На основу члана 32. став1.тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), члана 87.став 2. Закона о заштити животне средине („Сл.
гласник РС“, бр. 36/09, 72/09 и 43/2011 – одлука US), члана 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/06, 47/2011, 93/2012 и 99/2013), Уредбе о
критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и
највишег износа накнаде („Сл. гласник РС“ бр.111/09), Уредбе о изменама и допунама
Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (Сл. гласник
РС“, бр. 109/2009 и 8/2010) и члана 36. Статута општине Мионица („Сл. гласник СО
Мионица„ бр. 8/2008), Скупштина општина Мионица на седници одржаној _______.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ МИОНИЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређење животне средине (у
даљем тексту: Одлука) на територији општине Мионица и утврђују обвезници висина,
рокови, начин плаћања и коришћење средстава од накнаде, а ради стварања материјалних
предуслова за остваривање права и дужности општине Мионица у области заштите и
унапређивања животне средине.
II ОБВЕЗНИЦИ НАКНАДЕ
Члан 2.
Накнада за заштиту животне средине у смислу одредаба ове Одлуке, (у даљем
тексту: накнада ) подразумева новчани износ који обвезници плаћају на име унапређења и
заштите животне средине и то по основу:
1. коришћење стамбених простора у колективном и индивидуалном становању,
2. коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословних
делатности,
3. коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката
4.по основу обављања одређених активности које утичу на животну средину.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ
накнаде коју обвезник плаћа не може бити већи од 0.4% оствареног прихода на годишњем
нивоу.
Средства обезбеђена од накнада у складу са овом Одлуком приход су буџета
Општине Мионица и уплаћују се на рачун прописан за уплату Накнада за заштиту и
унапређење животне средине и користиће се за финансирање програма и пројеката у
области заштите и унапређења животне срединe.

Члан 3.
Обвезници плаћања накнаде из члана 2. став1. тачка 1.2.3. су имаоци права својине
на непокретности, односно закупци истих ако се непокретност користи по основу права
закупа - стамбених зграда и станова намењених и подобних за становање, пословних
зграда и пословних просторија за обављање пословних делатности привредних субјеката,
земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката, односно закупци истих
ако се непокретност користи по основу закупа, а висина накнаде се одређује према
површини непокретности и плаћа се месечно до износа који не може бити већи од износа
прописаног законом.
Земљиште из члана 2. става 1. тачка 3. је земљиште на којем није изграђен објекат
или на којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази
непокретност из става 1. тачка 2.поменутог члана.
Земљиште из члана 2 став 1. тачка 3. не обухвата пољопривредно земљиште , шуме
и шумско земљиште.
Обвезници плаћања накнаде из члана 2. став1. тачка 4. ове Одлуке су:
- Правна лица и предузетници чија активност утиче на животну средину, у складу са
Законом и Уредбом и то:
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 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
- 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) објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места за животиње са племенитим крзном
6) интензиван узгој риба у базенима и рибњацима
- за салмониде годишње производње 10 t и више
- за циприниде површине 5 hа и веће.
7) крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта
- подручје на коме се простире је веће од 10 hа
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.
2) постројења за прераду у црној металургији
- сви пројекти који нису наведени под I.
- вруће ваљаонице
- ковачнице са једним или више чекића или маљева
- за наношење површинских заштитних металних слојева у растопљеном стању
3) ливнице црне металургије

- сви пројекти који нису наведени под I.
4) постројења за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду
корисних нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.)
- сви пројекти који нису наведени под I.
5) постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем
електролитичких или хемијских поступа
- сви пројекти који нису наведени под I.
6) постројења за производњу или 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
7) постројења за производњу батерија и акумулатора
- папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 t/дан
- сви пројекти
8) бродоградилишта (производња и/или поправка бродских трупова или мотора или
делова брода)
- дужине брода 20 m или више
9) производња и поправка ваздухоплова
- сви пројекти са изузетком радова на редовном одржавању ваздухоплова
10) производња шинских возила
- сви пројекти
11) постројења за експлозивно деформисање метала
- сви пројекти
12) постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда, као и
искоришћавање јаловине
- сви пројекти
3. Индустријска прерада минерала
1) постројења за суву дестилацију угља (плинаре, тињајуће пећи и др.)
- сви пројекти
2) постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или
другим пећима
- сви пројекти који нису наведени под I.
3) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла
које се добија прерадом старог стакла
- капацитета до 20 t на дан
4) постројења за топљење минералних материја, укључујући и производњу минералних
влакана
- капацитета до 20 t на дан
5) 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
6) постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења
- капацитета преко 50 t на сат
4. Хемијска индустрија
1) обрада полупроизвода и производња хемикалија
- сви пројекти који нису наведени под I.

2) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органских и
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
- сви пројекти који нису наведени под I.
3) постројења за производњу минералних уља и мазива (дестилацијом, рафинацијом или на
други начин)
- сви пројекти

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, пуњење и паковање
- сви пројекти
6) постројења за производњу пива
- капацитета преко 3.000.000 литара годишње
7) постројења за производњу слада и квасца
- капацитета преко 200 t годишње
8) постројења за производњу слаткиша или сирупа
- капацитета преко 5.000 t годишње
9) постројења за производњу
- алкохолних пића капацитета преко 10.000 литара дневно
- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара дневно
- сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно
10) постројења за клање животиња
- капацитета од 3 t до 50 т на дан
11) постројења за прераду рибе
- капацитета преко 1 t дневно
12) постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља
- сви пројекти
13) постројења за производњу и прераду скроба
- капацитета преко 100 t дневно
14) постројења за производњу или рафинирање шећера коришћењем шећерне репе или
сировог шећера
- сви пројекти
15) млинови и сушаре
- капацитета преко 200 t дневно
16) хладњаче (без погона за прераду сировине)
- капацитета преко 10 t расхладног флуида у систему
17) производња меласе

- сви пројекти
6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1) постројења за производњу папира и картона
- сви пројекти који нису наведени под I.
2) постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и
шперплоча)
- сви пројекти
3) постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета
- сви пројекти
4) постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација,
штампање, хемијски третман) или бојење влакана или тканина
- капацитета до 10 t на дан
5) постројења за штављење и обраду коже
- капацитета до 12 t на дан
7. Гумарска индустрија
1) постројења за производњу и прераду гуме и каучука
- сви пројекти
2) постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз коришћење
сумпора или сумпорних једињења
- сви пројекти.
III УТВРЂИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ

Члан 4.
Висина накнаде из члана 2. износи:
1. власници односно закупци станова:
- у објектима колективног становања у износу од 0,8 дин/м2
- у објектима индивидуалног становања у износу од 0.4 дин/м2
2. власници односно закупци пословног простора:
- За површину до 100м2 у износу од 3дин/м2
- За површину од 100 - 500м2 у износу од 2,8 дин/м2
- За површину од 500 - 2000м2 у износу од 2,5 дин/м2
- За површину преко 2000м2 у износу од 1,8 дин/м2
3. За коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката у
износу од 0.50 дин/м2
4. За обављање одређених активности које утичу на животну средину 0.4% оствареног
прихода на годишњем нивоу.
Приход из става 1. тачка 4. овог члана је износ који правно лице , односно
предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и
иностранству.

Члан 5
Обрачун накнаде из члана 2. став1. врши се на годишњем нивоу, а плаћа се у
једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од почетка тромесечја.
Служба пореза и локалних јавних прихода доноси решење:
за накнаду из члана 2. став 1.тачка1, 2. и 3. за сваку календарску годину,
за накнаду из члана 2. став 1. тачка 4. доноси аконтационо решење за сваку
календарску годину, а коначним решењем се утврђује укупна годишња обавеза.
Обвезник накнаде је дужан да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу
накнаде Општинској управи – Служби пореза и локалних јавних прихода најкасније до 15
марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно у року од 15 дана од почетка
обављања активности чије обављање утиче на животну средину.
Накнада се уплаћује на уплатни рачун број : 840-714562-843-56 накнада за заштиту
и унапређење животне средине, са позивом на број: 85-069
Образац пријаве за накнаду саставни је део ове Одлуке.
Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у
року прописаном овом Одлуком, а 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.
IV НАМЕНА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 6.
Накнада из члана 4. ове Одлуке је наменско примање буџетског фонда Општине
Мионица, а користиће се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине за територију општине Мионица ( у даљем тексту Програм)
Члан 7.
Програм из члана 6. одлуке за сваку календарску годину доноси Општинско веће
општине Мионица на предлог органа општинске управе надлежног за заштиту животне
средине уз предходну сагласност Министарства животне средине и просторног
планирања.
Програм обухвата :програме и пројекте праћења стања животне средине
(мониторинг); подстицајне , превентивне и санационе програме и пројекте; научно
истраживачке програме и пројекте; едукативни програм и јачање свести о значају животне
средине; информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине и
трошкове реализације Програма.
Члан 8.
Реализацију програма и пројеката као и надзор над извршењем уговорених обавеза
и реализацијом појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа преко
органа надлежног за заштиту животне средине .

Члан 9.
Општинско веће општине Мионица на предлог општинског органа надлежног за послове
животне средине утврђује приоритете у коришћењу средстава из члана 6. ове Одлуке.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Спровођење и контролу ове Одлуке вршиће општински орган управе – општински
инспектор за заштиту животне средине.
Члан 11
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.
Члан 12.
Општински нспектор за заштиту животне средине дужан је да редовно доставља
Служби пореза и локалних јавних прихода податке од значаја за утврђивање накнаде по
овој Одлуци.
Члан 13.
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако не поступи у складу са одредбама члана 5. Одлуке и не пријави на време и тачно
своју обавезу у погледу плаћања накнаде и не плати накнаду. .
Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 250.000,00 динара казниће се
предузетник за прекршај из предходног става.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара казниће се
одговорно лице управном лицу и физичко лице за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 14.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о Накнади за заштиту и унапређење
животне средине општине Мионица бр. 501-17/2011 (Сл.гласник СО Мионица, број
2/2011) од 20.05.2011. године.
Члан 15.
Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „ Службеном гласнику
„ општине Мионица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: ____________
Мионица _________2013. година
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Слободан Ковачевић
Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о накнади за заштиту и унапређење
животне средине општине Мионица садржан је у члану 20. став 1. тачка 11.и 32.
тачка 13. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 87. став 1.2 и 8. Закона о заштити животне средине („ Службени гласник
РС“ број 36/09, 72/09 и 43/2013 – одлука US), члану 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гланик РС“број 62/06, 47/2011, 93/2012 и
99/2013), Уредба о изменама и допунама Уредбе о одређивању активности чије
обављање утиче на животну средину(„Службени гласник РС“ број 109/09,
8/2010), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштуту и
унапређење животне средине и највишег износа накнаде за заштиту животне
средине („ Службени гласник РС“ број 111/09) и члана 36. Статута општине
Мионица („ Службени гласник СО Мионица, број 8/2008).
Чланом 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи регулисано је
да општина преко својих органа се стара о заштити животне средине, доноси
програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и утврђује
посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине. У складу са чланом
32. тачка 13. истог закона регулисано је да Скупштина општине у складу са
Законом утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини
припадају по закону.
Чланом 87. Закона о заштити животне средине регулисано је питање
накнада јединице локалне самоуправе, као што је надлежност Скупштине
општине да прописује накнаду, затим основ прописивања накнаде, обвезници,
надлежност Владе за прописивање критеријума, начин коришћења остварених
средстава по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине.
У ставу 8. истог члана прописана је обавеза прибављања мишљења
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине на предлог
Одлуке.
Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну
средину утврђене су наведене активности а Уредбом о критеријумима за
утрђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег
износа накнаде утврђени су критеријуми и максимални износи до којих се
накнада може утврдити.
У члану 36. Статута општине Мионица регулисана је надлежност
Скупштине општине за утврђивање стопе изворних прихода Општине и начин
за одређивање висине локалних накнада.
Предлаже се Општинском већу општине Мионица да размотри текст
Нацрта Одлуке, утврди Предлог Одлуке који ће се доставити Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине ради прибављања мишљења, а
затим ће текст Предлога Одлуке бити достављен Скупштини општине Мионица
на усвајање.

ОПШТИНСКА УПРАВА

