
ОДЛУКА 

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

("Сл. лист града Чачка", бр. 9/2010 и 16/2011) 

  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом Одлуком утврђује се обавеза плаћања накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине (у даљем тексту: накнада) на територији града Чачка (у даљем 
тексту: Град), утврђују обвезници, висина, рокови, начин плаћања и намена 
коришћења средстава од накнаде, а ради стварања материјалних услова за 
остваривање законом утврђених права и дужности Града 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 Града и усмеравају се у 
целини на рачун Буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка и 
користе се наменски за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града, према Програму коришћења средстава буџетског фонда. 

II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 3 

Обвезници плаћања накнаде су: 

- власници односно закупци стамбеног простора, 

- власници односно закупци пословног простора. 

Члан 4 

Стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се коришћење 
породичних стамбених зграда и станова намењених и подобних за становање. 

Пословним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се коришћење 
пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности. 



Члан 5 

Висина накнаде утврђује се месечно према површини стамбеног односно 
пословног простора и износи: 

- за стамбени простор 0,40 дин/м2, 

- за пословни простор 1,20 дин/м2. 

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: 

- корисници социјалне помоћи, 

- удружења особа са инвалидитетом. 

III НАСТАНАК И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 8 

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

Градска управа за локалну пореску администрацију 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 Градској управи за локалну пореску администрацију најкасније до 15. 
марта у години за коју се врши утврђивање накнаде. 

Члан 9 

Накнада се уплаћује на уплатни рачун број: 840-714562843-56 са позивом на број: 
модел 97 93-034 (контролни број и шифра Града), шифра плаћања за физичка 
лица 153, односно за правна лица 253. 



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 Градска управа за 
локалну пореску администрацију, или путем инспекцијске контроле, у складу са 
Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10 

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

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 8. став 3. ове 
Одлуке, и не поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде Градској 
управи за локалну пореску администрацију. 

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 3. 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 3. 
ове Одлуке и у прописаном року не пријаве постојање основа за плаћање накнаде 
и не плати накнаду предвиђену овом Одлуком. 

За прекршај из става 3. 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 

Послове обрачуна и наплате накнаде, до испуњења техничких, кадровских и 
других услова Градске управе за локалну пореску администрацију, односно до 
дана обавештења од Градске управе за локалну пореску администрацију да је 
спремна за почетак обављања ових послова, обављаће ЈКП "Комуналац" Чачак, а 
најдуже до 31. децембра 2012. године. 

У року из става 1. овог члана обвезници плаћања накнаде су корисници услуге 
изношења смећа. 



ЈКП "Комуналац" Чачак је дужан да износ наплаћене накнаде уплаћује дневно на 
уплатни рачун "Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине" број 
840-714562843-56 са позивом на број: модел 97 93-034. 

Члан 13 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине ("Сл. лист општине Чачак", бр. 3/2003). 

Члан 14 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Чачка". 

 


