Наосновучлана 32.тачка 3. ичлана 20.став 1. тачка 11. Закона о локалнојсамоуправи
(''Службенигласник РС'', бр.129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),
члана. 6. став 1. тачка 7.ичлана 7. Закона о финансирањулокалнесамоуправе("Сл. гласник РС",
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађенидин. изн., 125/2014 - усклађенидин. изн.,
95/2015 - усклађенидин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађенидин. изн., 104/2016 - др. закон,
96/2017 - усклађенидин. изн., 89/2018 - усклађенидин. изн. и 95/2018 - др. закон),члана134139.Закона о накнадамазакоришћењејавнихдобара („Сл.гласник РС“, бр.95/2018 и 49/2019),
члана 40. став. 1. тачке 3. и 42. Статута општине Босилеград („Сл.гласник Града Врања, број
03/2019), Скупштина општинe Босилеград на седници одржаној дана 20. децембра
2019.године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине је правно лице и предузетник
који обавља одређене активности који утичу на животну средину.
Члан 2.
Висинанакнадезазаштиту и унапређењеживотнесрединеутврђујесе у складу са „Уредбом о
критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену
негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима
накнада“, („Сл.гласник РС“, бр.86/2019 и 89/2019).
Утврђивањенакнадeзазаштиту
и
унапређивањеживотнесрединеизстава1.овог
члана
вршилокалнапорескаадминистрацијаопштинскеуправеопштинеБосилеград,
решењемзакалендарскугодину, заобављањеактивностинатериторијиопштинеБосилеград.
Утврђенаобавезаизстава 1.овогчлана, плаћасе у једнакиммесечнимратама, у рокуод 15
данапоистекумесеца.
Доутврђивањанакнадеизстава 1.овогчланазатекућугодину, обвезникнакнадеплаћааконтацију у
висинимесечнеобавезезапретходнугодину.
Мањеплаћенизносаконтационихобавезаобвезникједужандаизмири
у
данаоддостављањарешењакојимсеутврђујеобавезанакнадезатекућугодину.

рокуод

15

Вишеплаћенизноснакнаденаосновуаконтационихуплатаобвезниккористизаизмирењемесечнео
бавезезанареднимесечнипериод.
Прoтиврeшeњaизстава
1.oвoгчлaнaмoжeсeизjaвитижaлбaминистарству
чијојсунадлежностипословифинансија,
прeкoлокалнепорескеадминистрацијеопштинскеуправеопштинеБосилеград.

у

Жалбанеодлажеизвршењерешења.
Члан 3.
Приходи остварени од накнаде за заштиту и унапређење животне средине припадају буџету
општине Босилеград.
Члан 4.
Новчаномказном
у
износуод
10.000,00
дин.до500.000,00
динараказнићесезапрекршајпредузетник, аконепоступа у складусаодредбамачлана 2. Одлуке,
и
неподнесепријавузаутврђивањеобавезепоосновунакнадеОпштинскојуправиОдељењузалокалнупорескуадминистрацију,
најкасниједо
31.
јула
у
годинизакојусевршиутврђивањенакнаде,
односно
у
рокуод
15
данаодданапочеткаобављањаделатностикојеутичунаживотнусредину.
Новчаномказном у износуод 500.000,00 динарадо 2.000.000,00динараказнићесеправнолице за
прекршај из става 1. овог члана.
Запрекршајизстава1.овогчлана, казнићесеодговорнолице у правномлицу, новчаномказном у
износуод 10.000,00 динарадо100.000,00 динара.

Члан 5.
ДаномпочеткаприменеовеОдлукепрестаједаважиОдлукаонакнадизазаштитуи
унапређењеживотнесредине („Службени гласник града Врања“, бр.38/2018).
Члан6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“, а примењиваћесепочевод 01. јануара 2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број: 06-307/2019
У Босилеграду, дана 20.12.2019.године

ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров

Образложење
ПравниосновзадоношењеовеОдлуке
о
накнадизазаштиту
и
унапређењеживотнесрединеопштинеБосилеградсадржанје у члановима 134-139.Закона о
накнадамазакоришћењејавнихдобара („Сл.гласник РС“, бр.95/2018и 49/2019), члана 32.тачка 3.
ичлана 20.став 1. тачка 11. Закона о локалнојсамоуправи (''Службенигласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана. 6. став 1. тачка 7. ичлана 7. Закона о
финансирањулокалнесамоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 усклађенидин. изн., 125/2014 - усклађенидин. изн., 95/2015 - усклађенидин. изн., 83/2016,
91/2016 - усклађенидин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађенидин. изн., 89/2018 усклађенидин. изн. и 95/2018 - др. закон)и члана 40. став. 1. тачке 3. и 42. Статута општине
Босилеград („Сл.гласник Града Врања, број 03/2019).
Обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине је правно лице и
предузетник који обавља одређене активности који утичу на животну средину и висина
накнаде за заштиту и унапређење животне средине утврђује се у складу са „Уредбом о
критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену
негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима
накнада“, („Сл.гласник РС“, бр.86/2019 и 89/2019).
ЗаспровођењеовеОдлукенисупотребнафинансијскасредствабуџетаопштинеБосилеград.

СЛУЖБА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
саветник
Микица Василев, дипл.инг.зжс

