На основу члана 32. став 1. тачке 3. и 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/14-др.закон и 101/16, 47/2018), члана 6. став 1, и члана 7.
став 1 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, бр. 62/06 , 47/11, 93/12 ,
99/13- усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн. , 95/15 – усклађени дин изн., 83/16 ,
91/16- усклађени дин изн., 104/16 –др.закон и 96/17 – усклађени дин.износи 89/2018 усклађени дин.износ, 95/18 – др. закон, 86/19 усклађени дин.износ и 126/20 усклађени
дин.износ), члана 134-139 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гл.РС“,
бр. 95/18, 49/19 и 86/19 - усклађ.дин.износ), Уредбе о критеријумима за одређивање
активности које утичу на животну средину преме степену негативног утицаја на животну
средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено
умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну
средину, (Сл.гласник РС, бр.86/19, 89/19), и члана 40. Статута општине Трговиште
(„Службени гласник Града Врања“ бр.3/19), Скупштина општине Трговиште, на седници
одржаној дана 30.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Обрачун накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2021.
годину вршиће се применом одредаба Уредбе о критеријумима за одређивање активности
које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који
настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и
критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину, (Сл.гласник
РС, бр. 86/19).
Члан 2.
Критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну
средину правих лица и предузетника утврђују се у оквиру претежне делатности коју
обавља обвезник накнаде.
Под претежном делатношћу, у смислу ове уредбе, сматра се она делатност која је
регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем
правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за
коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине.
Члан 3.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, дужан је да
поднесе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде Служби за пореске
послове, Одељења за привреду и финансије, Општинске управе општине Трговиште до 31.
јула сваке године за коју се утврђује накнада.
Пријава из става 1. овог члана подноси се и у случају промене података, који су од
утицаја на утврђивање накнаде, у року од 15 дана од настанка промене

Члан 4.
Утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине врши Служба за
пореске послове, Одељење за финансије и привреду, општинске управе ,општине
Трговиште.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана , плаћа се у једнаким месечним ратама, у
року од 15 дана по истеку месеца.
До утврђивања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за текућу
годину обвезник накнаде плаћа аконтацију у висини месечне обавезе за претходну годину.
Мање плаћен износ на основу аконтационих обавеза, обвезник је дужан да измири
у року од 15 дана од достављања решења за текућу годину.
Више плаћен износ накнаде на основу аконтационих уплата, обвезник користи за
измирење месечне обавезе за наредни месец.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству у
чијој су надлежности послови финансија, преко Службе за пореске послове, Одељења за
финансије и привреду, општинске управе, општине Трговиште.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 5.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине представља приход буџета
Општине Трговиште. Наплату накнаде врши Служба за пореске послове, Одељења за
привреду и финансије, Oпштинске управе Oпштине Трговиште у корист рачуна број 840714562843-56
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику града Врања”, а примењиваће се од 01.01.2021.године.
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