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О Д Л У К A 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ 

ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на 
територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 96/14, 125/16 
и 95/17) у члану 5. став 1. тачка 1) износ од „0,89  динара/m2“, замењује се 
износом од „0,91 динар/m2“. 

 У истом члану и ставу, у тачки 2) износ од „2,71 динар/m2“, замењује се 
износом од „2,77 динара/m2“. 

Члан 2.  
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Београда“, а примењује се од 1. јануара 2019. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ  

У члану 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, 

бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 и 43/11 - одлука УС, 14/16 и 76/18) 
утврђено је да јединица локалне самоуправе може, из оквира својих права и 
дужности, прописати накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, с тим 
што ову накнаду, Одлуком, прописује скупштина јединице локалне самоуправе.  

Уредбом о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине („Службени гласник РС“, број 111/09) утврђени 
су највиши износи накнаде који се могу одредити одлуком скупштине јединице 
локалне самоуправе.  

Разлози за доношење 

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине на територији града 
Београда је изворни приход града Београда утврђен у складу са законом и износ 
те накнаде може се мењати одлуком Скупштине града Београда највише једанпут 
годишње у поступку утврђивања буџета града Београда за наредну годину, у 
складу са чланом 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13,125/14, 95/15, 83/16). 
Важећом Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на 
територији града Београда прописана је обавеза имаоца права својине, односно 
закупаца стамбених зграда и станова за становање да накнаду плаћају у износу 
од 0,89 динара/m2 стамбеног простора, а имаоци права својине, односно закупци 
пословних зграда и пословних просторија у износу од 2,71 динара/m2 пословног 
простора.  

Секретаријат за финансије Градске управе града Београда је директним 
корисницима буџетских средстава локалне власти упутио Захтев за достављање 
података о планираним приходима и примањима за припрему буџета града 
Београда за 2019. годину и предлога за измене и допуне одлука о изворним 
приходима буџета Града (I-08 број 031-417-1/2018 од 13.11.2018. године). С тим у 
вези, директни корисници буџета града Београда су обавештени да се повећање 
закупнине, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и друго, који су 
прописани финансијским одлукама о изворним јавним приходима града Београда 
као јединице локалне самоуправе, може прописати до висине планираног раста 
цена који износи 2,4 %.  



 

Узимајући у обзир наведено, Секретаријат за заштиту животне средине 
предложио је повећање посебне накнаде за 2,4% за имаоце права својине, 
односно закупце стамбених зграда и станова за становање, као и за имаоце права 
својине, односно закупце пословних зграда и пословних просторија и припремио 
је измене Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на 
територији града Београда са предвиђеним повећањем ове накнаде.  

 Предложени износ накнаде дефинисан је узимајући у обзир највише 
износе те накнаде који су утврђени Уредбом о критеријумима за утврђивање 
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине („Службени гласник РС“, 
број 111/09), а који износе: 

- 1 динар/m2 за коришћење стамбених зграда и станова, намењених и 
подобних за становање,  

- 3 динара/m2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија 
за обављање пословне делатности привредних субјеката.  

 
Објашњење предложених решења 

У члану 1. ове одлуке предвиђено је за имаоце права својине, односно 
закупце стамбених зграда и станова за становање, повећање са садашњих 0,89 
динара/m2 на 0,91 динар/m2 стамбеног простора, а за имаоце права својине, 
односно закупце пословних зграда и пословних просторија, предвиђено је 
повећање са садашњих 2,71 динар/m2 на 2,77  динара/m2 пословног простора. 

У члану 2. предвиђено је да ова одлука ступa на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Београда“, а да се примењује од 1. 
јануара 2019. године, из разлога што се ова одлука припрема и усваја у поступку 
утврђивања буџета града Београда за наредну годину, у складу са чланом 7. став 
2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
62/06, 47/11, 93/12 и 99/13, 125/14, 95/15, 83/16).  

 
Средства потребна за спровођење ове одлуке 

За спровођење ове одлуке нису потребна посебна средства.  

 

* 
 

*           * 
 

На основу члана 54. став 1. тачка 1) Статута града Београда („Службени 
лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и 7/16 – Одлука УС), Градско веће 
града Београда утврдило је __________ 2018. године Предлог одлуке о измени 
Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији 
града Београда и предлаже Скупштини града Београда да ову одлуку усвоји у 
предложеном тексту. 


