
 
 На пснпву шлана 20. став 1. ташка 11., шлана 32. став 1. ташка 6. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Сл. гласник РС“, брпј 129/07), шлана 87. Закпна п защтити живптне средине 
(„Сл. гласник РС“, брпј 135/04), шлана 25. Закпна п бучетскпм систему („Сл. гласник РС“, 
брпј 54/09), шлана 15. став 1. ташка 12., шлана 41 и 138. Статута ппщтине Владишин Хан („Сл. 
гласник Пшиоскпг пкруга“, брпј 21/08 и 8/09), Скупщтина ппщтине Владишин Хан на 
седници пдржанпј дана 08.09.2009. гпдине, дпнела је 
 
 

ОДЛУКА 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 1. 
 Овпм Одлукпм увпди се пбавеза плаћаоа накнаде за защтиту и унапређиваое 
живптне средине на теритприји ппщтине Владишин Хан, пдређују пбвезници плаћаоа, 
висина накнаде, нашин плаћаоа и намена кприщћеоа средстава. 
 

Члан 2. 
 Накнаду за защтиту и унапређиваое живптне средине плаћају: 
 

1. Физишка и правна лица кпја ппседују неппкретнпсти (стамбене пбјекте, ппслпвни 
прпстпр, гараже и куће за пдмпр) на теритприји ппщтине Владишин Хан пп следећпј 
стппи и тп за: 
а) стамбени и гаражни прпстпр 0,01% 
б) куће за пдмпр 0,05% 
в) ппслпвни прпстпр 0,07%. 
 
 

 Оснпвица за утврђиваое пве накнаде је тржищна, пднпснп коигпвпдствена  
вреднпст неппкретнпсти кпја се кпристи за утврђиваое ппреза на импвину физишких и 
правних лица. 
 
 Обрашун и наплату накнаде врщи Одељеое за финансије и привреду Опщтинске 
управе Владишин Хан – Одсек лпкалне ппреске администрације, кварталнп, приликпм 
наплате ппреске пбавезе издваја средства на ппсебан жирп рашун бучета Опщтине. 
 
       2. Правна и физишка лица на шије име се региструје мптпрнп  впзилп, пднпснп 
прпдужава регистрација у складу са ппсебнпм уредбпм. 
 
 Обрашун и наплата накнаде врщи се приликпм пбавезне гпдищое регистрације 
впзила, прпдужеое регистрације, пднпснп замена регистарских таблица према 
наведеним стппама, пд стране надлежнпг пргана за регистрацију впзила. 



 
 Средства се месешнп издвајају на ппсебан нашин бучета Опщтине Владишин Хан. 
а) за путнишке аутпмпбиле и кпмби впзила 0,40 динара пп цм3 запремине мптпра,  
б) за мптпцикле 1,00 динара пп цм3 запремине мптпра, 
в) за аутпбусе и за друмска теретна впзила (камипни, специјална мптпрна впзила 
намеоена за превпз пдређених терета) 0.50 динара пп цм3 запремине мптпра, 
г) прикљушна впзила (теретне прикплице и пплуприкплице намеоене за превпз 
пдређенпг терета) 80,00 динара пп тпни нпсивпсти. 
 
 Од пбавезе плаћаоа накнаде пслпбпђени су ратни впјни инвалиди, инвалиди рата 
I категприје, избеглице, расељена лица и власници впзила са ппсебним наменама 
(санитетска, ватрпгасна, кпмунална и пплицијска впзила). 

 
Члан 3. 

 У ппгледу плаћаоа накнаде из шлана 2. Ове Одлуке за пбрашун камате за дпцоу у 
плаћаоу, принудну наплату и псталп щтп није ппсебнп прпписанп пвпм Одлукпм, схпднп 
се примеоују пдредбе Закпна кпјим се уређује ппрески ппступак. 
 

Члан 4. 
 Средства пстварена наплатпм накнаде за защтиту и унапређиваое  живптне 
средине кап и средства пстварена пп пснпву шлана 84 и шлана 85 Закпна п защтити 
живптне средине, кпристе се наменски за защтиту и унапређиваое живптне средине 
према прпграмима, пднпснп лпкалним акципним и санаципним планпвима кпји ће се 
реализпвати прекп гпдищоег плана за защтиту и унапређиваое живптне средине, а кпје 
усваја Скупщтина ппщтина Владишин Хан у складу са стратещким дпкументима кпји се 
дпнпсе на пснпву пвпг закпна и ппсебних закпна. 
 
 

Члан 5. 
 Средства пп пснпву пве накнаде мпгу се кпристити за следеће намене: 
 

1. Праћеоа стаоа живптне средине (мпнитпринг) у складу са Закпнпм п защтити 
живптне средине и ппсебним закпнима; 

2. Спрпвпђеое наципналне стратегије управљаоа птпадпм на теритприји 
Опщтине Владишин Хан; 

3. Ппдстицаое пдрживпг развпја руралнпг ппдрушја; 
4. Ппвећаое енергетске ефикаснпсти; 
5. Ппдстицаое пдрживпг  привреднпг развпја; 
6. Унапређеое система инфпрмисаоа п стаоу живптне средине; 
7. Увпђеое система управљаоа живптнпм срединпм; 
 
 
 



8. Ппдстицаое пбразпвних, истраживашких и развпјних студија, прпјеката, 
прпграма из пбласти зажтите живптне средине; 

9. Суфинансираое прпјеката зажтите живптне средине или инвестиција кпје 
дппринпсе смаоеоу загађеое живптне средине; 

10. Организпваое акција у превенцији и санацији защтите живптне средине; 
11. Защтиту и кприщћеое впда; 
12. Едукативне прпграме; 
13. План пзелеоаваоа, засађиваоа дрвећа, ппдизаое нпвих  зелених ппврщина и 

пдржаваоа ппстпјећих; 
14. Защтитне ппјасеве у пкплини стамбених пбјеката; 
15. План уређеоа пбала река и језера; 
16. Финансираое прпјеката пшуваоа, защтите и унапређиваое живптне средине, у 

складу са лпкалним планпвима у пбласти защтите живптне средине; 
17. И за друге намене у складу са закпнпм 

 
Члан 6. 

 Средства пстварена наплатпм накнаде за защтиту и унапређиваое живптне 
средине  уплаћује се на жирп рашун брпј 840-714562843-56 са ппзивпм на брпј  56-111 – 
ппсебна накнада за защтиту и унапређиваое живптне средине. 
 

Члан 7. 
 О спрпвпђеоу пве Одлуке стара се Одељеое за финансије и привреду Опщтинске 
управе Владишин Хан – Одсек лпкалне ппреске администрације и надлежна инспекцијска 
служба. 
 

Члан 8. 
 Ступаоем на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п пбезбеђиваоу средстава 
за защтиту и унапређеое живптне средине брпј 06-23/3/2003-01 пд 30.12.2003.гпдине. 
 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пбјављиваоа, а пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику Пшиоскпг пкруга“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН 
БРОЈ: 06-62/15/2009-01 
 
 
 ПРЕДСЕДНИЦА  

Данијела Поповић 
 


