На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр 135/04,
36/09, 72/09 и 43/11- Одлука УС), члана 32. тачка 13. и члана 20.став 1. тачка 11. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014), члана. 6. став 1. тачка 7.и члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14),
Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину (Сл.гласник РС, број 109/09
и 8/10), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
и највишег износа накнаде (''Службени гласник РС'', број 111/09), члана 37. Статута општине Босилеград
(„Сл.гласник Пчињског округа, број 16/08 и 20/09), а по прибављеном мишљењу Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00-00670/2015-09 од 08.04.2015 године,
Скупштина општинe Босилеград на седници одржаној дана 28.04 2015 године , донела је

ОДЛУКА
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл.гласник града Врања, бр.
17/2013), у члану 2. став 1. после тачке 2. додаје се тачка 3. која гласи: „ коришћења земљишта за
обављање редовних делатности привредних субјеката“.
Члан 2 .
У члану 3. став 1. у тачкама 1. до 4. после речи површине, додају се речи: „ пословних зграда и
пословних просторија“.
У ставу 1. истог члана додаје се тачка 6. која гласи: „ за коришћење земљишта 0,5 дин/м²“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“, а примењиваће се почев од 01.јуна 2015. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број : 06-145 / 2015
У Босилеграду, дана 28 . 04.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Саша Миланов

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
општине Босилеград садржан је у члану 87. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.
135/04 и 36/09), члану 32. тачка 13. и члану 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр 129/07), члана. 6. став 1. тачка 7. и члана. 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/06), Уредби о одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 109/09 и 8/10), Уредби о критеријумима за утврђивање накнаде
за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде (''Сл. гласник РС'', бр. 111/09) и
члана 37. Статута општине Босилеград („Сл.гласник Пчињског округа, број 16/08).
Чланом 87. Закона о заштити животне средине Скупштина јединице локалне самоуправе може
из оквира својих права и дужности прописати накнаду за заштиту и унапређивање животне средине,
затим основе прописивања накнаде, висину, рокове, обвезнике,начин плаћања накнаде и олакшице за
одређене категорије обвезника плаћања, а у складу са утврђеним критеријумима које ближе прописује
Влада, као и обавеза прибављања мишљења Министарства на предлог Одлуке.
Чланом 32. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр 129/07),
регулисано је, да Скупштина општине у складу са Законом утврђује општинске таксе и друге локалне
приходе који општини припадају по закону.
Чланом 3. став 1. тачка 1. Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине и највишег износа накнаде (''Службени гласник РС'', број 111/09),
прописан је износ накнаде за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних
субјеката у висини од 0,5 дин/м², што је прописано и у наведеној Одлуци.
У члану 37. Статута општине Босилеград регулисана је надлежност Скупштине општине да у
складу са Законом утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који граду припадају по Закону.
Предлаже се Општинском већу општине Босилеград, да размотри текст Нацрта Одлуке, утврди
Предлог Одлуке који ће се доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине ради
прибављања мишљења, а затим ће текст Предлога Одлуке бити достављен Скупштини општине
Босилеград на усвајање.
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