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714126
Накнада за стављање у 

промет заштићених 
дивљих биљних и 

животињских врста

Закон о заштити животне средине (135/2004, 36/2009, 43/2011 
одлука УС, 14/2016), члан 27, став 5, 6. и 7. – 
Правно лице, односно предузетник које врши промет врста дивље 
флоре и фауне дужно је да плаћа накнаду. Висина накнаде 
утврђује се актом о стављању под контролу коришћења и промета 
дивље флоре и фауне који доноси Влада. Средства остварена од 
накнаде приход су буџета Републике и користе се наменски за 
заштиту и унапређивање животне средине.

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета 
дивље флоре и фауне (22/2007, 38/2008, 9/2010), члан 17 – 
За сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе плаћа се 
накнада у износу од 10% у односу на формиране цене заштићених 
врста на годишњем нивоу. Цене заштићених врста Министарство 
утврђује по претходно прибављеном мишљењу министарства 
надлежног за трговину, а пре објављивања конкурса за издавање 
дозвола за сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе.

714546 Накнада за коришћење 
рибарских подручја

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 
(128/2014), члан 7. – Приход буџета Републике, а на територији AП, 
приход је буџета АП. Висина накнаде 15% од износа трошкова за 
издавање дозволе за привредни риболов и 10% износа трошкова 
за издавање дозволе за рекреативни риболов.

714548
Накнада за супстанце 
које оштећују озонски 
омотач и накнада за 

пластичне кесе

Закон о заштити животне средине (135/2004, 36/2009, 43/2011 
одлука УС, 14/2016), члан 85. – Обвезник плаћања је свако лице 
које узрокује загађење животне средине емисијама или производи, 
користи и ставља у промет сировине, полупроизводе или 
производе који садрже материје штетне по животну средину. 
Средства остварена у висини од 60% приход су буџета Републике, 
а у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе.

Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун 
накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, 
висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (113/2005, 
6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013, 25/2015)
Према члану 5. Уредбе, обвезници плаћања накнаде су:
1) увозници супстанци које оштећују озонски омотач,
2) произвођачи/увозници пластичних кеса, осим биоразградивих.

714549
Накнаде од SO2, NO2, 

прашкастих материја и 
одложен отпад

Закон о заштити животне средине (135/2004, 36/2009, 43/2011 
одлука УС, 14/2016), члан 85. – 
Обвезник плаћања је свако лице које узрокује загађење животне 
средине емисијама, односно отпадом или производи, користи или 
ставља у промет сировине, полупроизводе или производе који 
садрже материје штетне по животну средину. Средства остварена 
у висини од 60% приход су буџета Републике, а у висини од 40% 
приход су буџета јединице локалне самоуправе.

Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун 
накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, 
висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (113/2005, 
6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013, 25/2015)
Према члану 5. Уредбе, обвезници плаћања накнаде су:
1) загађивачи за емисије SO2, NO2, прашкастих материја из 
постројења за које се издаје интегрисана дозвола, 
2) загађивачи прашкастих материја из асфалтних база, 
3) произвођач/одлагач неопасног индустријског отпада и опасног 
отпада за постројења за која се издаје интегрисана дозвола.

1 Према Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“ број 107/2016).



714562

Посебна накнада за 
заштиту и унапређење 

животне средине

Закон о заштити животне средине (135/2004, 36/2009, 43/2011 
одлука УС, 14/2016), члан 87. – Јединица локалне самоуправе 
може прописати накнаду за заштиту животне средине по основу: 
1) коришћења стамбених и пословних зграда, обављање пословне 
делатности, и за коришћење земљишта за обављање делатности, 
2) обављања активности које утичу на животну средину, 
3) транспорта нафте и нафтних деривата, сировина, производа и 
полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије.

Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину (109/2009 и 8/2010)
Уредба одређује активности чије обављање утиче на животну 
средину, а за које јединица локалне самоуправе може прописати 
накнаду за заштиту и унапређивање животне средине.
У питању су пројекти за које је обавезна процена утицаја на 
животну средину (Листа 1) и пројекти за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (Листа 2).

741591
Накнада за производе 
који после употребе 

постају посебни токови 
отпада

Закон о управљању отпадом (36/2009, 88/2010 i 14/2016)
Члан 47-58 – У посебне токове отпада спада управљање: 
истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, 
отпадним гумама, отпадом од електричних и електронских 
производа, отпадним флуоресцентним цевима која садрже живу, 
ПЦБ отпадом, POPs отпадом, отпадом који садржи азбест, 
отпадним возилима, медицинским и фармацеутским отпадом. 
Члан 79 – Произвођач или увозник производа који после употребе 
постају посебни токови отпада, плаћа накнаду. Средства остварена 
од накнаде приход су буџета Републике Србије и користе се преко 
Зеленог фонда Републике Србије.

Уредба о производима који после употребе постају посебни 
токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти 
произведених и увезених производа и годишњег извештаја, 
начину и роковима достављања извештаја, обвезницима 
плаћања накнаде... (54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013, 3/2014)
1) произвођачи/увозници гума
2) произвођачи и увозници производа који садрже азбест
3) произвођачи/увозници акумулатора и батерија
4) произвођачи/увозници минералног или синтетичког уља,
5) произвођачи/увозници електричних и електронских производа
6) произвођачи/увозници возила 

741592
Накнада за загађивање 

животне средине у 
подручјима од посебног 

државног интереса

Закон о заштити животне средине (135/2004, 36/2009, 43/2011 
одлука УС, 14/2016), члан 85а. – Влада утврђује подручја од 
посебног државног интереса у области заштите животне средине, 
као и висину и начин плаћања накнаде за загађивање у овим 
подручјима. Средства остварена у висини 80% приход су буџета 
Републике, а у висини 20% приход су локалне самоуправе и 
користе се наменски за заштиту и унапређивање животне средине.

741593 Накнада за стављање 
амбалаже у промет

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (36/2009), члан 43 – 
Накнаду плаћа испоручилац који амбалажу или упакован производ 
ставља у промет. Средства од накнаде приход су буџета 
Републике Србије и користе се наменски за управљање отпадом 
преко Фонда за заштиту животне средине.

Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или 
упакован производ, ослобађање од плаћањам обвезницима 
плаћања, начину обрачунавања и плаћања (8/2010)
Накнада за амбалажу или упакован производ који после употребе 
постаје амбалажни отпад, плаћа испоручилац који први ставља у 
промет у Србији, обрачунава се и плаћа према врсти, количини и 
саставу, намени амбалаже (једнократна и вишекратна).

741594 Накнаде за 
компензацијске мере

Закон о заштити природе (36/2009, 88/2010, 14/2016), члан 12 – 
Правно/физичко лице које изазове штетне последице на еколошки 
значајном подручју или заштићеном природном добру, дужно је да 
спроведе компензацијске мере међу којима је и  новчана накнада у 
вредности проузрокованог оштећења у случају да није могуће 
спровести мере санације. Новчани износ је приход буџета 
Републике и користи се преко Фонда за заштиту животне средине 
искључиво за финансирање пројеката заштите природе.

Правилник о компензацијским мерама (20/2010)


