
На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 

135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС), члана 37. став 

1. тачка 15. Статута Општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 6/2009 и 38/2012) и 

Мишљења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине број: 353-02-

00958/2013-01 од 22. јула 2013. године, Скупштина општине Рума, на седници одржаној 6. 

септембра 2013. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ РУМА 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уводи се и уређује накнада за заштиту и унапређење животне средине (у 

даљем тексту: накнада) на територији општине Рума, обвезници плаћања накнаде, висина, 

рокови и начин плаћања накнаде, олакшице за одређене категорије обвезника плаћања и 

коришћење средстава прикупљених од накнаде.  

 Накнада се утврђује у циљу обезбеђивања материјалних услова за остваривање Законом 

утврђених права и дужности Општине у области заштите животне средине.  

 

Члан 2. 

 

 Накнадом из члана 1. ове Одлуке се сматра новчани износ који обвезници плаћају на име 

унапређења и заштите животне средине општине Рума.  

 

Члан 3. 

 

 Накнадом за заштиту и унапређење животне средине у смислу одредаба ове Одлуке, (у 

даљем тексту: накнада) подразумева се новчани износ, који обвезници плаћају на име 

унапређења и заштите животне средине и то по основу:  

 

1. површина за коришћења стамбених зграда и станова, намењених и подобних за становање;  

2. површина за коришћења пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне 

делатности привредних субјеката;  

3. површина земљишта које се користи за обављање редовне делатности привредних субјеката;  

4. по основу обављања одређених активности које утичу на животну средину;  

 

 Земљиште из става 1. тачка 3. овог члана 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.  

Члан 4. 

 

Обвезници плаћања накнаде из члана 3. став 1. тачка 1. 2. и 3. ове Одлуке су:  

1. власници, корисници, односно закупци стамбеног простора;  

2. власници, корисници, односно закупци пословног простора;  



3. власници, корисници, односно закупци земљишта за обављање редовне делатности;  

 

Висина накнаде се одређује према површини непокретности и утврђује се месечно.  

 

Обвезници плаћања накнаде из члана 3. став 1. тачка 4. ове Одлуке су:  

- правна лица и предузетници чија активност утиче на животну средину, у складу са 

Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 

36/2009) и Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину 

Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 109/2009 и 8/2010), а за које 

јединица локалне самоуправе може прописати накнаду за заштиту и унапређивање 

животне средине.  

 

Члан 5. 

 

 Под стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина стана у 

згради колективног становања, породичне стамбене зграде, односно куће за одмор и 

рекреацију, која представља основ за утврђивање пореза на имовину.  

 Под пословним простором у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се површина 

простора у коме се обавља пословна делатност која представља основ за утврђивање пореза на 

имовину.  

 Под земљиштем за обављање редовне делатности у смислу одредаба ове одлуке 

сматра се површина земљишта на којем није изграђен објекат или на којем постоји привремена 

грађевина, као и земљиште на којем се не налази непокретност из члана 3. става 1. тачка 2. 

Земљиште за обављање редовне делатности се не односи на пољопривредно земљиште, шуме и 

шумско земљиште.  

 Под активностима које утичу на животну средину у смислу ове одредбе сматрају се 

активности које обухватају све захвате (сталне или привремене), којима се мењају и/или могу 

променити стања и услови у животној средини.  

 

Члан 6. 

 

 Висина накнаде утврђује се месечно према површини стамбених и пословних зграда, 

станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности, 

коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката као и висина 

прихода од обављања одређених активности које утичу на животну средину и то:  

 

1. По основу коришћења непокретности:  

- коришћење стамбеног простора у износу од 0,50 дин. по метру квадратном простора месечно;  

- коришћење пословних зграда и просторија за обављање пословне делатности привредних 

субјеката:  

- површине од 100 - 500 м2 плаћа се накнада од 1,00 дин по м2 месечно;  

- површине од 500 - 2000 м2 плаћа се накнада од 0,80 дин по м2 месечно;  

- површине преко 2000 м2 плаћа се накнада од 0,60 дин по м2 месечно;  

- коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката у износу 

од 0,20 динара по м2 месечно.  

2. По основу обављања одређених активности које утичу на животну средину 0,2% оствареног 

прихода на годишњем нивоу.  

 

 



Члан 7. 

 

 Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде 

коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,2% од оствареног прихода на годишњем нивоу.  

 

Члан 8. 

 

 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине не плаћа се за пољопривредно 

земљиште, шуме и шумско земљиште.  

 

Члан 9. 

 

 Обрачун накнада се врши на годишњем нивоу, а плаћа квартално у висини једне 

четвртине (1/4) годишњег износа - у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана 

почетка тромесечја (15.02; 15.05; 15.08 и 15.11 текуће године).  

 Висину накнаде за обвезнике утврђује решењем Одељење за привреду и буџет - Локална 

пореска администрација, надлежна за утврђивање, контролу и наплату локалних јавних 

прихода, на основу података којима располаже или које му достави обвезник накнаде за сваку 

календарску годину.  

 До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа 

аконтационо - тромесечно, у износу који одговара утврђеном кварталном износу накнаде из 

претходног периода.  

 Накнада се уплаћује на рачун: 840-714562843-56 накнада за заштиту и унапређење 

животне средине, са позивом на број 97.  

 Образац пријаве за накнаду налази се у прилогу ове Одлуке.  

 

Члан 10. 

 

 Обвезник накнаде дужан је да благовремено и тачно пријави сваку насталу промену 

надлежном органу у року прописаном овом Одлуком, а најкасније у року од 15 дана од дана 

настанка промене, као и да плаћа исту у роковима утврђеним овом Одлуком на прописани 

рачун.  

 Обвезник накнаде је дужан да поднесе пријаву за утврђивање обавезе Општинској 

управи - Одељењу за привреду и буџет - Локалној пореској администрацији, најкасније до 15. 

марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно у року од 15. дана од почетка 

обављања делатности.  

 Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву на начин утврђен ставом 1. овог члана, 

накнада ће се утврдити на основу података којима располаже надлежни орган или путем 

инспекцијске контроле, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.  

 

Члан 11. 

 

Накнаду не плаћају:  

- државни органи и организације, органи и организације и службе јединице локалне 

самоуправе, јавне установе и јавна предузећа чији је оснивач општина Рума, 

хуманитарне, спортске организације, савези удружења грађана, удружења грађана као и 

директни и индиректни корисници буџетских средстава општине Рума и корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање;  



- цркве и верске заједнице регистроване у складу са законом којим се уређује правни 

положај цркава и верских заједница, које су намењене и искључиво се користе за 

обављање богослужбене делатности;  

- непокретности у целини, односно посебни делови који су од стране надлежног органа 

проглашене културним или историјским спомеником, и које служе за ове намене.  

 

 Обвезницима накнаде, који ради своје делатности уграде пречистаче, филтере и друге 

апарате и уређаје који смањују или потпуно спречавају испуштање штетних материја и гасова, 

може се умањити обрачуната накнада за износ уложених средстава, а уколико износ уложених 

средстава вишеструко превазилази износ накнаде, ова се може умањити до 90% обрачунатог 

износа за текућу годину - и то за период од максимално седам година.  

 Умањење накнаде из става 2. овог члана, на образложени захтев обвезника, одобрава 

Општинско веће општине Рума.  

 

Члан 12. 

 

 Средства прикупљена у складу са одредбама ове Одлуке, приход су буџета Општине 

Рума, и користе се у целини преко буџетског фонда за заштиту животне средине, а у складу са 

Програмом заштите и унапређења животне средине (у даљем тексту: Програм) за финансирање, 

односно суфинансирање програма и пројеката.  

 

Члан 13. 

 

 Програм из члана 12. ове одлуке доноси Општинско веће општине Рума, за сваку 

календарску годину, уз сагласност надлежног Министарства.  

 Програм обухвата: подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме 

и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), програме заштите и развоја 

заштићених природних добара, научно-истраживачке програме и пројекте, образовне 

активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисања и објављивања 

података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације Програма.  

 

Члан 14. 

 

 Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме и пројекте 

праћења стања животне средине (мониторинг), програме заштите и развоја заштићених 

природних добара, реализоваће изабрани понуђачи у смислу Закона о јавним набавкама.  

 За реализацију програма и пројеката из става 1. овог члана Председник општине или 

лице које он овласти, закључује уговор са корисником средстава који садржи:  

- садржај програма, односно пројекта;  

- међусобна права и обавезе уговорних страна;  

- рокови за извршавање уговорних обавеза;  

- износ средстава и начин плаћања;  

- надзор над извршењем уговорних обавеза.  

 

 

 

 

 

 



Члан 15. 

 

 Реализацију Програма и надзор над извршењем уговорних обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката, спроводи Комисија за заштиту и унапређивање животне 

средине, коју ће образовати Општинско веће на предлог Председника општине Рума.  

 Комисија из става 1. овог члана у обавези је да најмање једном годишње подноси 

Скупштини извештај о реализацији Програма и утрошку средстава за заштиту и унапређивање 

животне средине.  

 

Члан 16. 

 

 За пореске прекршаје неподношења пореске пријаве, неподношења пријаве у 

прописаном року, нетачно приказивање чињеница од значаја за обрачун пореске обавезе у 

пријави, неплаћања накнаде, неплаћања у прописаном року, неодазивање на позиве Локалне 

пореске администрације и недостављање тражене документације од значаја за опорезивање, као 

и остале Законом предвиђене пореске прекршаје правна лица, одговорна лица у правном лицу, 

предузетници и физичка лица, казниће се новчаним казнама које су прописане Законом о 

пореском поступку и пореској администрацији.  

 

 

Члан 17. 

 

 Обрачун камате за доцњу у плаћању, принудна наплата и све остало што није 

регулисано овом одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији.  

 

Члан 18. 

 

 Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању накнаде за 

заштиту и унапређивање животне средине ("Службени лист општина Срема", број 8/2011).  

 

 

Члан 19. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општина Срема", а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА 

 

 

 

Број: 06-118-61/2013-III  

6. септембра 2013. године  

Рума  

Председник 

Ненад  Боровић, с.р. 


