
На пснпву шлана 87. Закпна п защтити живптне средине (''Службени гласник РС'', бр 135/04 и 
36/09), шлана 32. ташка 13. и шлана 20.став 1. ташка 11. Закпна п лпкалнпј сампуправи (''Службени гласник 
РС'', бр. 129/07), шлана. 6. став 1. ташка 7.и шлана 7. Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе 
(''Службени гласник РС'', брпј 62/06), Уредбе п пдређиваоу активнпсти шије пбављаое утише на живптну 
средину (''Службени гласник РС'' бр. 109/09 и 8/10), Уредбеп критеријумима за утврђиваое накнаде за 
защтиту и унапређиваое живптне средине инајвищег изнпса накнаде (''Службени гласник РС'', брпј 
111/09),  шлана 37. Статута ппщтине Бпсилеград („Сл.гласник Пшиоскпг пкруга, брпј 16/08 и 20/09), а пп 
прибављенпм мищљеоу Министарства енергетике, развпја и защтите живптне средине брпј: 401-00-
00427/2013-01   пд   15.04.2013.гпдине Скупщтина ппщтинe Бпсилеград    на седници   пдржанпј   дана 
25. 04.2013.гпдине, дпнела је 
  

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  
Одлукoм п накнади за защтиту и унапређиваое живптне средине (у даљем тексту: Одлука) 

прпписује се накнада и утврђују пбвезници, висина, рпкпви, нашин плаћаоа и кприщћеое средстава пд 
накнаде, а ради ствараоа материјалних предуслпва за пствариваое права и дужнпсти ппщтине 
Бпсилеград у пбласти защтите и унапређиваоа живптне средине. 
 

 Члан 2 . 
Накнадпм за защтиту и унапређеое живптне средине у смислу пдредаба пве Одлуке, ( у даљем 

тексту: накнада) ппдразумева се нпвшани изнпс, кпји пбвезници плаћају на име унапређеоа и защтите 
живптне средине и тп пп пснпву:  
1. кприщћеоа ппврщине ппслпвних зграда и ппслпвних прпстприја за пбављаое ппслпвне делатнпсти 

привредних субјеката,  
2.   пп пснпву пбављаоа пдређених активнпсти кпје утишу  на живптну средину. 

Средста пбезбеђена пд накнаде у складу са пвпм пдлукпм , наменски су прихпд Бучетскпг фпнда 
за защтиту живптне средине ппщтине Бпсилеград и кпристе се у складу са пдлукпм п оегпвпм 
псниваоу. 
 
II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 3. 
 Висина Накнаде из шлана 2. пбрашунава се месешнп и тп: 

1) ппврщине дп 30м2  .......................................   0,00 дин/ м2 
2) ппврщине пд 31- 100м2 ................................   2,00 дин/ м2 
3) ппврщине пд 101 -300м2  ..............................   1,50 дин/ м2 
4)  ппврщине прекп 301м2  ...............................   1,00 дин/ м2 
5) пбављаое пдређених активнпсти кпје утишу на живптну средину 0,4 % пстваренпг прихпда на 

гпдищоем нивпу. 
 

Прихпд из става 1. ташка 5. пвпг шлана је изнпс кпји правнп лице, пднпснп предузетник пствари пд 
прпдаје сирпвине, пплупрпизвпда и прпизвпда у земљи и инпстранству. Правна лица и предузетници 
шија активнпст утише на живптну средину, у складу са Закпнпм п прпцени утицаја на живптну средину 
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбпм п пдређиваоу активнпсти шије пбављаое утише 
на живптну средину Владе Републике Србије (''Службени гласник РС', бр. 109/09), а за кпје јединица 
лпкалне сампуправе мпже прпписати накнаду за защтиту и унапређиваое живптне средине. 
 
 



 
Члан 4. 

Ослпбађају се плаћаоа накнаде за защтиту и унапређиваое живптне средине:  државни пргани 
и прганизације, директни и индиректни кприсници бучетских средстава лпкалне власти, кприсници 
средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое, предузећа у стешају, ликвидацији, 
реструктурираоу, недпбитне прганизације и удружеоа кпја у гпдини за кпју се утврђује накнада, немају 
пбавезу плаћаоа ппреза на дпбит. 
 
III НАСТАНАК И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 
 

Члан 5. 
Обрашун накнаде врщи се на гпдищоем нивпу, а плаћасе у једнаким трпмесешним ратама се у 

рпку пд 45 дана пд дана ппшетка трпмесешја. Одељеое лпкалне ппреске администрације дпнпси 
рещеое за сваку календарску гпдину.  

Дп дпнпщеоа рещеоа п утврђиваоу накнаде за текућу гпдину, накнада се плаћа акпнтаципнп у 
висини пбавезе за ппследое трпмесешје гпдине кпја претхпди гпдини за кпју се утврђује накнада.  

Разлику између накнаде утврђене рещеоем Одељеоа лпкалне ппреске администрације и 
акпнтаципнп уплаћене накнаде за трпмесешје за кпје је пбавеза плаћаоа накнаде дпспела, пбвезник је 
дужан да уплати у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа рещеоа п утврђиваоу накнаде.  

Обвезник накнаде је дужан да ппднесе пријаву за утврђиваое пбавезе пп пснпву накнаде 
ппщтинскпј управи- Одељеоу за лпкалну  ппреску администрацију најкасније дп 15. марта у гпдини за 
кпју се врще утврђиваое накнаде, пднпснп у рпку пд 15. дана пд дана ппшетка пбављаоа активнпсти 
шије пбављаое утише на живптну средину.  

Накнада се уплаћује на наменски рашун Опщтинске управе на име накнаде за защтиту и 
унапређеое живптне средине.  

Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу прпмену пријави надлежнпм пргану у рпку 
прпписанпм пвпм Одлукпм, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана настанка прпмене.  

Акп пбвезник накнаде не ппднесе пријаву, накнада ће се утврдити на пснпву ппдатака кпјима 
распплаже надлежни прган или путем  инспекцијске кпнтрпле, у складу са закпнпм и прпписима 
дпнетим на пснпву Закпна. 
 

Члан 6. 
Накнада из шлана 2. пве Одлуке је наменскп примаое бучетскпг фпнда, сагласнп са Одлукпм п 

псниваоу фпнда за защтиту живптне средине ппщтине Бпсилеград (''Службени гласник Града Враое'', 
бр. 34/09).  

Средства пстварена пд накнаде кпристе се наменски  за защтиту и унапређеое живптне средине 
према усвпјеним прпграмима кприщћеоа средстава бучетскпг фпнда, пднпснп лпкалним акципним и 
санаципним планпвима, у складу са стратещким дпкументима на пснпву закпна.  

Дпкументи из става 2. пвпг шлана пбухватају:  
-  ппдстицајне, превентивне и санаципне прпграме и планпве,  
-  прпграме и планпве праћеоа стаоа живптне средине (мпнитпринг),  
-  прпграме защтите и развпја защтићених прирпдних дпбара на теритприји ппщтине Бпсилеград,  
-  пбразпвне активнпсти и јашаое свести п пптреби защтите живптне средине, 
-  инфпрмисаое и пбјављиваое ппдатака п стаоу и квалитету живптне средине,  
-  кап и трпщкпве реализације прпграма.  
 
 
 
 
 
 



Члан 7. 
 

Средства бучетскпг фпнда из шлана 6. пве Одлуке кпристе се на пснпву утврђенпг Прпграма 
кприщћеоа средстава бучетскпг фпнда кпји за сваку календарску гпдину дпнпси Опщтинскп веће 
ппщтине Бпсилеград на предлпг Службе за защтиту живптне средине, задуженпг за припрему прпграма 
кприщћеоа средстава  из бучетскпг фпнда намеоених за защтиту и унапређиваое живптне средине.  
 Опщтинскп веће, најмаое једанпут гпдищое, разматра извещтај п реализацији прпграма, кап и п 
утрпщку средстава за защтиту и унапређиваое живптне средине. Извещтај сашиоава и дпставља 
Опщтинскпм већу, Служба за ппслпве  защтите живптне средине ппщтинске управе ппщтине 
Бпсилеград.  

На пснпву прпграма из става 1. пвпг шлана Председник ппщтине Бпсилеград на предлпг 
ппщтинскпг већа, утврђује припритете за кприщћеое средстава бучетскпг фпнда. За реализацију 
припритета из претхпднпг става пвпг шлана, Председник или лице кпје пвласти, закљушује угпвпр са 
кприсникпм средстава кпји нарпшитп садржи:  
1)  саржај прпграма пднпснп прпјекта,  
2)  међуспбна права и пбавезе угпвпрних страна,  
3)  рпкпве за изврщеое угпвпрних пбавеза,  
4)  изнпс средстава и нашин плаћаоа,  
5)  надзпр над изврщеоем угпвпрних пбавеза 
 

Члан 8. 
 

Ппдстицајне, превентивне и санаципне прпграме и прпјекте праћеоа стаоа живптне средине 
(мпнитпринг) и прпграма защтите и развпја защтићених прирпдних дпбара реализпваће предузећа 
пснпвана за пбављаое делатнпсти кпјима се пбезбеђује функција защтите и унапређеоа живптне 
средине (јавна кпмунлна предузећа), предузећа кпјима је ппверенп пбављаое пвих делатнпсти и 
предузећа, пвлащћене наушне и струшне прганизације, устанпве иинституције, удружеоа грађана кпјима 
се дпделе угпвпри, у складу са закпнпм.  
 

Члан 9. 
 

Реализацију прпграма и прпјеката кап и надзпр над  изврщеоем угпвпрних пбавеза и 
реализацијпм ппјединашних прпграма и прпјеката спрпвпди ппщтинска управа – Служба за ппслпве 
защтите живптне средине ппщтине Бпсилеград. 
 

Члан 10. 
 

У ппгледу нашина утврђиваоа накнаде за защтиту и унапређеое живптне средине, 
пбрашунаваоа, застарелпсти, наплате, рпкпва за плаћаое, пбрашуна камате схпднп се примеоују 
пдредбе закпна кпјим се уређујеппрески ппступак и ппреска администрација.  
 

Члан 11. 
 

Опщтински  инспектпр за защтиту живптне средине је дужан да редпвнп дпставља, Одељеоу за 
лпкалну ппреску администрацију ппщтинске управе ппщтине Бпсилеград, ппдатке пд знашаја за 
утврђиваое накнаде пп пвпј Одлуци.  
 
 
 
 
 



IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 2.500,00 дин. дп 25.000,00 динара казниће се за прекрщај физишкп 
лице- предузетник, акп не ппступа  у складу са пдредбама шлана 5. Одлуке, и не ппднесе пријаву за 
утврђиваое пбавезе  пп пснпву накнаде Опщтинскпј управи - Одељеоу за лпкалну ппреску 
администрацију,  најкасније дп 31. марта у гпдини за кпју се врщи утврђиваое накнаде, пднпснп  у рпку 
пд 15 дана пд дана ппшетка пбављаоа делатнпсти кпје утишу на живптну средину.  

Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 5.000,00 динара дп 250.000,00 динара казниће се за прекрщај 
правнп лице, акп не ппступа у складу са пдредбама шлана 5. Одлуке и у прпписанпм рпку не пријави 
ппстпјаое пснпва за плаћаое накнаде и не плати накнаду у рпку предвиђенпм пвпм Одлукпм.  

За прекрщај из става 2. пвпг шлана, казниће се пдгпвпрнп лице у правнпм лицу, нпвшанпм казнпм 
у изнпсу пд 250,00 динара дп 25.000,00 динара.  

Нпвшанпм казнпм у висини пд 2.500,00 динара дп 25.000,00 динара казниће се пбвезник 
накнаде, предузетник, акп у прпписанпм рпку не пријави ппстпјаое пснпва за плаћаое накнаде и не 
плати накнаду предвиђену пвпм Одлукпм.  
 
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Član13. 
 

Ступаоем на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п накнади за защтиту и унапређеое живптне 
средине („Службени гласник града Враоа “, бр. 34/2009). 
 

Члан 14. 
 

Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града Враоа“, а 
примеоиваће се ппшев пд 01.јуна 2013. гпдине. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
Број 06-106/2013 

У Босилеграду, дана 25.04.2013.године 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


