
 

 ПРЕДЛОГ 

 

 

На основу члана 134. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени 

гласник РС”, бр. 95/18 и 49/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05  − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  − УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 

– др. закон),  

 

 

 Влада доноси 

 

 

УРЕДБУ О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA 

УРЕДБЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПРЕМА СТЕПЕНУ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КОЈИ НАСТАЈЕ ОБАВЉАЊЕМ АКТИВНОСТИ, 

ИЗНОСИМА НАКНАДА, УСЛОВИМА ЗА ЊЕНО УМАЊЕЊЕ, 

КАО И О КРИТЕРИЈУМИМА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТИЦАЈ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 У Уредби о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину 

према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, 

износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за 

утицај физичких лица на животну средину („Службени гласник РС”, број 86/19),  у члану 1. 

запета и речи: ,,услови за њено умањење, као и критеријуми који су од значаја за утицај 

физичких лица на животну средину”, бришу се. 

 

      Члан 2. 

 

У Прилогу у  СЕКТОРУ  A; ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО;   01 

Пољопривредна производња, лов и услужне делатности 01.4 Узгој животиња, шифре 

делатности и назив делатности:  ,,01.43 Узгој коња и других копитара; 01.44 Узгој 

камила и лама;  01.45 Узгој оваца и коза”  бришу се. 

 У  СЕКТОРУ  A; ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО;   03 

Рибарство и аквакултуре, шифра делатности и назив делатности: ,,0321 Морске 

аквакултуре”  бришу се. 

У СЕКТОРУ  C ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА; 13 Производња текстила; 

шифра делатности 13.1. назив делатности, мења се и гласи: ,,Припрема и предење 

текстилних влакана - чији је производни капацитет мањи од 10 т на дан”. 
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      Члан 3. 

         Члан 4. брише се  

                                                                         

Члан 4. 

 У члану 5. после речи: ,,На обвезника накнаде за заштиту и унапређивање животне 

средине” додају се речи: ,,у 2019. години”. 

 

      Члан 5. 

 У члану 9. речи: ,,осим одредбе члана 4. која се примењује од 1. јануара 2020. године” 

бришу се. 

           

Члан 6. 

   Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном   

гласнику Републике Србијеˮ. 

 

 

05 Број:  

 

У Београду,    . децембар 2019. године 

 

 

 

 

В Л А Д А 

         ПРЕДСЕДНИК 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење уредбе 

 

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05–исправка, 101/07, 65/08, 61/11, 68/12 – УС, 72/12 

и 7/14 – УС, 44/14  и 30/18-др.закон) којим јепрописано да влада уредбом одробније 

разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона и члану 134. став 2. 

Закона о накнадама за коршћење јавних добара („Службени гласник РС”, брoj 95/18). 

 

Разлози за доношење уредбе  

Законом о накнадама за коршћење јавних добара, чланом 134. став 1. тачка 1) 

прописано је да је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине правно 

лице и предузетник које обавља одређене активности које утичу на животну средину, 

односно физичко лице које утиче на животну средину; 

Истим чланом у ставу предвиђеноје да ближе критеријуме за одређивање активности 

које утичу на животну средину (у даљем тексту: активности) према количини загађења, 

односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 

активности, као и износе накнада за одређене активности из става 1. тачка 1) овог члана у 

оквиру износа прописаних у Прилогу 6, Табела 2. овог закона, услове за ослобађање од 

плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријуме који су од значаја за утицај 

физичких лица на животну средину, утврђује Влада на предлог министарства у чијој су 

надлежности послови заштите животне средине. 

Законом о накнадама за  коришћење јавних добара у члану 137. између 

осталог прописано је да  утврђивање накнадe за заштиту и унапређивање животне 

средине из члана 134. тачка 1) овог закона врши орган јединице локалне самоуправе 

у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, решењем за 

календарску годину, за обављање активности на територији јединице локалне 

самоуправе, односно градске општине. 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана, плаћа се у једнаким месечним ратама, у року 

од 15 дана по истеку месеца. 

До утврђивања накнаде из става 1. овог члана за текућу годину, обвезник накнаде 

плаћа аконтацију у висини месечне обавезе за претходну годину. 
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 На састанку са представницима јединица локалних самоуправа – надлежних органа 

за спровођење одредаба ове уредбе, који је одржан поводом поводом доношења Уредбе о 

критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену 

негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима 

накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај 

физичких лица на животну средину, указано је на комплексност поступка предвиђеног 

законом a  по ком се спроводе одредбе  уредбе. Такође, указано је и да  трошкови плаћања 

наведене накнаде која је утврђена физичким лицима превазилазе 46% месечног износа 

накнаде. 

 Из тих разлога, а до промене одредаба закона којим се утврђује поступак утврђивања 

и плаћања ове накнаде физичким лицима, предлаже се брисање члана 4. доношење Уредбе 

о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену 

негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима 

накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај 

физичких лица на животну средину. 

 Такође, овом допуном уредбе врши се прецизирање капацитета појединих 

постројења у коуима се обављају делатности које имају утицај на животну средину, а које 

су наведене у Прилогу уредбе. 

 Уредбом се врши и правнотехничка корекција члана 5. Уредбе на начин да се 

прецизира да се на обвезника накнаде за заштиту и унапређивање животне средине не 

примењују се одредбе ове уредбе, у 2019. години, ако применом одредаба Уредбе о 

критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини 

загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 

активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено 

умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну 

средину  („Службени гласник РСˮ, бр. 29/19 и 55/19), сам обрачуна и на прописани уплатни 

рачун јавних прихода уплати накнаду за 2019. годину, најкасније у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу ове уредбе. 

  

 

Ступање на снагу 

Предбиђено је да уредба ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику Републике Србије 

 

Процена потребних финансијских средстава 

За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити финансијска средства у 

Буџету Републике Србије.  

 

 

 


