На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (”Сл.гласник РС“ бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009  др. закон, 72/2009  др. закон и 43/2011  одлука УС), члана
20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС" бр. 129/2007), чланова 2. и 3. Уредбе о критеријумима за утврђивање
накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде („Сл.
гласник РС“,бр. 111/2009), чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана 143.
Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, бр. 17/2013), а по прибављеном мишљењу Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, бр. 40100
1319/201301 од 15. новембра 2013. године, Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 13. децембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обавеза плаћања накнаде за заштиту и унапређење
животне средине (у даљем тексту: накнада) на територији општине Горњи Милановац
(у даљем тексту: Општина), утврђују обвезници, висина, рокови, начин плаћања и
намена коришћења средстава од накнаде, а ради стварања материјалних услова за
остваривање законом утврђених права и дужности Општине у области заштите и
унапређења животне средине.
Члан 2.
Накнадом из члана 1. ове Одлуке сматра се новчани износ, који обвезници
плаћају на име унапређења и заштите животне средине.
Средства обезбеђена од накнаде, приход су буџета Општине и усмеравају се у
целини на рачун Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Горњи
Милановац у складу са Одлуком о Буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Горњи Милановац и користе се наменски за заштиту и унапређење животне
средине на територији Општине („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 25/2009
и 21/2010), а према усвојеним програмима коришћења средстава Буџетског фонда,
односно локалним акционим и санационим плановима, у складу са стратешким
документима који се доносе на основу закона.
II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 3.
Обвезници плаћања накнаде су правна и физичка лица који су имаоци права
својине, или су закупци ако се непокретност користи по основу закупа, и то за:
 коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне
делатности,
 коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних
субјеката (у даљем тексту: непокретност)

Члан 4.
Под пословним простором у смислу ове Oдлуке сматра се површина простора у
коме се обавља пословна делатност, која представља основ за утврђивање пореза на
имовину.
Под земљиштем за обављање редовне делатности у смислу ове Одлуке сматра се
површина земљишта које правна лица и предузетници користе за обављање редовне
делатности, а које представља основ за утврђивање пореза на имовину.
Члан 5.
Висина накнаде утврђује се месечно према површини, и износи:
 за пословни простор 1,50 дин/м2 и
 за земљиште за обављање редовне делатности 0,30 дин/м2.
Ако се на земљишту за обављање редовне делатности налази пословни простор,
накнада се утврђује према укупној површини земљишта, укључујући и површину
пословног простора.
Члан 6.
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 7.
Ослобађају се плаћања накнаде:
 државни органи,
 органи јединице локалне самоуправе,
 јавна предузећа и установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе и
чији се материјални трошкови финансирају из буџета Општине,
 основне и средње школе,
 установе социјалне заштите,
 установе здравствене заштите и друга правна лица која се финансирају из
буџета,
предузетници који обављају делатност у области старих заната у смислу
Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима,
односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне
евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012).“
III НАСТАНАК И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 8.
Послове обрачуна накнаде вршиће Општинска управа општине Горњи
Милановац – Пореско одељење.
Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким
тромесечним ратама у року од 45 дана од почетка тромесечја.
Општинска управа општине Горњи Милановац – Пореско одељење доноси
решење за сваку календарску годину, којим се утврђује укупна годишња обавеза.
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 накнада.

Обвезник накнаде је дужан да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу
накнаде Општинској управи општине Горњи Милановац – Пореском одељењу
најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде.
Пријава из става 5. овог члана саставни је део ове Одлуке.
Члан 9.
Обвезник накнаде је дужан да сваку насталу промену пријави надлежном органу
у року прописаном у члану 8. ове Одлуке, а најкасније у року од 15 дана од дана
настанка промене.
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу
података за утврђивање пореза на имовину, којима располаже Општинска управа
општине Горњи Милановац – Пореско одељење или путем инспекцијске контроле, у
складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне
средине, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, за обрачун камате за
доцњу у плаћању, принудну наплату и остало сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара, казниће се
предузетник ако не поступа у складу са одредбама члана 8. став 5. 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 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 8. став 5. ове
Одлуке и у прописаном року не пријаве постојање основа за плаћање накнаде и не
плати накнаду предвиђену овом Одлуком.
За прекршај из става 2. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу,
новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац ”, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
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