
НАЦРТ ОДЛУКЕ 

Скупштина општине Врњачка Бања на __ редовној седници одржаној ____2017. 

године, у складу са чланом  32.  тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон), чланом  87.  Закона о заштити животне средине 

("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 

43/2011 - одлука УС и 14/2016), чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - 

усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн), чланом  1. Уредбе о одређивању 

активности чије обављање утиче на животну средину ("Службени гласник РС", број 

109/09 и 8/10), чланом  2. и 3. Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту 

и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде ("Службени гласник РС", 

број 111/09), и чланом 36. Статута општине Врњачка Бања-пречишћен текст („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“ бр. 23/16-пречишћен текст), донела је  
 

Одлуку 

 o изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине  

општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине  општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/14), у чл.6.ставу 7.после речи: ''накнаде'', 

додаје се текст: ''из чл.4.тачка 1.ове одлуке'', а остали текст се наставља. 
 

Члан 2. 

 У чл.6.одлуке, додаје се став 8. који гласи:  

 ''Ако обвезник накнаде из члана 4. тачка 2. ове одлуке не поднесе пријаву, накнада 

ће се утврдити на основу података о укупном приходу из последњег објављеног 

финансијског извештаја привредног субјекта, предатих у складу са прописима код 

Агенције за привредне регистре, у износу 0,003% укупних прихода на годишњем нивоу.'' 
 

Члан 3. 

  Став 8. из чл.6.ове одлуке, постаје став 9. 
 

                                                                        Члан 4. 

  Члан 12. одлуке се мења и гласи: 

 ''Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 6. став 1. и 3. ове Одлуке, и не поднесе 

пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде, организационој јединици Општинске 

управе надлежној за локалне јавне приходе.  

 Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара, казниће се предузетник ако не 

поступа у складу са одредбама члана 6. ове Одлуке и у прописаном року не пријави 

постојање основа за плаћање накнаде и не плати накнаду предвиђену овом Одлуком.  

 Новчаном казном у износу од  150.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 8. став 3. ове Одлуке и у прописаном 

року не пријаве постојање основа за плаћање накнаде и не плати накнаду предвиђену 

овом Одлуком. '' 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања'', a примењује сe након добијања позитивног Мишљења Министарства 

заштите животне средине. 
                                       

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:_____ -_____/17 од ___.12.2017.године 

                                                                                                                                                                         

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                             Иван Радовић 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ  

 Правни основ за доношење ове Одлуке предвиђен је у члану 87 став 1и 2 Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04 ,36/09, 36/09-др. закон, 

72/09- др. закон и 43/11 одлука УС), на основу кога јединица локалне самоуправе може из 

оквира права и дужности  прописати накнаду за заштиту и унапређивање животне 

средине. 

  Скупштина јединице локалне самоуправе својим актом прописује ближе 

критеријуме, висину, начин и рокове плаћања накнаде прописане чланом 87 став 8 истог 

Закона . 

 Имајући у виду да је ставом 9. члана 87 прописана обавеза надлежном органу 

јединице локалне самоуправе да прибави мишљење на Предлог одлуке о накнади за 

заштиту и унапређивање животне средине, предложена је примена Одлуке тек након 

добијања позитивног Мишљења Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине.  

Чланом  18 ст.1 тачка 9.  Закона о локалној самоуправи прописано је да се општина 

стара о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 

вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе 

планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и 

утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине.  

Разлог за доношење ове одлуке је прецизније дефинисање плаћања ове накнаде по 

основу обављања активности које утичу на животну средину, и неподношења пореских 

пријава обвезника у законском року и усаглашавање казнених одредби са Законом  о 

прекршајима (''Сл. гласник РС'', бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС). 

Објашњење основних правних инсититута 

У чл.1. се ближе дефинише поступање у случајевима када  обавезник не поднесе 

пријаву за  плаћање накнаде по основу коришћења непокретности у случајевима 

наведеним у чл.4.тачка 1.основне одлуке. 

Чл.2. регулише поступање и утврђивање накнаде  у случајевима када  обавезник  не 

поднесе пријаву за плаћања ове накнаде, по основу обављања активности које утичу на 

животну средину, у случајевима наведеним у чл.4.тачка 2.основне одлуке. 

У чл.4. су усаглашене казнене одребе са Законом  о прекршајима (''Сл. гласник РС'', 

бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС),  које се сагласно чл.39. прописују у фиксном износу. 

Ступање на снагу : 

Одлука ступа на снагу од дана објављивања у ''Службеном листу општине Врњачка 

Бања'', a примењује сe након добијања позитивног Мишљења Министарства заштите 

животне средине  

Сходно члану 87 став 9. Закона о заштити животне средине ( „Сл.гласник РС“, 

бр.135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09- др. Закона,  43/11 одлука УС и 14/16), потребно је 

прибавити позитивно Мишљење на Предлог Одлуке од стране Министарства заштите 

животне средине. 

Финансијска средства  

За спровођење ове Одлуке није потребно издвајање додатних средстава из буџета 

општине. 

 

Одсек  за локалну пореску       НАЧЕЛНИК 

администрацију      ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Снежана Миљевић             Славиша Пауновић 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                 



                                                                                                      

        

                       

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


