На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр 135/04 и
36/09), члана 32. тачка 13. 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), Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну
средину (''Службени гласник РС'' бр. 109/09 и 8/10), Уредбео критеријумима за утврђивање накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине инајвишег 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 енергетике, развоја и заштите животне средине број: 401-0000427/2013-01 од 15.04.2013.године Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана
25.04.2013.године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлукoм о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: Одлука)
прописује се накнада и утврђују обвезници, висина, рокови, начин плаћања и коришћење средстава од
накнаде, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање права и дужности општине
Босилеград у области заштите и унапређивања 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 и то по основу:
1. коришћења површине пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности
привредних субјеката,
2. по основу обављања одређених активности које утичу на животну средину.
Средста обезбеђена од накнаде у складу са овом одлуком , наменски су приход Буџетског фонда
за заштиту животне средине општине Босилеград и користе се у складу са одлуком о његовом
оснивању.
II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 3.
Висина Накнаде из члана 2. обрачунава се месечно и то:
1) површине до 30м2 ....................................... 0,00 дин/ м2
2) површине од 31- 100м2 ................................. 2,00 дин/ м2
3) површине од 101 -300м2 .............................. 1,50 дин/ м2
4) површине преко 301м2 ................................ 1,00 дин/ м2
5) обављање одређених активности које утичу на животну средину 0,4 % оствареног прихода на
годишњем нивоу.
Приход из става 1. тачка 5. овог члана је износ који правно лице, односно предузетник оствари од
продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству. Правна лица и предузетници
чија активност утиче на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче
на животну средину Владе Републике Србије (''Службени гласник РС', бр. 109/09), а за које јединица
локалне самоуправе може прописати накнаду за заштиту и унапређивање животне средине.

Члан 4.
Ослобађају се плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине: државни органи
и организације, директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање, предузећа у стечају, ликвидацији,
реструктурирању, недобитне организације и удружења која у години за коју се утврђује накнада, немају
обавезу плаћања пореза на добит.
III НАСТАНАК И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 5.
Обрачун накнаде врши се на годишњем нивоу, а плаћасе у једнаким тромесечним ратама се у
року од 45 дана од дана почетка тромесечја. Одељење локалне пореске администрације доноси
решење за сваку календарску годину.
До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа аконтационо у
висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује накнада.
Разлику између накнаде утврђене решењем Одељења локалне пореске администрације и
аконтационо уплаћене накнаде за тромесечје за које је обавеза плаћања накнаде доспела, обвезник је
дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању накнаде.
Обвезник накнаде је дужан да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде
општинској управи- Одељењу за локалну пореску администрацију најкасније до 15. марта у години за
коју се врше утврђивање накнаде, односно у року од 15. дана од дана почетка обављања активности
чије обављање утиче на животну средину.
Накнада се уплаћује на наменски рачун Општинске управе на име накнаде за заштиту и
унапређење животне средине.
Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року
прописаном овом Одлуком, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене.
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу података којима
располаже надлежни орган или путем инспекцијске контроле, у складу са законом и прописима
донетим на основу Закона.
Члан 6.
Накнада из члана 2. ове Одлуке је наменско примање буџетског фонда, сагласно са Одлуком о
оснивању фонда за заштиту животне средине општине Босилеград (''Службени гласник Града Врање'',
бр. 34/09).
Средства остварена од накнаде користе се наменски за заштиту и унапређење животне средине
према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда, односно локалним акционим и
санационим плановима, у складу са стратешким документима на основу закона.
Документи из става 2. овог члана обухватају:
- подстицајне, превентивне и санационе програме и планове,
- програме и планове праћења стања животне средине (мониторинг),
- програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Босилеград,
- 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 7.
Средства буџетског фонда из члана 6. ове Одлуке користе се на основу утврђеног Програма
коришћења средстава буџетског фонда који за сваку календарску годину доноси Општинско веће
општине Босилеград на предлог Службе за заштиту животне средине, задуженог за припрему програма
коришћења средстава из буџетског фонда намењених за заштиту и унапређивање животне средине.
Општинско веће, најмање једанпут годишње, разматра извештај о реализацији програма, као и о
утрошку средстава за заштиту и унапређивање животне средине. Извештај сачињава и доставља
Општинском већу, Служба за послове заштите животне средине општинске управе општине
Босилеград.
На основу програма из става 1. овог члана Председник општине Босилеград на предлог
општинског већа, утврђује приоритете за коришћење средстава буџетског фонда. За реализацију
приоритета из претходног става овог члана, Председник или лице које овласти, закључује уговор са
корисником средстава који нарочито садржи:
1) саржај програма односно пројекта,
2) међусобна права и обавезе уговорних страна,
3) рокове за извршење уговорних обавеза,
4) износ средстава и начин плаћања,
5) надзор над извршењем уговорних обавеза
Члан 8.
Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте праћења стања животне средине
(мониторинг) и програма заштите и развоја заштићених природних добара реализоваће предузећа
основана за обављање делатности којима се обезбеђује функција заштите и унапређења животне
средине (јавна комунлна предузећа), предузећа којима је поверено обављање ових делатности и
предузећа, овлашћене научне и стручне организације, установе иинституције, удружења грађана којима
се доделе уговори, у складу са законом.
Члан 9.
Реализацију програма и пројеката као и надзор над извршењем уговорних обавеза и
реализацијом појединачних програма и пројеката спроводи општинска управа – Служба за послове
заштите животне средине општине Босилеград.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате сходно се примењују
одредбе закона којим се уређујепорески поступак и пореска администрација.
Члан 11.
Општински инспектор за заштиту животне средине је дужан да редовно доставља, Одељењу за
локалну пореску администрацију општинске управе општине Босилеград, податке од значаја за
утврђивање накнаде по овој Одлуци.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
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.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Član13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне
средине („Службени гласник града Врања “, бр. 34/2009).
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“, а
примењиваће се почев од 01.јуна 2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број 06-106/ 2013
У Босилеграду, дана 25 . 04.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Саша Миланов

