На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник Републике Србије“, број: 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 43/11-УС и
14/16), члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број: 62/06, 47/11, 93/12 и 83/16), члана 35. Статута
Општине Темерин-пречишћен текст(„Службени лист Општине Темерин, број:
6/14 и 14/14)
Скупштине општине Темерин, на XX седници, одржаној дана 15.12.2017.године,
донела је,
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређење животне
средине (у даљем тексту: накнада) као и висина, рокови, обвезници, начин
плаћања и олакшице за одређене категорије обвезника плаћања, ради
стварања материјалних услова за остваривање права и дужности Општине
Темерин (у даљем тексту: Општина) у области зажтите и унапређења животне
средине.
Члан 2.
Накнадом у смислу одредаба ове одлуке подразумева се новчани износ
који обвезници плаћају на име унапређења и заштите животне средине.
Средства обезбеђена од накнаде у складу са овом одлуком приход су
буџета Општине и уплаћују се на рачун прописан за уплату накнаде.
Средства из става 1. овог члана користиће се преко Буџетског фонда за
заштиту животне средине у складу са Програмом за заштиту и унапређење
животне средине (у даљем тексту: Програм).
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ
Члан 3.
Критеријуми за утврђивање накнаде су:
1.Површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и
пословних просторија за становање односно обављање пословне делатности,
као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних
субјеката (у даљем тексту: непокретност).
2.Остварени приход од обављања одређених активности које утичу на
животну средину (у даљем тексту: активности).
Под земљиштем из става 1. тачка 1. овог члана подразумева се
земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји привремена
грађевина, као и земљиште на којем се не налази пословна зграда или
пословна просторија.
Земљиште из става 1. тачка 1. овог члана не обухвата пољопривредно
земљиште, шуме и шумско земљиште.
Остварени приход у смислу става 1. тачке 2. овог члана је износ који
правно лице, односно предузетник оствари од продаје сировине,
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полупроизвода и производа у земљи и иностранству у смислу Уредбе о
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину(„Службени
гласник Републике Србије“, број: 109/2009 и 8/2010).
Активности које утичу на животну средину на територији Општине
Темерин су нарочито:
I Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину
1. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко
-85.000 места за производњу бројлера
-40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
-2.000 места за производњу свиња (преко 30кг тежине)
-750 места за крмаче
2. Постројења за прераду хране
1)кланице са производним капацитетом већим од 50 t меса на дан
2)обрада и прерада одређена за производњу прехрамбених производа
из:
-сировина животињског порекла (изузев млека) са производним
капацитетом финалних производа већим од 75 t на дан
-биљних сировина са производним капацитетом финалних производа
већим од 300 t на дан (просечна тромесечна вредност)
II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство
1) системи за наводњавање и одводњавање-мелиоративни системи
-подручје на коме се простиру је веће од 20 ха
2) објекти за интезиван узгој и држање живине
-капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере
-капацитета до 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну
перад)
3) објекти за интезиван узгој говеда
-капацитета 200 места за говеда и више
4) објекти за интезиван узгој
-свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње
-крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче
2. Хемијска индуструја
1) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и
паковање
базних органских, неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на
бази
фосфора, азота и калијума (проста и сложена хемијска ђубрива)
производа за
заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких
производа,
пластичних маса, експлозива, боја и лакова, детерџената и
средстава за
одржавање хигијене и чишћење и др.
3. Прехрамбена индустрија
1)постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа
из
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-сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 t до
75 t на
дан
-сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300 t на дан
2)постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и
воћа
-капацитета преко 10 t на дан
3)постројења за производњу хране за животиње осим мешаона
сточне хране
за сопствене потребе
-капацитета преко 5 t на дан
4)постројења за обраду, третман и прераду млека
-капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан
5)постројење за производњу слаткиша или сирупа
-капацитета преко 5.000 t годишње
6)постројења за клање животиња
-капацитета од 3 t до 50 t на дан
7)постројења за прераду рибе
-капацитета преко 1 t дневно
8)млинови и сушаре
-капацитета преко 200 t дневно
4. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1)постројење за прераду, обраду и оплемењивање дрвета
-сви пројекти
2)постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање,
бељење,
мерцеризација, штампање, хемијски третман) или бојење влакана
или
тканина
-капацитет до 10 t на дан
5.Гумарска индустрија
1)постројења за производњу и прераду гуме и каучука
-сви пројекти
III ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 4.
Обвезници плаћања накнаде су:
1) Имаоци права својине по основу непокретности из члана 3. става 1.
тачка 1. односно закупци ако се непокретност користи по основу права
закупа.
2) Правна лица и предузетници који обављају одређене активности у
смислу члана 3. става 1. тачка 2. ове одлуке, према последњем
финансијском извештају.
Накнаду не плаћају државни органи и организације, органи и организације
јединице локалне самоуправе, као и предузећа и установе чији су оснивачи.
IV ВИСИНА НАКНАДЕ
Члан 5.
Висина накнаде утврђује се:
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1) по основу коришћења непокретнсти на месечном нивоу, у следећем
износу:
- 0,50 дин/m² за коришћење стамбених зграда и станова, намењених и
погодних
за становање;
- 1,50 дин/m² за коришћење пословних зграда и пословних просторија за
овљање
пословних делатности привредних субјеката.
- 0,50 дин/m² за коришћење земљишта за обављање редовне делатности
привредних субјеката.
Под стамбеним простором у смислу ове одлуке сматра се простор у
стану, у породичној стамбеној згради, односно кући, намењен и подобан за
становање.
Под пословним простором у смислу ове одлуке сматра се површина
простора у коме се обавља пословна делатност.
2) по основу обављања одређених активности које утичу на животну
средину у износу од 0,1% оствареног прихода на годишњем нивоу.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши
износ накнаде који тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,40% оствареног
прихода на годишњем нивоу.
V УТВРЂИВАЊЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 6.
Накнада по основу коришћења стамбених зграда и станова, намењених и
подобних за становање утврђује се на основу података којима располаже
надлежни порески орган Општине Темерин, (у даљем тексту: надлежни порески
орган), односно по основу пријаве за утврђивање пореза на имовину.
Накнада по основу коришћења пословних зграда и пословних просторија
за обављање делатности утврђује се на основу пријаве за утврђивање накнаде
коју је обвезник дужан поднети у року 15 дана од дана почетка коришћења
пословних зграда и пословних просторија за које је овом одлуком предвиђено
да се плаћа накнада, односно на основу података којима располаже надлежни
порески орган.
Обвезник накнаде дужан је да насталу промену, која је од утицаја на
висину утврђене накнаде, пријави надлежном пореском органу у року од 15
дана од дана настанка промене.
Обвезник накнаде у смислу члана 4. став 1. тачка 2. ове одлуке дужан је
да поднесе пријаву за утврђивање обавезе, надлежном пореском органу
најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно у
року од 15 дана од почетка обављања делатности.
Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања накнаде (П ЕКО) је
саставни део ове одлуке.
Члан 7.
Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу накнаде.
Против решења о утврђивању накнаде може се поднети жалба у року од
15 дана од дана пријема решења.
Жалба се подноси Одељењу за другостепени порески поступак при
министарству надлежном за послове финансија(у даљем тексту: другостепени
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орган), а предаје се непосредно или препорученом поштом, односно изјављује
на записник надлежном пореском органу Општине.
Жалба не одлаже извршење решења о утврђивању накнаде.
Надлежни порески орган може уважити жалбу и изменити решење о
утврђивању накнаде све док жалбу не достави другостепеном органу.
Члан 8.
Обрачун накнаде врши се на годишњем нивоу, а плаћа се тромесечно у
року од 45 дана од почетка тромесечја.
До доношења решења о утврђивању обавезе накнаде за текућу годину,
накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје
године која претходи години за коју се утврђује накнада.
Разлику између износа накнаде утврђене решењем и аконтационо
уплаћеног износа накнаде, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од
дана достављања решења о утврђивању обавезе за текућу годину.
Члан 9.
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на
основу података којима располаже надлежни порески орган или путем
инспекцијске контроле, у складу са законом којим се уређује порески поступак.
VI ОЛАКШИЦЕ
Члан 10.
Накнада утврђена у члану 5. става 1. тачка 1. алинеја 1. ове одлуке,
умањује се за 50% по основу коришћења непокретности, лицима која остварују
права у области социјалне и борачко-инвалидске заштите.
Утврђивање испуњености услова за остваривање олакшица врши
надлежни порески орган.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице – обвезник накнаде уколико не плати накнаду у року који је
утврђен решењем и овом одлуком.
Новчаном казном у висини од 25.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице – обвезник накнаде ако не пријави постојање основа плаћања
накнаде или не плати накнаду у року који је утврђен решењем и овом одлуком.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се и одговорно лице у
правном лицу за радње из става 2. овог члана.
Новчаном казном у висини од 10.000,00 динара казниће се обвезник
накнаде – предузетник који у прописаном року не пријави постојање основа за
плаћање накнаде или не плати накнаду у року који је утврђен решењем и овом
одлуком.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
У свему што није регулисано овом одлуком, а односи се на обрачун
камате за доцњу у плаћању, принудну наплату, повраћај накнаде, застарелост
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наплате и остало, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује
порески поступак.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Темерин“, а примењује се почев од 1. јануара 2018.
године.
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