
ОДЛУКА 
О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
( .    . 23/11 Сл лист градаПанчевабр -  пречишћентекст, 28/11 - исправка, 36/11 , 8/12 , 

19/14 , 29/14 ) 

      .    . 29/14 Пречишћен текст закључно са изменамаиз Сл лист градаПанчевабр  које 
    01/01/2015 су у примени од

(   .: 7 ). изменеу чл

Члан 1. 

            (  Овомодлуком уводисепосебнанакнадазазаштиту и унапређивањеживотнесредине у даљем 
:  )   ,       тексту посебнанакнада и утврђују обвезници начин наплатеи употребесредставаодпосебне 

,             (накнаде арадистварањаматеријалних условазаостваривањеправаи дужности ГрадаПанчева у 
  )       .даљемтексту Град у областизаштитеи унапређивањаживотнесредине

Члан 2. 

   ,       ,    .Средстваодпосебненакнаде обезбеђенау складусаодредбамаовеодлуке приходсу буџетаГрада

Члан 3. 

(1)   :Посебнунакнадуплаћају
1.  ,  ,           Корисници власници односно закупци пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне 

,    3         ,  делатности у износу од динара по квадратном метру пословног простора на територији Града на месечном 
,      1.  3.  ;нивоу осимпривредних субјекатаиз става тачке овог члана

2. , ,       ,   , Корисници власници односно закупци земљишта за обављањередовне делатности на територији Града у 
  0,5     ,   ,      1.износу од динарапо квадратномметру земљишта на месечном нивоу осим привредних субјеката из става  

 3.  ;тачке овог члана

               Земљиште за обављањередовне делатности је земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји 
 ,            1.  ;привременаграђевина као и земљиштена којем сененалазинепокретностиз тачке овог члана

3.  [1]    (    )       привредни субјекти правна лица и предузетници који на територији Града обављају одређенеактивности 
    ,          које утичу на животну средину дефинисанеУредбом о одређивањуактивности чије обављањеутиче на животну 

 (" .  ", . 109/2009  8/2010),           средину Сл гласник РС бр и за које је обавезна израда пројеката о процени утицаја на 
     0,2%,            животну средину у износу од а привредни субјекти за које се може захтевати процена утицаја на животну 
    0,1%,       ,   , ,средину у износу од на годишњем нивоу од оствареног прихода од продаје производа сировине  

      : полупроизводаили производау земљии иностранству

-        ,       порески период за који се обрачунава накнада предаје пореска пријава и плаћа накнада је 
 , календарскимесец

-             обвезник је дужан да обрачунаванакнаду за одговарајући порески период на основу оствареног 
   ,       , прихода од продаје сировине полупроизвода и производа у земљи и иностранству сразмерно 

     ,оствареномприходу на територији градаПанчева

-           , при обрачуну накнаде по основу оствареног прихода обвезник одузима утврђене односно 



       3.  1.  4;уплаћенеобавезенамесечномнивоу из члана став тачка

4.     ,  ,  ,      власнициили корисници теретних возила железничког превоза речног превоза као и правналицакоја обављају 
 ,          ,   ,  пословеагентуре шпедиције и слично у вези транспортанафтеи нафтних деривата као и сировина производаи 

             полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији Града 
     ,    5 ,    100,00   утоварених или истоварених у транспортно средство носивости већеод тона у износу од динарапо тони 

,  .терета односноносивости
(2)   -           .Накнадазаауто транспортутврђује сепо тони носивости теретних возилаиз саобраћајнедозволе
(3)              .Накнадазажелезнички и речни транспортсеутврђујепо тони теретакоји сепревози
(4)             ,Накнадазазаштиту и унапређивањеживотнесрединенеплаћасенапољопривредноземљиште  

   .шумеи шумско земљиште
(5)           ,   Ако је једнолицеобвезник плаћањапосебненакнадепо вишеоснова највиши износпосебне 

          0,4%     накнадекоју тај обвезник плаћанеможебити већиод одоствареногприходана годишњем 
.нивоу

Члан 4. 

(1)        ,  ,Секретаријатзапореску администрацију ГрадскеуправеградаПанчева вршићеутврђивање 
       3.  1.  1, 2.  3.контролу и наплатупосебненакнадеиз члана став тачке и

(2)       3.  1.  4.     Обвезнициплаћањапосебненакнадеиз члана став тачка овеодлукедоласкомнаместо 
,  ,           утовара односноистовара у круг фабрикеприликомпреузимањаили испорукеробеобавезнису да 

             .уз осталупрописанудокументацију поднесуи доказо уплатипосебненакнадеиз овеодлуке

Члан 5. 

(1)      3.  1.  1.  2.      Обвезниципосебненакнадеиз члана став тачке и дужни су даподнесупријаву на 
         прописаномобрасцуСекретаријату запореску администрацију ГрадскеуправеградаПанчева 

  15.         ,     15  најкасније до мартау години у којој севршиутврђивањенакнаде односноу року од данаод 
     . данаступањанаснагу овеодлуке

(2)          ,     Ако обвезник посебненакнаденеподнесепријаву из претходног става накнадаћесеутврдити на 
        (    основуподатакакојимарасполажеГрадскауправаградаПанчева Секретаријатзазаштиту животне 

, ,   -   -    ,средине урбанизам грађевинскеи стамбено комуналнепослове Одељењезаинспекцијске послове  
     .)    .Секретаријатзапореску администрацију и др и други државниоргани

(3)      3.  1.  1.  2.     ,  Обвезник посебненакнадеиз члана став тачке и који је поднеопореску пријаву није у 
     ,      , обавезидазаисти пословнипростор односноземљиштезаобављањепословнеделатности подноси 

 ,             нову пријаву осиму случају променеподатакасадржаних у пријави који сеодносенапромену 
   ,   ,      податакао пословномседишту односнопословним јединицама као и променеподатакавезаних за 

      ,       . земљиштекоје служи заобављањепословнеделатности аодутицајасу заутврђивањеобавеза
(4)             3.  1. Обвезниципосебненакнадедужни су даутврђениизноспосебненакнадеиз члана став тачке 
1, 2.  3.   15.     . и плаћају до у месецузапретходнимесец
(5)     3.  1.  3,      Обвезник накнадеиз члана став тачка подносипореску пријавуСекретаријату запореску 

    ,         администрацију ГрадскеуправеградаПанчева наизмењеномобрасцу који је дату Прилогу ове 
     ,    15     . Одлукеи чини њенсаставнидео у року од данапо истеку пореског периода

(6)              Обвезник подносипореску пријаву независноодтогадали у порескомпериодуимаобавезу 
 .плаћањанакнаде

(7)    ,      ,   Обвезник је дужанда радиправилног обрачунавањаи плаћањанакнаде водиевиденцију која 
  .обезбеђујевршењеконтроле



Члан 6. 

(1)             Обвезник посебненакнадедужан је дасваку насталупроменупријавиСекретаријату запореску 
        15     .администрацију ГрадскеуправеградаПанчевау року од данаоддананастанкапромене

(2)      ,      ,Ако обвезник накнаденеподнесепријаву односнонепријавипроменунадлежномСекретаријату  
            накнадаћесеутврдити наосновуподатакакојимарасполаженадлежниорганили путем 

 ,          .инспекцијске контроле у складусазакономи прописимадонетимнаоснову закона

Члан 7. 

(1) ,       ,   Град као подстицајну меру за развој привредних активности ослобађаплаћањапосебне 
       ,    накнадепривреднесубјекте који започну сапривредним активностима задванаестмесеци од 

   ,       .данарегистрације у АПР као и за времетрајања привременеодјаве  

(2)           Привредни субјекти у поступку ликвидације задужују сенакнадом за заштиту и 
          унапређивањеживотне срединедоданарегистровањаи објављивањаодлуке о покретању 

           .поступка ликвидације у складу са законом којим сеуређује ликвидација привредних субјеката  

(3)     3.  1.  3.    : Накнада утврђена у члану став тачка Одлуке умањује сеза
- 100%              за субјекта приватизације од дана доношења одлуке о реструктурирању до дана доношења одлуке о 

  окончању реструктурирањаи 

- 50%       7.      : обвезницима који су на основу члана Закона о рачуноводству и ревизији разврстани

-   ,средњаправна лица  

-   ,мала правна лица  

-   .микро правна лица  

Члан 8. 

(1)     3.  1.  1.    : Накнадаутврђенау члану став тачка Одлукеумањујесеза
-  70%             обвезницима који су власници или корисници пословног простора за обављање производне пословне 

.делатности
(2)     3.  1.  1.  2.      100%: Накнадаутврђенау члану став тачке и овеодлукеумањујесеза

-   ,   ,      државним органима организацијама и установама органима и организацијама и установама територијалне 
            ;аутономијеи јединицалокалнесамоуправеи установамапремакојима градвршиправаоснивача

-               ;правнимлицимачије сепословањефинансирау потпуности или делимичноиз средставабуџетаградаПанчева

-  ,       удружењимаграђана спортским организацијамаи другим непрофитниморганизацијамаи

-  .старимзанатима

Члан 9. 

         ,       Уплатаприходаодпосебненакнадеврши сенапосебанрачун у складусаПравилникомо условимаи 
             . начину вођењарачуназауплату Јавног приходаи распоредсредставасатих прихода

Члан 10. 

            , ВисинапосебненакнадеутврђенаовомОдлукомможесеизменитии у случају доношења односно 
            .изменезаконаили другог прописакојим сеуређују изворниприходи јединицалокалнесамоуправе



Члан 11. 

(1)      ,       Средстваодпосебненакнадеусмеравају се односнокористезафинансирањепословазаштитеи 
  ,         .унапређивањаживотнесредине ашто серегулишеОдлукомо буџету ГрадаПанчева

(2)    1.     :Средстваиз става овог чланакористесеза
1.    ,        ,финансирањеПрограмаконтролеквалитета анализеи праћењастањаживотнесрединеу граду

2.          ,финансирањеПрограмазаштитеи развојазаштићенихприродних добарау граду

3.        ,     суфинансирање пројекта и пројеката заштите животне средине или инвестиција које доприносе битном 
    (      ,  смањењу загађивања животне средине у околини индустријских и других загађивача на контаминираном 
     .),подручју у случају акциденатаи сл

4.              суфинансирање опремања стручних и научних институција и центара који врше стручне послове у области 
      ,заштитеживотнесрединеодинтересазаград

5.  -      , ,   суфинансирањенаучно истраживачких и едукативних програма и пројеката издавање публиковањерадова и 
-             информативно пропагандних материјала у циљу стицања знања и подизања свести о значају заштите и 

  , унапређивањаживотнесредине и

6.    ,           финансирање осталих програма пројеката и мера у области заштите животне средине и комуналне 
        .инфраструктурезакоје одлуку доносиГрадско већеградаПанчева

(3)           ,   Уколико у наведенимобластиманепостоји програмили је исти исцрпљен одлуку доносиГрадско 
  .већеградаПанчева

(4)             Средстваобезбеђењау складусаовомодлуком користићесенаосновуЛокалног еколошког 
            акционог планаи ПрограмакоришћењасредставаБуџетског фондазазаштиту животнесрединеграда 
.Панчева

(5)           ПрограмкоришћењасредставаБуџетског фондазазаштиту животнесрединеградаПанчева 
    ,       доносиГрадско већеградаПанчева по претходној сагласностминистарстванадлежног зазаштиту 

 ,    .животнесредине у складусазаконом

Члан 12. 

          ПреноссредставазанаменепредвиђенеПрограмомкоришћењасредставаБуџетског фондаза 
          ,  заштиту животнесрединеградаПанчевавршисеактомГрадоначелникаградаПанчева напредлог 

 ,        .надлежног секретаријата у складусаОдлукомо буџету градаПанчева

Члан 13. 

           Градоначелник градаПанчеваједномгодишњеподносиГрадскомвећу градаПанчеваизвештај о 
          .реализацији програмаи усмеравањусредставазазаштиту и унапређивањеживотнесредине

Члан 14. 

          Секретаријатзапореску администрацију ГрадскеуправеградаПанчеваподносипрекршајнепријаве 
          .противобвезникаплаћањапосебненакнадекоји непоштују одредбеовеодлуке

Члан 15. 

   3.      ,       Лицаиз члана овеодлукеодговорназањеноспровођење казнићесеновчаномказному износу од 
5.000,00  250.000,00     . до динарауколико непоштују одлуку



Члан 16. 

      ,     , ,   У свемушто није регулисаноовомодлуком аодносисенанаплату застарелост роковезаплаћање 
  ,          каматеи остало сходносепримењују одредбеЗаконао порескомпоступку и пореској 

 ,              . администрацији Законао порезунадоходак грађанаи Законао порезунадобит корпорација

Члан 17. 

            Листаактивности које сеобављајуна територији градаПанчевадефинисанеУредбомо одређивању 
       (" .  ", . 109/2009  8/2010)  активностичије обављањеутиченаживотну средину Сл гласник РС бр и датаје 

  1       . у Прилогу овеодлукеи чини њенсаставнидео

Члан 18. 

               Ступањемнаснагу овеодлукепрестаједаважиОдлукао посебној накнадизазаштиту и унапређење 
  (" .   ", . 16/2008  27/2009). животнесредине Сл лист градаПанчева бр и

Члан 19. 

             Овај пречишћентекст Одлукео посебној накнадизазаштиту и унапређивањеживотнесрединебиће 
  "    ".објављену Службеномлисту градаПанчева

ПРИЛОГ 1 
(  1             Прилог који је саставнидеоОдлукео посебној накнадизазаштиту и унапређивањеживотне 

 ,   "    ",  6/10) средине објављенеу Службеномлисту градаПанчева број
            Листаактивности које сеобављајуна територији градаПанчевадефинисанеУредбомо одређивању 

       (" .  ", . 109/2009  8/2010) активностичије обављањеутиченаживотну средину Сл гласник РС бр и
I          : Пројекти закоје је обавезнапроценаутицајанаживотну средину

1.    , .         Комбинована хемијска постројења тј постројења за индустријску производњу супстанци код којих се 
               примењују поступци хемијске променеи у којима се поједини погони налазеједан пореддругог и функционално 

 ,     :су повезани анамењенису запроизводњу

-  ( )  ,основних базних органских хемикалија

-  ( )  ,основних базних неорганских хемикалија

-     ,    (    ).вештачких ђубриванабазифосфора азотаили калијума простаили сложенађубрива

2.          :Објекти заинтензиванузгој живинеили свињасакапацитетомпреко

- 85.000    ,местазапроизводњубројлера

- 40.000       ,местазаживину у узгоју и експлоатацији

- 2.000     (  30 kg ), местазапроизводњусвиња преко тежине

- 750   .местазакрмаче
II.           : Пројекти закоје семожезахтеватипроценаутицајанаживотну средину

1. ,   Пољопривреда аквакултураи шумарство

1)     -  системизанаводњавањеи одводњавањемелиоративнисистеми

-         20 ha; подручје на комесепростиру је већеод

2)       објекти заинтензиванузгој и држањеживине

-   30.000  85.000   ,капацитетаод до местазабројлере

-   10.000  40.000    (    );капацитетаод до местазаживину укључујући и ловну перад



3)     објекти заинтензиванузгој говеда

-  200     ;капацитета местазаговедаи више

4)    објекти заинтензиванузгој

-    1.000  2.000   ,свињакапацитетаод до местазасвиње

-    450  750   ;крмачакапацитетаод до местазакрмаче

5)       интензиванузгој рибау базенимаи рибњацима

-     10 t  , засалмонидегодишњепроизводње и више

-    5 ha  ; заципринидеповршине и веће

2.    Производњаи прерадаметала

1)         (    )постројења за производњу сировог гвожђа или челика примарно или секундарно топљење  
   укључујући континуалнипоступак ливења

-       I  ; сви пројекти који нису наведенипод у Уредби

2)      постројењазапрерадуу црној металургији

-       I  , сви пројекти који нису наведенипод у Уредби

-  ,врућеваљаонице

-        ,ковачницеса једнимили вишечекићаилимаљева

-         ;зананошењеповршинских заштитних металних слојевау растопљеномстању

3)          постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем 
   електролитичких или хемијских поступака

-       I  ; сви пројекти који нису наведенипод у Уредби

4)             постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за моторна 
 ( ,  ,   ,  ,    возила аутомобили аутобуси теретна возила пољопривредна грађевинска и рударска 

       )механизацијакао и другавозиланамоторнипогон

-  ;сви пројекти

5)  (  /         )бродоградилишта производњаи или поправкабродских труповаилимотораили деловаброда

-   20 m  ; дужинеброда или више

6)    производњаи поправкаваздухоплова

-         ;сви пројекти саизузеткомрадованаредовномодржавањуваздухоплова

3.   Индустријска прерадаминерала

1)       ,     постројења за производњу стакла и стаклених влакана укључујући производњу стакла које се 
   добијапрерадомстарог стакла

-   20 t  ; капацитетадо надан

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 циглаи слично

-   40 t  75 t  ; капацитетаод до надан

3)        постројењазапроизводњуасфалтнихмешавинаукључујући мобилнапостројења

-   50 t  ; капацитетапреко насат

4.  Хемијска индустрија

1)     обрадаполупроизводаи производњахемикалија

-       I  ; сви пројекти који нису наведенипод у Уредби

2)     , ,      самостална постројења за производњу прераду формирање и лаковање базних органских и 



 ,     ,    (   неорганских хемикалија вештачких ђубривана 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 
    .хигијенеи чишћењеи др

-       I  ; сви пројекти који нису наведенипод у Уредби

5.  Прехрамбенаиндустрија

1)   , ,     постројењазапроизводњу третман прерадуили обрадупроизводаиз

-    (  )   10 t  75 t  , сировинаживотињског порекла осиммлека капацитетаод до надан

-      30 t  300 t  ; сировинабиљног пореклакапацитетаод до надан

2)   ,    ,      10 t постројењаза прераду паковањеи конзервирањемеса поврћа и воћа капацитета преко на 
 дан

3)             постројењазапроизводњухранезаживотињеосиммешаонасточнехранезасопственепотребе

-   5 t  ; капацитетапреко надан

4)   ,    постројењазаобраду третмани прерадумлека

-   5.000   200.000   ;капацитетаод литарадо литаранадан

5)       постројењазазахватањеи прерадуподземних вода

-  ;сви пројекти

6)    постројењазапроизводњупива

-   3.000.000  ;капацитетапреко литарагодишње

7)    постројењазаклањеживотиња

-   3 t  50 t  ; капацитетаод до надан

8)      постројењазапроизводњуи прерадускроба

-   100 t ; капацитетапреко дневно

9)   млиновии сушаре

-   200 t ; капацитетапреко дневно

6.  , ,   Индустрија текстила коже дрветаи папира

1)   ,    постројењазапрераду обрадуи оплемењивањедрвета

-  ;сви пројекти

2)      постројењазаштављењеи обрадукоже

-   12 t  ; капацитетадо надан

7.  Гумарскаиндустрија

1)        постројењазапроизводњуи прерадугумеи каучука

-  .сви пројекти



РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                 Образац ПП ЕКО-ПРИХОД
АП  ВОЈВОДИНА - ГРАД  ПАНЧЕВО 
Градска управа 
Секретаријат за пореску администрацију

ПРИЈАВА
      ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 за месец_______________ 201__.  године за обвезнике из чл. 3, став 1., тачка 3.

1.ПОДАЦИ O ОБВЕЗНИКУ

1.1     Фирма – пословно име     

1.2     Порески идентификациони број (ПИБ)         
                      
1.3   . Име и презиме власника (оснивача)

1.4     Матични број (правног лица, односно 
предузетника)  

1.5      Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)

1.6     Подаци о седишту / пребивалишту

       1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail    

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ 

2.1. Претежна делатност (назив и шифра)  
  
2.1.1. Адреса  објекта на коме је седиште фирме
  
                                                              
3. УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПРИХОДА (чл. 3, став 1., тачка 3.) ЗА МЕСЕЦ ___________________201__. године
                                                                                                                                                                                                              (у динарима, без децимала

)
3.1.  ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА,
ПОЛУПРОИЗВОДА ИЛИ ПРОИЗВОДА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ:   

3.2. СТОПА (0,2%  или  0,1%)
 

3.3. ОБРАЧУН (3.1.  x 3.2.)

3.4.ОБАВЕЗА НАКОН УМАЊЕЊА по члану 7. Одлуке  ( 3.3. х 50%) 

3.5. УПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ  ПО ОСНОВУ ТРАНСПОРТА НАФТЕ И 
НАФТНИХ ДЕРИВАТА,  КАО И СИРОВИНА, ПРОИЗВОДА И ПОЛУПРОИЗВОДА 
ХЕМИЈСКИХ И  ДРУГИХ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА (чл. 3, став 1., тачка 4.)  У МЕСЕЦУ ___________ 

3.6. ПРЕПЛАТА ПО ОСНОВУ УПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ  ПО ОСНОВУ ТРАНСПОРТА НАФТЕ И 
НАФТНИХ ДЕРИВАТА,  КАО И СИРОВИНА, ПРОИЗВОДА И ПОЛУПРОИЗВОДА 
ХЕМИЈСКИХ И  ДРУГИХ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА (чл. 3, став 1., тачка 4.)  ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

3.7. УКУПНО (3.5. + 3.6.)

3.8.  ОБАВЕЗА ЗА МЕСЕЦ ____________ (3.3. – 3.7.) или  ( 3.4. – 3.7.) или  ( 3.7.)

3.9. ПРЕТПЛАТА:   (3.7. – 3..3.) или (3.7. – 3.4.)
                                                   

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:

 ________________________        ___________________________           М.П.           _______________________________
               (место)                                                               (датум)                                                                     (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве) 

Попуњава Секретаријат за пореску администрацију:
                   Потврда о пријему пријаве



РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                        Образац ПП ЕКО
АП  ВОЈВОДИНА - ГРАД  ПАНЧЕВО 
Градска управа 
Секретаријат за пореску администрацију

ПРИЈАВА
      ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за 201__.  годину

1.ПОДАЦИ O ОБВЕЗНИКУ

1.1     Фирма – пословно име     

1.2     Порески идентификациони број (ПИБ)         
                      
1.3   . Име и презиме власника (оснивача)

1.4     Матични број (правног лица, односно предузетника)  

1.5      Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)

1.6     Подаци о седишту / пребивалишту

       1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail    

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ 

2.1. Претежна делатност (назив и шифра)  
  
2.1.1. Адреса  објекта на коме је седиште фирме

2.2. Подаци о укупној површини пословног простора и пословних зграда који се користе за обављање делатности 
                                                                                                                                                                                            
                                  
                      
2.3.  Подаци о укупној површини земљишта које се користи за обављање пословне делатности (податак 
не обухвата пољоприврено земљиште, шуме и шумско земљиште).  

                                                              
3. ПОДАТАК О ОСТВАРЕНОМ УКУПНОМ ПРИХОДУ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (податак 
исказан у хиљадама динарима)

               

4. ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ У СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА (НАВЕСТИ АДРЕСУ И ПОВРШИНУ 
СВАКОГ ОБЈЕКТА/ЗЕМЉИШТА) – УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ 
ПРИЛОГУ ИЛИ НА ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ.

АДРЕСА СЕДИШТА И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА ПОВРШИНА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМЉИШТЕ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
НАПОМЕНА :  На основу члана 6. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине града Панчева обвезници посебне 
накнаде су дужни да сваку насталу промену пријаве надлежном Секретаријату у року од 15 дана од дана настанка промене.

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:

 ________________________        ___________________________           М.П.           _______________________________
               (место)                                                               (датум)                                                                     (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве) 

Попуњава Секретаријат за пореску администрацију:
                   Потврда о пријему пријаве

м
2

м
2
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