Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. децембра 2014. године, на
основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РСˮ, бр.
135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-Одлука УС) и члана 25. став 1. тачка 13. и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београдаˮ, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређивање животне
средине на територији града Београда и утврђују обвезници, висина, рокови, начин
плаћања накнаде и олакшице за одређене категорије обвезника, ради стварања
материјалних услова за остваривање права и дужности града Београда у области
заштите и унапређивања животне средине.
Члан 2.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту:
накнада) прописује се по основу коришћења стамбених и пословних зграда, станова и
пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности.
Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана користе се као наменски
приход у складу са законом и овом одлуком.
Члан 3.
Критеријум за утврђивање накнаде је површина за коришћење стамбених и
пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање
пословне делатности (у даљем тексту: непокретност).
II. ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 4.
Обвезници плаћања накнаде су имаоци права својине на непокретности,
односно закупци ако се непокретност користи по основу права закупа.
Накнаду не плаћају државни органи и организације, органи и организације
територијалне аутономије, органи и организације града Београда и градских општина,
као и обвезници плаћања накнаде за загађивање животне средине и накнаде за
загађивање подручја од посебног државног интереса у складу са законом којим се
уређује заштита животне средине.

1

III. ВИСИНА НАКНАДЕ
Члан 5.
Месечна висина накнаде која се плаћа по основу коришћења непокретности
одређује се према површини непокретности и износи:
1) 0,87 динарa/m2 за коришћење стамбених зграда и станова за становање;
2) 2,64 динара/m2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија за
обављање пословне делатности привредних субјеката.
Стамбене зграде и станови из става 1. тачка 1) овог члана су стамбени простори
који су намењени и подобни за становање, укључујући и део стамбеног простора који
није посебна целина, а који се користи за обављање пословне делатности.
Пословне просторије из става 1. тачка 2) ове одлуке су све просторије у којима
се обавља пословна делатност, укључујући и станове у којима се искључиво обавља
пословна делатност.
IV. УТВРЂИВАЊЕ, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 6.
Висину накнаде за обвезнике који користе непокретности из члана 5. став 1.
тачка 1) ове одлуке обрачунава јавно предузеће које се стара о наплати комуналних
услуга и других накнада на основу података којима располаже у систему наплате.
Накнаду из става 1. овог члана обвезници плаћају месечно.
Члан 7.
Висину накнаде за обвезнике који користе непокретности из члана 5. став 1.
тачкa 2) ове одлуке утврђује Секретаријат за финансије Градске управе града
Београда - Управа јавних прихода (у даљем тексту: Управа јавних прихода) на основу
пријаве за утврђивање накнаде и других података којима располаже Управа јавних
прихода.
Обвезник накнаде дужан је да надлежном одељењу Управе јавних прихода
поднесе пријаву из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана почетка коришћења
непокретности.
Обвезник накнаде дужан је да сваку промену која има утицаја на утврђивање
накнаде пријави надлежном одељењу Управе јавних прихода у року од 15 дана од дана
настале промене.
Образац пријаве за утврђивање накнаде за коришћење непокретности из члана
5. став 1. тачка 2) утврдиће Управа јавних прихода.
Члан 8.
Надлежно одељење Управе јавних прихода решењем утврђује годишњи износ
накнаде за обвезнике који користе непокретности из члана 5. став 1. тачка 2) ове
одлуке.
Годишња накнада из става 1. овог члана плаћа се у месечним износима до 15. у
месецу за претходни месец.
До доспелости обавезе плаћања накнаде по решењу о утврђивању накнаде за
текућу годину из става 1. овог члана, накнада се плаћа аконтационо у висини утврђене
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обавезе за последњи месец године која претходи години за коју се утврђује и плаћа
накнада.
Разлику између износа накнаде утврђеног решењем из става 1. овог члана и
аконтационо уплаћеног износа накнаде, обвезник је дужан да плати у року од 15 дана
од дана достављања првостепеног решења о утврђивању обавезе плаћања накнаде.
Члан 9.
Утврђена накнада из чл. 6-8. ове одлуке уплаћује се на одговарајући уплатни
рачун јавних прихода у складу са правилником којим се прописују услови и начин
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања, начина и рокова плаћања, поступка по правним
лековима, обрачуна камате за доцњу у плаћању, повраћаја, застарелости, наплате,
принудне наплате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, Управа јавних
прихода примењује одредбе закона којима се уређује порески поступак и пореска
администрација.
V. ОЛАКШИЦЕ
Члан 11.
Накнада утврђена у члану 6. ове одлуке, умањује се за 50% по основу
коришћења непокретности из члана 5. став 1. тачка 1), лицима која остварују права у
области социјалне и борачко-инвалидске заштите.
VI. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 12.
Средства обезбеђена у складу са одредбама ове одлуке, приход су буџета града
Београда и усмеравају се у целости у Буџетски фонд за заштиту животне средине
града Београда (у даљем тексту: Буџетски фонд) у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана користе се наменски за заштиту и
унапређивање животне средине у складу са усвојеним годишњим Програмом
коришћења средстава Буџетског фонда.
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за текућу годину доноси
градоначелник града Београда, по претходно прибављеној сагласности министарства
надлежног за заштиту животне средине у складу са законом.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1) не поднесе или не поднесе у прописаном року пријаву за утврђивање
накнаде (члан 7. став 2);
2) не пријави или не пријави у прописаном року сваку насталу промену (члан
7. став 3).
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у
од 20.000 до 100.000 динара.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о посебној
накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист града Београда“,
број 22/99, 6/01, 37/04, 29/05, 19/07, 43/07, 53/08, 60/09, 45/10, 65/2012 и 50/14).
Члан 15.
Обвезник накнаде из члана 7. ове одлуке дужан је да надлежном одељењу
Управе јавних прихода поднесе пријаву из члана 7. став 1. ове одлуке најкасније до
31. јануара 2015. године.
Члан 16.
Предузеће које је у складу са Одлуком о посебној накнади за заштиту и
унапређење животне средине („Службени лист града Београда“, број 22/99, 6/01,
37/04, 29/05, 19/07, 43/07, 53/08, 60/09, 45/10, 65/2012 и 50/14) вршило наплату
посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине до дана ступања на снагу
ове одлуке, водиће све поступке који се односе на наплату посебне накнаде по основу
коришћења пословних зграда и пословних просторија за период до ступања на снагу
ове одлуке, односно до 31. децембра 2014. године.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Београда“, а примењује се од 1. јануара 2015. године.
Скупштина града Београда
Број 43-1363/14-С, 30. децембра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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