
На основу члана 32. тачка 3. и члана 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 

(''Службени гласник РС'', број 62/06), члана 134-139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

(„Сл.гласник РС“, бр.95/2018),  члана 37. Статута општине Босилеград („Сл.гласник Пчињског округа, број 

16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13), Скупштина општинe Босилеград на 

седници одржаној дана 20. 12.2018. године, донела је 

  
О Д Л У К У 

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1.  

Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је:  

 

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

односно физичко лице које утиче на животну средину. 

 

 Члан 2 . 

Основица накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за обављање активности је количина 

загађења, односно степен негативног утицаја на животну средину које настаје обављањем активности.  

 

Приходи остварени од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине припадају буџету јединице 

локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

Висина накнаде за заштиту и унапређење животне средине утврђује се у износу од 0,4 % годишњег 

прихода оствареног у претходној години од обављања активности од утицаја на животну средину. 

 

Утврђивање накнадe за заштиту и унапређивање животне средине из члана 2. ове одлуке врши локална 

пореска администрација општинске управе општине Босилеград, решењем за календарску годину, за 

обављање активности на територији општине Босилеград. 

 

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.  

 

Мање плаћен износ аконтационих обавеза обвезник је дужан да измири у року од 15 дана од 

достављања решења којим се утврђује обавеза накнаде за текућу годину.  

 

Више плаћен износ накнаде на основу аконтационих уплата обвезник користи за измирење месечне 

обавезе за наредни месечни период.  

 

Прoтив рeшeњa из става 1. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности 

послови финансија, прeкo локалне пореске администрације општинске управе општине Босилеград. 

 

Жалба не одлаже извршење решења.  

 

 



Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине из овог 

члана. по више основа укупан износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% 

прихода из редовног пословања оствареног у претходној години.  

 

Више утврђени износ накнаде је износ који је обвезнику утврђен изнад 0,4% прихода из редовног 

пословања оствареног у претходној години.  

 

Члан 4. 

 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 дин. до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице- 

предузетник, ако не поступа  у складу са одредбама члана 5. Одлуке, и не поднесе пријаву за 

утврђивање обавезе  по основу накнаде Општинској управи - Одељењу за локалну пореску 

администрацију,  најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно  у року 

од 15 дана од дана почетка обављања делатности које утичу на животну средину.  

 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 5. Одлуке и у прописаном року не пријави постојање 

основа за плаћање накнаде и не плати накнаду у року предвиђеном овом Одлуком.  

 

За прекршај из става 2. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у 

износу од 250,00 динара до 25.000,00 динара.  

 

Новчаном казном у висини од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара казниће се обвезник накнаде, 

предузетник, ако у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање накнаде и не плати 

накнаду предвиђену овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређење 

животне средине („Службени гласник града Врања “, бр. 34/2009 и 17/2013). 

 

Члан 14. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“, а 

примењиваће се почев од 01.марта 2019. године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-335/2018 

У Босилеграду, дана 20.12.2018.године 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                         Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 


