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215.
На основу члана 44. Пословника Скупштине
града Панчева („Службени лист града Панчева”
бр. 11/08), Комисија за прописе Скупштине града
Панчева, на седници одржаној 10. августа 2001. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о посебној
накнади за заштиту и унапређивање животне
средине
Пречншћен текст Одлуке о посебној накнади
за заштиту и унапређивање животне средине
обухвата: Одлуку о посебној накнади за заштиту
и унапређивање животне средине („Сл. лист града
Панчева бр.6/10), Исправку грешке (Сл. лист града
Панчева бр., 8/10 - исправка), Одлуку о изменама
и допунама Одлуке о о посебној накнади за
заштиту и унапређивање животне средине („Сл.
лист града Панчева бр. 15/10), Исправку грешке
(Сл. лист града Панчева бр., 18/10 - исправка),
Одлуку о изменама Одлуке о посебној накнади
за заштиту и унапређивање животне средине (Сл.
лист града Панчева бр. 21/10), Одлуку о изменама
и допунама Одлуке о посебној накнади за заштиту
и унапређивање животне средине (Сл. лист
града Панчева бр.25/10), п Одлуку о изменама и
допунама Одлуке о посебној накнади за заштиту
и унапређивање животне средине (Сл. лист града
Панчева бр. 04/11). у којима је утврђен дан њиховог
ступања на снагу.
ОДЛУКА
о посебној накнади за заштиту и унапрећивање
животне средине
(„пречишћен текст”)
Члан 1.
Овом одлуком уводи се посебна накнада
за заштиту и унапређивање животне средине
(у даљем тексту: посебна накнада) и утврђују
обвезници, начин наплате и употребе средстава од
посебне накнаде, а ради стварања материјалних
услова за остваривање права и дужности Града
Панчева ( у даљем тексту Град) у области заштите
и унапређивања животне средине.
Члан 2.
Средства од посебне накнаде, обезбеђена у
складу са одредбама ове одлуке, приход су буџета
Града.
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Члан 3.
Посебну накнаду плаћају:
1. Власници, односно закупци пословних
зграда и пословних просторија за обављање пословне
делатности, у износу од 3 динара по квадратном
метру пословног простора на територији Града,
на месечном нивоу, осим привредних субјеката из
става I. тачке 3. овог члана;
2. Власници, односно закупци земљишта за
обављање пословне делатности, на територији
Града, у износу од 0,5 динара по квадратном метру
земљишта, на месечном нивоу, осим привредних
субјеката из става 1. тачке 3. овог члана;
Земљиште за обављање пословне делатности је
земљиште на којем је изграђен објекат или на којем
постоји привремена грађевина, као и земљиште на
којем се не налази непокретност из тачке 1. овог
члана;
3. Привредни субјекти (правна лица и
предузетници) који на територији Града обављају
одређене активности које утичу на животну
средину, дефинисане Уредбом о одређивању
активности чије обављање утиче на животну
средину („Сл. гласник РС” бр. 109/2009 и 8/2010 ), за
које је обавезна израда пројеката о процени утицаја
на животну средину у износу од 0,2%, а привредни
субјекти за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину у износу од 0,1%, на годишњем
нивоу од оствареног прихода, од продаје производа,
сировине, полупроизвода или производа у земљи и
иностранству.
- Порески период за који се обрачунава
накнада, предаје пореска пријава и плаћа накнада
је календарски месец.
- Обвезник је дужан да обрачунава накнаду за
одговарајући порески период на основу оствареног
прихода од продаје сировине, полупроизвода и
производа у земљи и иностранству, сразмерно
оствареном приходу на територији града Панчева.
- При обрачуну накнаде по основу оствареног
прихода обвезник одузима утврђене, односно
уплаћене обавезе на месечном нивоу из члана 3,
став 1. тачка 4.;
4. Власници или корисници теретних возила,
железничког превоза, речног превоза, као и
правна лица која обављају послове агентуре,
шпедиције и сличко у вези транспорта нафте и
нафтних деривата, као и сировина, производа
и полупроизвода хемијских и других опасних
материја из индустрије или за индустрију на
територији Града утоварених или истоварених у
транспортно средство, носивости веће од 5 тона,
у износу од 100,00 динара по тони терета, односно
носивости.
Накнада за ауто-транспорт утврђује се по
тони носивости теретних возила из саобраћајне
дозволе.
Накнада за железнички и речни транспорт се
утврђује по тони терета који се превози.
Накнада за заштиту и унапређивање животне
средине не плађа се на пољопривредно земљиште,
шуме и шумско земљиште.
Ако је једно лице обвезник плаћања посебне
накнаде по више основа, највиши износ посебне
накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити
већи од 0,4% од оствареног прихода на годишњем
нивоу.
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Члан 4,
Секретаријат за пореску администрацију
Градске управе града Панчева, вршиће утврђивање,
контролу и наплату посебне накнаде из члана 3.
став 1. тачке 1,, 2. и 3.
Обвезници плаћања посебне накнаде из
члана 3. став I. тачка 4. ове одлуке доласком на
место утовара, односно истовара, у круг фабрике
приликом преузимања или испоруке робе обавезни
су да уз осталу прописану документацију поднесу
и доказ о уплати посебне накнаде из ове одлуке.
Члан 5.
Обвезници посебне накнаде из члана 3. став
1. тачке 1, и 2. дужнии су да поднесу пријаву на
прописаном обрасцу Секретаријату за пореску
администрацију Градске управе града Панчева
најкасније до 15. марта у години у којој се врши
утврђивање накнаде, односно у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Ако обвезник посебне накнаде не поднесе
пријаву из претходног става, накнада ће се
утврдити на основу података којима располаже
Градска управа града Панчева (Секретаријат за
заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове-Одељење за
инспекцијске послове, Секретаријат за пореску
администрацију и др.) и други државни органи.
Обвезник посебне накнаде из члана 3. став I.
тачке 1. и 2. који је поднео пореску пријаву, није
у обавези да за исти пословни простор, односно
земљиште за обављање пословне делатности,
подноси нову пријаву, осим у случају промене
података садржаних у пријави који се односе на
промену података о пословном седишту, односно
пословним јединицама, као и промене података
везаних за земљиште које служи за обављање
пословне делатности, а од утицаја су за утврђивање
обавеза.
Обвезници посебне накнаде дужни су да
утврђени износ посебне накнаде из члана 3, став 1.
тачке 1., 2. и 3. плаћају до 15. у месецу за претходни
месец,
Обвезник накнаде из члана 3., став 1. тачка 3,
подноси пореску пријаву Секретаријату за пореску
администрацију Градске управе града Панчева,
на измењеном обрасцу који је дат у Прилогу ове
Одлуке и чини њен саставнк део, у року од 15 дана
по истеку пореског периода.
Обвезник подноси пореску пријаву независно
од тога да ли у пореском периоду има обавезу
плаћања накнаде.
Обвезник је дужан да, ради правилног
обрачунавања и плаћања накнаде, води евиденцију
која обезбеђује вршење контроле.
Члан 6.
Обвезник посебне накнаде дужан је да сваку
насталу промену пријави Секретаријату за пореску
администрацију Градске управе града Панчева у
року од 15 дана од дана настанка промене,
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву,
односно не пријавн промену надлежном
Секретаријату, накнада ће се утврдити на основу
података којима располаже надлежни орган или
путем инспекцијске контроле, у складу са законом
и прописима донетим на основу закона.

30. август 2011. године

Члан 7
Град, као подстицајну меру за развој
привредних активности, ослобађа плаћања
посебне накнаде привредне субјекте који започну
са привредним активностима, за годину у којој су
регистровали привредни субјект, као и за време
трајања привремене одјаве.
Привредни субјекти у поступку ликвидације
задужују се накнадом за заштиту и унапређивање
животне средине до дана регистровања и
објављивања одлуке о покретању поступка
ликвидације у складу са законом којим се уређује
ликвидација привредних субјеката.
Накнада утврђена у члану 3., став 1., тачка 3.
Одлуке умањује се за:
- 50% обвезницима који су на основу члана 7.
Закона о рачуноводству и ревизији разврстани:
- средња правна лица,
- мала правна лица
Члан 8.
Накнада утврђена у члану 3., став 1., тачка 1.
Одлуке умањује се за:
- 70% обвезницима који су власници или
корисници пословног простора за обављање
производне пословне делатности.
Накнада утврђена у члану 3.,став 1., тачке 1. и
2. ове Одлуке умањује се за 100%:
- државним
органима,
организацијама
и установама, органима и организацијама и
установама територијалне аутономије и јединица
локалне самоуправе и установама према којима
град врши права оснивача;
- правним лицима чије се пословање
финансира у потпуности или делимично из
средстава буџета града Панчева;
- удружењима грађана, спортским организацијама и другим непрофитним организацијама и
- старим занатима.
Члан 9.
Уплата прихода од посебне накнаде врши
се на посебан рачун, у складу са Правилником о
условима и начину вођења рачуна за уплату Јавног
прихода и распоред средстава са тих прихода.
Члан 10.
Висина посебне накнаде утврђена овом
Одлуком може се изменити и у случају доношења,
односно измене закона или другог прописа којим
се уређују изворни приходи јединица локалне
самоуправе.
Члан 11.
Средства од посебне накнаде усмеравају се,
односно користе за финансирање послова заштите и
унапређивања животне средине, а што се регулише
Одлуком о буџету Града Панчева.
Средства из става I овог члана користе се за:
1. финансирање Програма контроле квалитета
анализе и праћења стања животне средине у граду,
2. финансирање Програма заштите и развоја
заштићених природних добара у граду,
3. суфинансирање пројекта и пројеката
заштите животне средине, или инвестиција које
доприносе битном смањењу загађивања животне
средине (у околини индустријских и других
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загађивача, на контаминираном подручју у случају
акцидената и сл.),
4. суфинансирање опремања стручних и
научних институција и центара који врше стручне
послове у области заштите жнвотне средине од
интереса за град,
5. суфинансирање
научно-истраживачких
и едукативних програма и пројеката, издавање,
публиковање радова и информативно-пропагандних
материјала у циљу стицања знања и подизања
свести о значају заштите и унапређивања животне
средине, и
6. финансирање осталих програма, пројеката
и мера у области заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре за које одлуку доноси
Градско веће града Панчева.
Уколико у наведеним областима не постоји
програм или је исти исцрпљен, одлуку доноси
Градско веће града Панчева.
Средства обезбеђења у складу са овом одлуком
користиће се на основу Локалног еколошког
акционог плана и Годишњег програма Фонда за
заштиту животне средине.
Годишњи програм Фонда за заштиту животне
средине доноси Градско веће града Панчева, крајем
текуће или почетком наредне године, по претходној
сагласности Министарства животне средине и
просторног планирања Републике Србије, у складу
са законом.
Члан 12.
Пренос средстава за намене предвиђене
Годишњим програмом Фонда за заштиту животне
средине врши се актом Градоначелника града
Панчева на предлог надлежног секретаријата, у
складу са Одлуком о буџету града.
Члан 13.
Градоначелник града Панчева једном годишње
подноси Градском већу града Панчева извештај о
реализацији програма и усмеравању средстава за
заштиту и унапређивање животне средине.
Члан 14.
Секретаријат за пореску администрацију
Градске управе града Панчева подноси прекршајне
пријаве против обвезника плаћања посебне накнаде
који не поштују одредбе ове одлуке.
Члан 15.
Лица из члана 3. ове одлуке одговорна за
њено спровођење, казниће се новчаном казном у
износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара уколико
не поштују одлуку.
Члан 16.
У свему што није регулисано овом одлуком,
а односи се на наплату, застарелост, рокове за
плаћање камате и остало, сходно се примењују
одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији, Закона о порезу на доходак
грађана и Закона о порезу на добит корпорација.
Члан 17.
Листа активности које се обављају на
територији града Панчева дефинисане Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на
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животну средину ( “ Сл.гласник РС” бр. 109/2009 и
8/2010) дата је у Прилогу 1 ове Одлуке и чини њен
саставни део.
Члан 18,
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о посебној накнади за заштиту и
унапређење животне средине („Сл. лист града
Панчева” бр. 16/2008 и 27/2009).
Члан 19.
Овај пречишћен текст Одлуке о посебној
накнади за заштиту и унапређивање животне
средине биће објављен у “Службеном листу града
Панчева”,
ПРИЛОГ 1
(Прилог 1 који је саставни део Одлуке о
посебној накнади за заштиту и унапрећивање
животне средине, објављене у ,,Службеном листу
града Панчева” број 6/10)
Листа активности које се обављају на
територији града Панчева дефинисане Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину („Сл. гласник РС” бр. 109/2009
и 8/2010)
I Пројекти за које је обавезна процена утицаја
на животну средину:
1. Комбинована хемијска постројења, тј,
постројења за иидустријску производњу супстанци
код којих се примењују поступци хемијске промене
и у којима се поједини погони налазе један поред
другог и функционално су повезани, а намењени
су за производњу:
- основних (базних) органских хемикалија
- основних (базних) неорганских хемикалија
- вештачких ђубрива на бази фосфора, азота
или калијума (проста или сложена ђубрива)
2. 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 30
кg тежине)
- 750 места за крмаче
II. Пројекти за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину:
1, Пољопрнвреда, аквакултура и шумарство
1) системи за наводњавање и одводњавање
мелиоративни системи
- подручје на коме се простиру је веће од 20
hа
2) објекти за интензиван узгој и држање
живине
- капацитета од 30.000 до 85.000 места за
бројлере
- капацитета од 10.000 до 40.000 места за
живину (укључујући и ловну перад)
3) објекти за интензиван узгој говеда
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- капацитета 200 места за говеда и више
4) објекти за интензиван узгој
- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места
за свиње
- крмача капацитета од 450 до 750 места за
крмаче
5) интензиван узгој риба у базенима и
рибњацима
- за салмониде годишње производње 10 t и
више
- за циприниде површине 5 hа и веће
2. Производња и прерада метала
1) постројења за производњу сировог гвожђа
или челика (примарно или секундарно топљење)
укључујући континуални поступак ливења
- сви пројекти који нису наведени под I у
Уредби
2) постројења за прераду у црној металургији
- сви пројекти који нису наведени под 1 у
Уредби
- вруће ваљаонице
-ковачнице са једним или више чекића или
маљева
- за наношење површинских заштитних
металних слојева у растопљеном стању
3) постројења за површинску обраду
метала и пластичних магеријала коришћењем
електролитичких или хемијских поступака
- сви пројекти који нису наведени под I у
Уредби
4) постројења за производњу иди склапање
моторних возила и производњу мотора за
моторна возила (аутомобили, аутобуси, теретна
возила, пољопривредна, грађевинска и рударска
механизација као и друга возила на моторни
погон)
- сви пројекти
5) бродоградилишта (производња и/или
поправка бродских трупова или мотора или делова
брода)
- дужине брода 20 m или више
6) производња и поправка ваздухоплова
- сви пројекти са изузетком радова на
редовном одржавању ваздухоплова
3. Индустријска прерада минерала
1) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла које
се добија прерадом старог стакла
- капацитета до 20 t на дан
2) постројења за производњу керамичких
производа
печењем
(плочице,
санитарна
галантерија, кућни прибор од керамике и порцелана
и слично) као и производња грађевинског
материјала печењем (цреп, цигла и слично)
- капацитета од 40 t до 75 t на дан
3) постројења за производњу асфалтних
мешавина укључујући мобилна постројења
- капацитета преко 50 t на сат
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4. Хемијска индустрија
1) обрада полупроизвода и производња
хемикалија
- сви пројекти који нису наведени под 1 у
Уредби
2) самостална постројења за производњу,
прераду, формирање и лаковање базних органских
и неорганскних 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
- сви пројекти који нису наведени под I у
Уредби
5. Прехрамбена индустрија
1) постројења за производњу, третман,
прераду или обраду производа из
- 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) постројења за захватање и прераду
подземних вода
- сви пројекти
6) постројења за производњу пива
- капацитета преко 3.000.000 литара
годишње
7) постројења за клање животиња
- капацитета од 3 t до 50 t на дан
8) постројења за производњу и прераду
скроба
- капацитета преко 100 t дневно
9) млинови и сушаре
- капацитета преко 200 t дневно
6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1) постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета
- сви пројекти
2) постројења за штављење и обраду коже
- капацитета до 12 t на дан
7. Гумарска индустрија
I) постројења за производњу и прераду гуме и
каучука
- сви пројекти
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