
Службени лист општине Неготин бр.31/2010 од 17.08.2010.године

На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/04,
36/2009, 36/2009 – др. закон, и 72/2009), члана 6. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Сл.гласник РС», број: 62/06),  члана  2. Уредбе о одређивању активности чије
обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.109/2009 и 8/2010), члана 2.
Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне
средине и највишег износа накнаде („Сл. гласник РС“, бр.111/2009),члана 42. Статута
општине Неготин («Сл.лист општине Неготин», број:22/08)  и мишљења Министарства
животне средине и просторног планирања Републике Србије, број 401-00-00927/2010-01
од 27. јула 2010. године, Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана  17. 08.
2010. године, д о н е л а   ј е

О Д Л У К У
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређење животне средине  на
територији општине Неготин и утврђују се обвезници, висина, рокови, начин плаћања и
коришћења средстава, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање права и
дужности општине Неготин у области заштите и унапређења животне средине.

Члан 2.

Накнадом за заштиту и унапређење животне средине у смислу одредаба ове
Одлуке подразумева се новчани износ који обвезници плаћају на име унапређења и
заштите животне средине.

Члан 3.

Средства обезбеђена од накнаде наменски су приход буџета општине Неготин,
односно Фонда за заштиту и унапређење животне средине.

Средства из става 1. овог члана уплаћиваће се на рачун прописан за уплату
накнаде и користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите животне
средине.

Члан 4.
Обвезници накнаде су:
1. Имаоци права својине на непокретности,
2. Закупци, ако се непокретности користе по основу права закупа,
3. Правна и физичка лица – предузетници, чија активност утиче на животну

средину, сходно Уредби о одређивању активности чије обављање утиче на животну
средину Владе Републике Србије („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 индустријску 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)
- основних (базних)  производа за заштиту биља, као и биоцида



-основних (базних) фармацеутских производа уз примену хемијских или биолошких
поступака

- и/или прераду и/или обраду експлозива
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 кг тежине)
- 750 места за крмаче
3. Постројења за производњу керамичких производа печењем, а нарочито црепа,

цигле, ватросталне опеке, плочица, керамичког посуђа или порцелана, са производним
капацитетом који прелази 75 т дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4м3, са
густином пуњења по пећи које прелази 300 кг/м3.

4. Постројења за прераду хране
1) кланице са производним капацитетом већим од 50 т 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 т на дан
- биљних сировина са производним капацитетом финалних производа већим од 300

т на дан
 (просечна тромесечна вредност)
3) обрада и прерада млека, код којих је количина примљеног млека већа од 200 т

на дан (просечна годишња 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 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 т и више
- за циприниде површине 5 ха и веће

     7) крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта
- подручје на коме се простире је веће од 10 ха

2. 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

3. Прехрамбена индустрија



1) постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из
- сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 т до 75 т на дан
- сировина биљног порекла капацитета од 30 т до 300 т на дан

2) постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа
- капацитета преко 10 т на дан

3) постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за
сопствене потребе

- капацитета преко 5 т на дан
4) постројења за обраду, третман и прераду млека
- капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан

            5) 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

           6) Постројења за клање животиња
- капацитета од 3 т до 50 т на дан
7) постројења за прераду рибе
- капацитета преко 1 т дневно

8) постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља
- сви пројекти

            9)   млинови и сушаре
- капацитета преко 200 т дневно

           10) хладњаче (без  погона за прераду сировине)
- капацитета преко 10 т расхладног флуида у систему

Члан 5.

Висина накнаде утврђује се месечно према површини стамбеног односно пословног
простора власника, односно закупца, површини земљишта које се користи за обављање
редовне делатности привредних субјеката и према оствареном приходу од обављања
одређених активности које утичу на животну средину, на годишњем нивоу и то према
следећим тарифама:

Тарифни број 1.

- За коришћење стамбених зграда и станова, у износу од 1,00 динар по метру
квадратном,

Тарифни број 2.

- За коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне
делатности привредних субјеката, у износу од 3,00 динара по метру квадратном.

- За коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних
субјеката, у износу од 0,50 динара по метру квадратном.

  Тарифни број 3.

По основу обављања одређених активности које утичу на животну средину, 0,4%
оствареног прихода на годишњем нивоу.

НАПОМЕНА: Остварени приход за Тарифни број 3 је износ који правно лице односно
предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и
иностранству. Уколико правно лице односно предузетник обавља активности на територији
више јединица локалне самоуправе, накнада се утврђује сразмерно оствареном приходу на
територији јединице локалне самоуправе на којој се активности обављају.



Члан 6.

Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ
накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити виши од 0,4% оствареног прихода на
годишњем нивоу.

Члан 7.

Обрачун накнаде врши се на годишњем нивоу а плаћа се у једнаким тромесечним
ратама у року од 45 дана од почетка тромесечја, на основу решења које доноси Општинска
управа општине Неготин - Одељење за буџет, финансије, привреду, друштвене делатности
и локалну пореску администрацију.

Члан 8.

У погледу начина утврђивања накнаде  за заштиту и унапређење животне средине
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова плаћања, обрачуна камате, сходно се
примењују одредбе Закона којим се уређује порески поступак.

Члан 9.

             Средства наплаћена од накнаде користиће се преко буџетског Фонда, наменски за
заштиту и унапређење животне средине у складу са Законом, Програмом годишњег
коришћења средстава буџетског Фонда, Националним програмом заштите животне
средине, локалним акционим и санационим плановима и пројектима као и другим
стратешким документима.
                 Програми (пројекти) из става 1. овог члана обухватају:

- праћење квалитета животне средине,
- суфинансирање инвестиционих програма и пројеката у области заштите и

унапређења животне средине,
- суфинансирање израде научно-истраживачког програма, пројеката, идејних

решења, студија и елабората у области заштите и унапређења животне средине,
- суфинансирање Програма заштите животне средине, акционих и санационих

планова и организованих акција за заштиту и унапређење животне средине,
-  финансирање програма и пројеката еколошке едукације,

- финансирање еколошког маркетинга, часописа, публикација и других издања и
пропагандних акција за заштиту и унапређење животне средине.

Члан 10.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту
и унапређење животне средине на територији општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“ број  33/98 и 26/09).

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“.

Број: 434-17/2010-I
Дана: 17.  08. 2010. године
Н е г о т и н


