
  

На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007), члана 87. став 1. и 2. Закона о заштити 
животне средине ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 – др. закон и 72/2009 
– др. закон и 43/2011 - одлука УС) Скупштина општине Власотинце, на седници 
од  15.12.2015. донела је 

ОДЛУКУ 

О ЗАШТИТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ 

Члан 1 

Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине 
Власотинце (у даљем тексту: Одлука) утврђује се накнада за заштиту и 
унапређење животне средине на територији општине Власотинце, као начин и 
критеријуми обезбеђивања и коришћења средстава накнаде, а ради стварања 
материјалних предуслова за остваривање надлежности општине Власотинце (у 
даљем тексту: општина) у области заштите и унапређења 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.  

Члан 3 

Средства обезбеђена од накнаде, наменски су приход буџета општине 
Власотинце. 

Средства из става 1. овог члана, уплаћиваће се на рачун прописан за 
уплату накнаде и користиће се за финансирање програма и пројеката у области 
заштите животне средине. 

Члан 4 

Обвезници плаћања накнаде су:  

1. имаоци права својине на непокретности,  

2. имаоци права закупа стана или стамбене зграде у складу са законом којим се 
уређује становање, за период дужи од једне године или на неодређено време, 

Члан 5 

Висина накнаде по основу коришћења непокретности утврђује се 
месечно према површини простора обвезника плаћања накнаде према следећој 
тарифи:  

1. 0,50 динара/м2 за коришћење стамбених зграда и станова намењених или 
подобних за становање  

2. 1,50 динара/м2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија за 
обављање пословне делатности привредних субјеката  

3. 1,00 динара/м2 за коришћење надстрешница, магацина, портирница и 
осталих просторија које не служе непосредно за обављање 
производне/услужне делатности или обављање административних послова у 
сврху обављања делатности, односно свих осталих објеката, зграда и  



 

помоћних објеката које представљају основ за утврђивање пореза на имовину 
за правна лица, а нису обухваћене тачком 2. става 1. овог члана.  

Напомена:  

Под стамбеним зградама или становима у смислу одредаба ове Одлуке 
сматра се површина стана, породичне стамбене зграде, просторија и зграда за 
одмор и рекреацију, које представљају основ за утврђивање пореза на имовину.  

Под пословним зградама и просторијама у смислу одредаба ове Одлуке 
сматра се површина простора у коме се обавља пословна делатност или служе 
за обављање административних послова у сврху обављања делатности, а која 
представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Члан 6 

Ову накнаду не плаћају државни органи, органи локалне самоуправе и 
установе чији је оснивач општина, као и сви обвезници - физичка лица 
дефинисани чланом 4. ове Одлуке који уживају социјалну помоћ, уколико 
Одељењу за локалне пореске послове до краја текуће године, доставе потврду 
Центра за социјални рад као доказ да су корисници поменуте помоћи. 

Члан 7 

У погледу плаћања накнаде предвиђене овом Одлуком, за обрачун 
камате за кашњење у плаћању, принудну наплату и остало што није прописано 
овом Одлуком сходно се примењују одредбе Закона којим се уређује порески 
поступак.  

Члан 8 

Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким 
тромесечним ратама, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.  

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 и плаћа накнада.  

Разлику између накнаде утврђену решењем Одељења за локалне 
пореске послове општине Власотинце и аконтационо уплаћеног износа за 
тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у 
року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању накнаде.  

Решење о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине доноси Одељење за  локалне пореске послове општине Власотинце. 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине утврђује се на 
основу података којима располаже Одељење за локална пореске послове 
општине Власотинце, односно пријава за порез на имовину.  

Средства наплаћена на основу ове Одлуке уплаћују се на рачун 
прописан за уплату накнаде за заштиту и унапређење животне средине. 

Члан 9 

Средства наплаћена од накнаде, користиће се  за заштиту и унапређење 
животне средине.  

.  

 



 

Члан 10. 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца'' и на 
интернет страници општине Власотинце.. 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавлјивања у 
''Службеном гласнику града  Лесковца'' и примењује се од 01. јануара 2016. 
године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана  15.12.2015. године,  
01/бр.06-70-11/2015. 
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