Скупштина општине Шид

Број: 011-144/2010-08

16. августа 2010. године

Шид

Председник,

Жељко Костелник, с.р.

 

ИЗМЕНЕ
 



На основу члана 22. став 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 6. и 13. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 6. став 1. тачка 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06), члана 87. Закона о
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1.
тачка 12. и члана 40. став 1. тачка 3. и 14. Статута Општине Шид ("Службени лист општина
Срема", бр. 20/08 и 19/10 исправка), Скупштина општине Шид, на седници одржаној 8.
новембра 2010. године, донела је

Одлуку о изменама и допуни Одлуке о
накнади за заштиту и унапређивање животне

средине

Одлука је објављена у "Службеном листу општина
Срема", бр. 35/2010 од 8.11.2010. године.

Члан 1.

У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине ("Службени лист
општина Срема", број 24/010), члан 6. мења се и гласи:

"Накнада се плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана, од дана почетка
тромесечја (15.02., 15.05., 15.08. и 15.11.), на посебан рачун прописан за уплату исте".

Члан 2.

Назив главе VI мења се и гласи:

"VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ"

Члан 3.

Иза члана 15. додаје се нов члан "15а", који гласи:

"Накнада за заштиту и унапређивање животне средине прописана овом одлуком, почеће
да се наплаћује почев од 1. јануара 2011. године".

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина
Срема".

Скупштина општине Шид

Број: 011-248/II-2010



8. новембра 2010. године

Шид

Председник

Жељко Костелник, с.р.


