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23.
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004,
36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон), члан 60. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012 - др. закон), Уредбе о критеријумима за
утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде
(„Сл. гласник РС“, бр. 111/2009) и члана 40. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист
Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), по претходно прибављеном мишљењу
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине број 401-00-342/2012-01 од
05.12.2012. године, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 26.02.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1
Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и унапређивање животне средине ( у даљем
тексту: Накнада ) на територији општине Пландиште и утврђују обвезници, висина, начин и
рокови плаћања Накнаде, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање права и
дужности општине Пландиште у области заштите и унапређења животне средине.
Члан 2.
Средства обезбеђена од Накнаде у складу са овом Одлуком приход су буџета општине
Пландиште, и уплаћују се на рачун буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине,
а користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите животне средине.
Члан 3
Обвезници плаћања Накнаде су:
1. Власници, односно закупци стамбених зграда и станова, које користе за становање на
територији општине, плаћају накнаду у висини од 0,40 динара по квадратном метру стамбеног
простора, на месечном нивоу.
2. Власници, закупци и корисници пословних зграда и просторија (изузев корисника
буџетских средстава) за обављање пословне делатности плаћају накнаду у висини од 1,00 динар
по квадратном метру пословног простора на месечном нивоу.
3. Власници, односно корисници земљишта које служи обављању редовне делатности
привредног субјекта и на којима нису изграђени пословни објекти (осим пољопривредног
земљишта, шума и шумског земљишта) плаћају накнаду у висини од 0,20 динара по квадратном
метру на месечном нивоу, осим привредних субјеката из става 1. тачка 4.овог члана.
4. Привредни субјекти (правна лица и предузетници) који на територији општине
обављају одређене активности које утичу на животну средину дефинисане Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл.гласник РС“ бр. 109/2009
и 8/2010), плаћају накнаду у висини од 0,1% оствареног прихода на годишњем нивоу.
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Остварени приход на годишњем нивоу, у смислу тачке 4. овог члана, јесте износ који
привредни субјекти остваре од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и
иностранству.
Уколико привредни субјект обавља активности на територији више јединица локалних
самоуправа, накнада се утврђује сразмерно оствареном приходу на територији јединице локалне
самоуправе на којој се активности обављају.
Земљиштем за обављање пословне делатности сматра се земљиште на којем није
изграђен објекат или на којем постоји привремени објекат, као и земљиште на којем се не налази
непокретност из става 1. тачке 1. и 2.овог члана.
Члан 4.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју
тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу.
Члан 5.
Обвезници накнаде из члана 3. плаћају ову накнаду по решењу Службе за локалну
пореску администрацију, а на основу поднете пријаве односно службене евиденције на уплатни
рачун број 840-714562843-56 са назнаком : накнада за заштиту и унапређивање животне
средине.
Члан 6.
Накнада из члана 3. ове Одлуке плаћа се тромесечно, а висину исте утврђује и наплаћује
Служба за локалну порески администрацију Општинске управе општине Пландиште.
Служба из става 1. овог члана вршиће утврђивање, контролу и наплату накнаде из члана
3. став 1. тачка 1., 2., 3. и 4. на основу пореских пријава поднетих до 31.марта у години за коју се
утврђује посебна накнада односно, у року од 30 дана од дана објављивања ове Одлуке.
Ако обвезник не поднесе пореску пријаву из претходног става, накнада ће се утврдити на
основу података којима располажу Служба за локалну пореску администрацију и други државни
органи.
Обвезник накнаде је дужан да, ради правилног обрачунавања и плаћања накнаде, води
евиденцију која обезбеђује вршење контроле.
Обвезник накнаде подноси пореску пријаву независно од тога да ли у пореском периоду
има обавезу плаћања накнаде.
Образац пријаве је саставни део ове Одлуке.
Члан 7.
Обвезник наканаде који је поднео пријаву, није у обавези да за исто, подноси нову
пореску пријаву, осим у случајевима промене података садржаних у пријави, а који су од утицаја
за утврђивање обавеза.
Обвезници накнаде из члана 3. став 1. тачка 4. у обавези су да сваке године подносе
пореску пријаву након предаје завршног рачуна а најкасније до 31 марта текуће године.
Обвезник је дужан да сваку насталу промену пријави у року од 15 дана од настанка
промене.
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Члан 8.
Средства остварена наплатом накнаде из члана 3. ове Одлуке користе се наменски за
финансирање послова заштите животне средине према Годишњем програму заштите животне
средине на територији општине Пландиште.
Годишњи програм из става 1. овог члана доноси Општинско веће општине Пландиште, по
прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине за сваку
календарску годину.
Члан 9.
Општинско веће, једанпут годишње разматра Извештај о коришћењу средстава од
накнаде.
Члан 10.
Стручне, техничке и административне послове и надзор над извршавањем уговорних
обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката везаних за спровођење ове Одлуке
врши Одељење за општу управу и скупштинске послове, Одсек за општу управу.
Члан 11.
У свему што није регулисано овом Одлуком, а односи се на наплату, застарелост, рокове,
обрачун камате и остало, сходно се примењују одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији, Закона о порезима на имовину, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о
порезу на добит.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине на територији општине Пландиште („Сл. лист Општине
Пландиште“, бр. 05/2010, 9/2010).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Пландиште“.
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