
 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

На заседању Скупштине града Зрењанина, које ће се одржати у петак 18. фебруара, пред одборницима ће се 

наћи и предлог ОДЛУКЕ  О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ који је усвојен на седници Градског 

већа (дана 10.02.2011. године).  

У вези са тим, „Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК“ жели да информише јавност да је усвојеним 

предлогом предвиђено: 

1. Увећање важеће накнаде за грађане, предузетнике и привреду у износу од 50% до 100%; 

2. Увођење нове, додатне основе за обрачун накнаде на земљиште које служи за обављање 

привредне делатности; 

3. Увођење додатног, новог намета на привреду која „обавља одређене активности које утичу на 

животну средину“ у износу од 0,2% од годишњег прихода.        

 

       Сматрамо да је усвојени предлог  ОДЛУКЕ  О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

вишеструко неприхватљив за грађане и привреду града Зрењанина из следећих разлога: 

 

1. Становници, предузетници и привреда града Зрењанина, из године у годину су све сиромашнији и 

немоћнији да испуњавају и постојеће порезе, таксе, накнаде и друге обавезе према држави и локалној 

управи, а постојећи намети им се увећавају вишеструко и преко износа инфлације, раста цена или раста 

курса што ће додатно утицати на њихово даље сиромашење и пропадање; 

2. Обвезници ове накнаде у Зрењанину ће бити у неравноправнијем положају у односу на друге градове у 

нашој земљи јер је усвојеним предлогом одлуке предвиђено да ова обавеза за становнике, предузетнике 

и привреду Зрењанина буде од 2 до 10 пута већа у односу на друге нама сличне градове као што су 

Суботица или Крагујевац; 

3. Још више ће се смањити конкурентност Зрењанина у односу на друге градове у погледу привлачења 

нових инвестиција и отварања нових радних места јер друге средине које су активне у погледу 

привлачења инвестиција као што су поменута Суботица и Крагујевац или Јагодина, уопште немају 

предвиђену накнаду за привреду у % износу од годишњих прихода; 

4. Предложено увећање „еколошке таксе“ која је предвиђена за пуњење Фонда за заштиту животне 

средине градског буџета је веће него што је предвиђено увећање буџетских прихода у 2011. години по 

овом основу. Наиме, буџетом за 2010. годину је предвиђен приход од 57 милиона динара, а усвојеним 

буџетом за 2011. годину је предвиђен приход по овом основу у износу од 70 милиона динара, што 

представља пројектовани раст од 23%, а не 50 до 100% 

 

„ЗРЕПОК“ је своје примедбе и конкретне предлоге у вези Нацрта предлога ове одлуке доставио Градској 

управи, Градоначелнику  и Скупштини града још 18. новембра 2010. године, али су оне, нажалост, усвојене 

само у незнатној мери. 

 

У Зрењанину,15.02.2011. године                                              ПРЕДСЕДНИК  УДРУЖЕЊА, Драган Видаковић   


