
На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној самоупарви („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007), члана 7. ст.1. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006), члана 87. ст. 2. Закона 

о заштити животне средине („Службени гласник Републике Сребије“ број 135/2004, 

36/2009 и 72/2009), члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине 

Житиште“, број 16/2008), Скупштина Општине Житиште, на својој седници одржаној 07. 

марта 2012. године, а по прибављеној сагласности Министарства животне средине, 

рударства и просторног планирања Републике Србије број 401-00-658/2011-01 од дана 

24.02.2012. године доноси 

 

ОДЛУКУ О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине Општине Житиште 

(у даљем тексту: Одлука) утврђује се накнада за заштиту и унапређење животне средине 

на територији Општине Житиште, као и начин и критеријуми обезбеђења и коришћења 

средстава од накнаде, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање 

надлежности Општине Житиште (у даљем тексту:Општина) у области заштите и 

унапређења животне средине. 

 

Члан 2. 

 

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. 

Члан 3. 

 

Средства обезбеђења од накнаде, приход су Буџетског фонда за заштиту животне 

средине буџета Општине Житиште. Средства из става 1. овог члана уплаћиваће се на 

рачун прописан за уплату накнаде и користиће се за финансирање програма и пројеката у 

области заштите животне средине. 

II НАЧИН И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 

 

Члан 4. 

 

Накнада се утврђује на основу површина за коришћење станбених и пословних 

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

делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних 

субјеката.  

 

Члан 5. 

 

Обвезници плаћања накнаде по одредбама ове Одлуке су: 



1. Власници, односно закупци станова, односно стамбених зграда које користе за 

становање на територији Општине. 

2. Власници, односно закупци пословних зграда и пословних просторија за обављање 

делатности на територији Општине. 

3. Власници, односно закупци земљишта за обављање редовне привредне делатности 

на територији Општине осим привредних субјеката из става 1. тачка 4. овог члана. 

4. Привредни субјекти (правна лица и предузетници) који на територији Општине  

обављају одређене активности које утичу на животну средину дефинисане Уредбом 

о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник 

РС“ бр. 109/2009 ио 8/2010), у висини од 0,2% оствареног прихода на годишњем 

нивоу од продаје производа, сировина, полупроизвода или производа на територији 

Општине. 

 

  Листа активности које утичу на животну средину дата је у прилогу ове Одлуке као 

Прилог бр. 1 и чини њен саставни део. 

Члан 6.  

 

Под стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина 

стана, 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 привредних субјеката у смислу 

одредаба ове одлуке сматра се земљиште на којем није изграђен објекат или на којем 

постоји привремени објекат као земљиште на којем се налази непокретност из става 1. 

тачке 1. и 2. и члана 5., а које представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

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

земљиште, шуме и шумско земљиште. 

Члан. 7.  

 

 Висина посебне накнаде утврђује се месечно, према површини и то: 

 

1. Власници, односно закупци станова, односно стамбених зграда које користе за 

становање на територији Општине у висини од 0,50 динара по квадратном метру. 

2. Власници, односно закупци пословних зграда и пословних просторија за обављање 

делатности на територији  Општине у висини од 2 (два) динара по квадратном 

метру. 

3. Власници, односно закупци земљишта за обављање редовне привредне делатности 

на територији Општине у висини од  0,5 динара по квадратном метру. 

 

 



Члан 8.  

 

 Власницима, односно закупцима стамбеног простора накнада се утврђује Решењем 

којим се утврђује порез на имовину.  

 Власницима, односно закупцима пословног простора и земљишта за обављање 

редовне делатности накнада се утврђује посебним Решењем  којим се утврђује порез на 

имовину. 

    Утврђење и наплату накнаде из става 1. и 2. овог члана врши одељење надлено за 

утврђивање, наплату и контролу изворних прихода сходном применом одредаба Закона 

којим се утврђују порески поступак. 

 

III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ 

 

Члан 9. 

 

 Средства наплаћена од накнаде, користиће се преко буџетског фонда, наменски, за 

заштиту и унапређење животне средине, према усвојеним програмима коришћења 

средстава буџетског фонда, односно локалним акционим и санационим плановима и 

пројектима из области заштите животне средине. 

Програми (пројекти) из става 1. овог члана, обухватају: 

- подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, 

- програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), 

- програме заштите и развоја заштићених природних добара у Општини,  

- 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, 

- као и трошкове реализације програма. 

 

Члан 10. 

 

 Програме из члана 9. ове Одлуке за сваку календарску годину, доноси Општинско 

веће Општине Житиште на предлог Општинске управе одељења надлежног за послове 

заштите животне средине. 

Члан 11.  

 

 За реализацију програма и пројеката из члана 9. Председник Општине, закључује 

Уговор са корисником средстава. 

 Уговор уз става 1. овог члана садржи: 

1. садржај програма односно пројекта,  

2. међусобана права и обавезе уговорних страна,  

3. рокове за извршење уговорних обавеза, 

4. износ средстава и начин плаћања, 

5. надзор над извршењем уговорних обавеза, 

6. друге елементе неопходне за реализацију програма, односно пројекта. 



Члан 12.  

 

 Реализација програма и пројеката као и надзор над извршењем уговорних обавеза и 

реализацијом појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа Општине 

Житиште, Одељење надлежно за послове заштите животне средине. 

 

Члан 13. 

 

 Општинско веће Општине Житиште најмање два пута годишње, разматра извештај 

о реализацији програма и пројеката, као и утрошку средстава за заштиту и унапређење 

животне срдине. 

Члан 14. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту 

животне средине Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ бр. 12/2010, од 

14.07.2010. године). 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Одлука ступа на 

снагу оног дана од дана објављивања у „Службено листу Општине Житиште“. 

 

Прилог 1. 

ЛИСТА АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ А КОЈЕ СЕ 

ОБАВЉАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину 

1. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом  преко 

- 85.000 места за производњу бројлера 

- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији 

- 20.000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине) 

- 750 места за крмаче. 

-  

II. Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

 

1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 

 

1. објекти за интензиван узгој и држање живине 

- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере 

- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад) 

2. објекти за интензиван узгој говеда  

- капацитета 200 места за говеда и више 

3. објекти за интензиван узгој 

- капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње 

- капацитета од 450 до 750 места за крмаче 



4. објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном 

- капацитета преко 1.000 места за животиње са пламенитим крзном 

 

2. Прехрамбена индустрија 

1. постројења за производњу, третман, прераду и обраду производа из сировина 

животињског порекла (осим млека) капацитета од 30 тона до 75 тона на дан 

2. постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа 

капацитета преко 10 тона на дан 

3. постројења за производњу хране за животиње осим мешаоне сточне хране за 

сопствене потребе капацитета преко 5 тона на дан 

4. млинови и сушаре капацитета преко 200 тона дневно 

5. постројења за клање животиња капацитета од 3 тоне до 50 тона на дан 
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