НАПОМЕНА: Ова Одлука је објављена у ''Службеном листу општина Срема''
број 43/09 са допуном објављеном у броју 2/10
На основу члана 87. став 1. и 2. Закона о заштити животне средине ( “Службени гласник
РС”, број 135/04 и 36/09) и члана 33. тачка 14. а у вези члана 22. став 11. Статута општине Стара
Пазова (“Службени лист општина Срема”, број 26/08), Скупштина општине Стара Пазова на
седници одржанoj 29. децембра 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уводи се и уређује накнада за заштиту и унапређивање животне средине
(у даљем тексту: накнада) на територији општине Стара Пазова, 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 за обављање редовне делатности (у даљем
тексту: непокретност).
Под коришћењем земљишта у смислу става 1. овог члана подразумева се коришћење
земљишта за обављање пословне делатности.
Члан 3.
Обвезници плаћања накнаде су:
1. имаоци права својине на непокретности
2. закупци, ако се непокретност користи по основу права закупа.
Члан 4.
Висина накнаде утврђује се месечно према површини непокретности власника, односно
закупца и то:
1. за површину до 100 м² у износу од 3,00 динара по м²
2. за површину од 100 м² до 500 м² у износу од 2,80 динара по м²
3. за површину од 500 м² до 2000 м² у износу од 2,50 динара по м²
4. за површину преко 2000 м² у износу од 1,80 динара по м²
5. за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката у
износу од 0,50 динара по м².
Члан 5.
Обвезници плаћања накнаде исту плаћају месечно, до 5-ог у месецу за претходни месец,
уплатом на рачун прописан за уплату накнаде за заштиту и унапређење животне средине.
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Члан 6.
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 7.
Накнаду не плаћају државни органи, органи општине, јавне службе, јавна предузећа,
хуманитарне и спортске организације.
Члан 8.
Средства прикупљена у складу са одредбама ове Одлуке приход су буџета општине Стара
Пазова, а користиће се у складу са Програмом заштите и унапређења животне средине (у даљем
тексту: Програм).
Члан 9.
Програм из члана 8. ове Одлуке доноси Општинско веће општине Стара Пазова, за сваку
календарску годину, на предлог органа општинске управе надлежног за заштиту животне
средине.
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 10.
Средства прикупљена од накнаде користиће се за финансирање односно суфинансирање
програма из члана 9. став 2. ове Одлуке.
Члан 11.
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 унапређења животне средине (јавна комунална предузећа).
За реализацију програма и пројеката из става 1. овог члана Председник општине или
лице које 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 12.
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацијом
појединачних програма и пројеката спроводи орган општинске управе надлежан за послове
заштите животне средине и најмање једном годишње подноси Скупштини општине извештај о
реализацији Програма и утрошку средстава за заштиту и унапређење животне средине.
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Члан 13.
За обрачун камате за доцњу у плаћању, принудну наплату и остало што није посебно
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески
поступак.
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 предходног 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
Члан 15.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

П р е д с е д н и к,
Милош Црномарковић
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