
 

На основу члана 87. став 2. Закона о заштити животне средине (''Сл. 
гласник РС’’ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон,72/2009-др.закон и 
43/2011-УС) и члана 41.став 1. тачка 7. и 14. Статута општине Ириг(‘’Сл.лист 
општина Срема’’ број 13/2014-пречишћен текст, 30/2014 и 09/2015), 
Скупштина општине Ириг, по прибављенoј сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-03945/2015-09 од 
14.12.2015.године,  на седници одржаној 28.12.2015.године, доноси 

 

Одлуку  

о накнади за заштиту и унапређивање животне средине 

Члан 1.  

Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и унапређивање животне 
средине (у даљем тексту: накнада) на територији општине Ириг, утврђују 
обвезници, висина, рокови, начин плаћања накнаде, као и начин коришћења 
средстава од накнаде.  

Циљ доношења ове Одлуке је стварање материјалних услова за 
остваривање права и обавеза општине Ириг у области заштите и 
унапређивања животне средине у складу са Законом о заштити животне 
средине.  

Члан 2.  

Накнадом за заштиту и унапређивање животне средине у смислу 
одредаба ове Одлуке, подразумева се новчани износ који обвезници 
плаћају на име заштите и унапређивања животне средине.  

Средства обезбеђена од накнаде су приход Буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Ириг и користиће се за финансирање 
програма и пројеката у области заштите животне средине.  

Члан 3. 

Критеријум за утврђивање накнаде је: 

1.  површина за коришћење пословних зграда и пословних просторија 
за обављање пословне делатности, 

2.  површина земљишта која се користи за обављање редовне 
делатности привредних субјеката. 



 

Члан 4.  

Обвезници плаћања накнаде су:  

1. Власници, односно закупци пословног простора,  
2. Власници, закупци, односно корисници земљишта за обављање 

редовне делатности. 

Члан 5. 

Под пословним простором из члана 3. став 1. тачка 1. ове Одлуке 
сматра се површина простора који служи за обављање пословне 
делатности, која представља основ за утврђивање пореза на имовину.  

Под земљиштем за обављање редовне делатности из члана 3. став 
1. тачка 2. ове Одлуке сматра се површина неизграђеног земљишта, 
односно земљишта на коме постоји привремена грађевина односно 
изграђено земљиште, а које правна лица и предузетници користе за 
обављање редовне делатности, која представља основ за утврђивање 
пореза на имовину.  

Земљиште из става 2. овог члана не обухвата пољопривредно 
земљиште, шуме и шумско земљиште.  

Ако се за обављање редовне делатности не користи целокупно 
земљиште које представља основ за утврђивање пореза на имовину, 
накнада се плаћа према стварној површини земљишта које се користи за 
обављање редовне делатности.  

Члан 6.  

Висина накнаде одређује се на следећи начин:  

1. власници односно закупци пословног простора - 1,00 динара по м2 
месечно; 

2. власници, закупци, односно корисници земљишта за обављање 
редовне делатности - 0,30 динара по м2 месечно; 

Члан 7.  

Ослобађају се плаћања накнаде:  

1. установе чији је оснивач Република Србија, а чији се трошкови 
финансирају из буџета Општине Ириг,  



2. органи, организације и установе према којима Општина Ириг врши 
права оснивача,  

3. правна лица чије се пословање у потпуности или више од 50% 
финансира из средстава Општине Ириг и 

4. спортске организације и друге непрофитне организације и удружења 
грађана. 

Члан 8. 

Утврђивање, наплату и контролу накнаде прописане чланом 6. ове 
Одлуке за правна лица и предузетнике врши Служба за финансије, 
утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Ириг, доношењем 
решења за сваку календарску годину.  

Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким 
тромесечним ратама у року од 45 дана од почетка тромесечја (15.02; 15.05; 
15.08 и 15.11.).  

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.  

Орган из става 1. Овог члана вршиће утврђивање обавезе на основу 
пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне 
средине (Образац ПП ЗЖС).  

Обвезник је дужан да поднесе пријаву за утврђивању обавезе 
Општинској управи, Служби за финанисје и утврђивање и наплату јавних 
прихода најкасније до 31.марта у години за коју се врши утврђивање 
накнаде, односно у року од 15 дана од почетка обављања делатности  

Обвезник накнаде дужан је да благовремено и тачно пријави сваку 
насталу промену у року од 15 дана од дана настале промене.  

Уколико обвезник не поднесе пријаву за утврђивање накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине, иста ће се утврдити на основу 
података којима располаже Служба за финансије и утврђивање и наплату 
јавних прихода или путем инспекцијске контроле, у складу са Законом.  

Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне 
средине саставни (Образац ППЗЖС) је део ове Одлуке.  

Накнада се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода број 840-
714562843-56.  

 



Члан 9.  

У погледу начина утврђивања накнаде, обрачуна камате, 
застарелости, принудне наплате и осталог што није регулисано овом 
Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација.  

Члан 10.  

Средства од накнаде, остварена у складу са одредбама ове Одлуке, 
приход су буџета Општине Ириг и користе се наменски за заштиту и 
унапређивање животне средине преко буџетског фонда за заштиту животне 
средине, а у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда 
за   заштиту животне средине општине Ириг.  

Члан 11. 

Програм из члана 10. ове Одлуке доноси Скупштина општине Ириг на 
предлог Општинског већа општине Ириг, за сваку календарску годину, уз 
претходну 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, информисање и објављивање 
података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације 
Програма.  

Члан 12. 

Средства прикупљена од накнаде користиће се за финансирање 
односно суфинансирање Програма из члана 10. ове Одлуке.  

Члан 13. 

Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, 
програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), 
програме заштите и развоја заштићених природних добара реализоваће 
предузећа основана за обављање делатности којима се обезбеђује 
функција заштите и унапређивања животне средине (јавна предузећа).  

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,  
- рокове за извршење уговорних обавеза,  
- износ средстава и начин плаћања,  



- надзор над извршењем уговорних обавеза.  

Члан 14. 

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних 
обавеза и реализацијом појединачних програма и пројеката спроводи 
Комисија за заштиту и унапређивање животне средине, коју ће образовати 
својим решењем Председник општине Ириг.  

Комисија из става 1. овог члана у обавези је да најмање једном 
годишње подноси Скупштини општине извештај о реализацији Програма и 
утрошку средстава за заштиту и унапређивање животне средине.  

Члан 15. 

Ко не поднесе пријаву у року и не пријави промене, казниће се 
новчаном казном у складу са Законом о пореском поступку и пореској 
администрацији. 

Члан 16. 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о критеријумима за 
утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и износа те 
накнаде објављена у "Службеном листу општина Срема'' број 6/2010.  

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општина Срема". 

 

 

 

Скупштина  општине Ириг 
Број: 01-501-28/2015 
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