218.
На основу члана 87 и члана 100 став 5 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник
РС" бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), члана 20 став 1 тачка 11 и члана 32 став 1 тачка 13 Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07), члана 7 став 1 и члана 60 Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 47/11 и 93/12), Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 109/09 и
8/2010), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштити и унапређивање животне средине
и највишег износа накнаде ("Службени гласник РС" бр. 111/09) и члана 20 став 1 тачка 4 и 11 Статута
општине Кула – пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" бр. 7/13), уз сагласност Министарства
пољопривреде и животне средине број 401-00-03968/2015-09 од 24. децембра 2015. године, Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КУЛА

1.
Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређење животне средине (у даљем
тексту: накнада) на територији општине Кула и утврђују обвезници, висина, начин плаћања накнаде и
коришћење средстава од накнаде, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање права и
обавеза општине у области заштите и унапређења животне средине.
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 Кула и
уплаћују се на рачун прописан за уплату накнаде за заштиту и унапређење животне средине и
користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите и унапређења животне средине.
3.
Накнада се прописује по основу:
1. Коришћења пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности, као и
за коришћење земљишта за обављање редовне делатности (непокретности).
Земљиште за обављање редовне делатности је земљиште на којем није изграђен објекат или на
којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се налазе непокретности из става 1
тачка 1 овог члана. Земљиште не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.
2. Обављања активности које утичу на животну средину (у даљем тексту: активности).
Активности обухватају све захвате (сталне и привремене) којима се мењају или могу променити
стања и услови у животној средини.
Активности из става 2 овог члана јесу пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну
средину и пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.
4.
Обвезници плаћања накнаде по основу коришћења пословних зграда и пословних просторија за
обављање пословне делатности су имаоци права својине на непокретности, односно закупци ако се
непокретност користи по основу права закупа.
Обвезници плаћања накнаде по основу обављања активности које утичу на животну средину су
правна лица и предузетници који обављају одређене активности.
5.
Активности, односно пројекти из става 2 и 3 ове одлуке утврђују се у складу са Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 109/09 и
8/2010).
6.
Висина накнаде по основу коришћења непокретности износи:
- 3,00 дин/м2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне
делатности привредних субјеката, на месечном нивоу;
- 0,50 дин/м2 за коришћење земљишта (осим пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта)
за обављање редовне делатности привредних субјеката, на месечном нивоу;
Висина накнаде по основу обављања активности које утичу на животну средину из члана 5 ове
одлуке износи 0,2% од оствареног прихода на годишњем нивоу.

Остварени приход у смислу ове одлуке је износ који правно лице, одн. предузетник оствари од
продаје сировина, полупроизвода и производа у земљи и изностранству.
Уколико правно лице, одн. предузетник обавља активности осим на територији општине Кула и
на територији других јединица локалне самоуправе, накнада се утврђује сразмерно оствареном приходу
на територији општине Кула.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа највиши износ накнаде коју тај
обвезник плаћа не може бити већи од 0,2% оствареног прихода на годишњем нивоу.
Привредна друштва и предузетници који нису обвезници плаћања накнаде по основу обављања
активности које утичу на животну средину плаћају накнаду по основу коришћења пословних зграда и
пословних просторија за обављање пословне делатности као и за коришћење земљишта за обављање
редовне делатности.
7.
Привредна друштва и предузетници који изврше регистрацију у Агенцији за привредне
регистре биће ослобођени плаћања накнаде прве две године пословања, рачунајући од дана
регистрације привредног друштва, одн. предузетника.
8.
Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу.
Накнада из члана 6 ове одлуке плаћа се месечно до 15. у месецу за претходни месец, доспеле
рате одједном у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању обавеза за текућу годину.
До доношења решења о утврђивању накнаде обвезник накнаде плаћа месечно аконтацију у висини
утврђене месечне обавезе у години која претходи години за коју се утврђује и плаћа накнада.
Обвезник накнаде је дужан да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде
Општинској управи - Одељењу за финансије и привреду најкасније до 15. марта у години за коју се
врши утврђивње накнаде, одн. у року од 15 дана од дана почетка обављања активности чије обављање
утиче на животну средину.
9.
Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу најкасније у
року од 15 дана од дана настанка промене.
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, 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.
10.
Средства остварена од накнаде користе се преко буџетског фонда, наменски за заштиту и
унапређење животне средине, према усвојеном Програму коришћења средстава буџетског фонда, одн.
локалним акционим и санационим плановима у складу са стратешким документима на основу закона.
11.
Програм из члана 10 ове одлуке, на основу кога ће се вршити расподела накнаде, доноси
Општинско веће општине Кула на предлог Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне
средине, а уз сагласност министарства надлежног за послове животне средине.
Програм обухвата подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме и
пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), образовне активности, информисање и
објављивање података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације Програма.
У складу са Програмом врши се и расподела средстава од накнаде за загађивање животне
средине која се остварује у складу са одредбом члана 85 Закона о заштити животне средине.
Средства прикупљена од накнаде користиће се за финансирање или суфинан-сирање Програма
из става 2 овог члана.
12.
За реализацију Програма за заштиту и унапређење животне средине, председник општине или
лице које он овласти закључује уговор са корисником средстава који садржи: садржај пројекта, одн.
Програма, међусобна права и обавезе уговорних страна, извор средстава и начин плаћања, рокове за
извршење уговорених обавеза и надзор над извршењем уговорених обавеза.
13.
Средства за реализацију пројеката обухваћених Програмом додељују се на основу критеријума
утврђених конкурсом који расписује комисија коју образује Председник општине.

Конкурс се не расписује када се суфинансира или учествује у реализацији програма, пројеката
и других активности у складу са стратешким документима, акционим и санационим плановима донетим
на основу Закона, као и за суфинансирање пројеката који буду одобрени општини на основу конкурса
покрајинских и републичких органа.
14.
Реализацију Програма и надзор над извршењем уговорених обавеза и реализацијом
појединачних програма и пројеката спроводи Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне
средине.
15.
У погледу начина утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате, сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
16.
Општински инспектор за заштиту животне средине је дужан да редовно доставља Одељењу за
финансије и привреду податке од значаја за утврђивање накнаде по овој одлуци.
Прелазне и завршне одредбе
17.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређење
животне средине на територији општине Кула – пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" бр.
5/14) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
на територији општине Кула („Службени лист општине Кула“ бр. 19/14).
18.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Кула“, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
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