
                                                                                                                                       НАЦРТ 

Општинска управа општине Кнић , на основу члана 52. став 1. тачка 1.Закона о локалној 
самоуправи (,,Сл гласник РС ,, бр. 129/07,83/2014-др. Закон и 101/2016-др. Закон), члана 
68. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (,,Службени гласник РС ,,бр.  95/08 и бр. 3/16) и 
члана 11. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинској управи општине Кнић ( ,, Сл гласник 
општине Кнић ,, бр. 1/08,17/2014 и 14/2015) 

                                                              ПРЕДЛАЖЕ 

Општинском Већу општине Кнић , да на седници од___________ 2017. , на основу члана 
46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (,, Сл. Гласник  РС ,,бр. 129/07,83/2014-
др. Закон  и 101/2016-др. Закон ), члана 59. став 1. тачка 1. Статута  општине Кнић (,,Сл 
гласник РС ,, бр. 95/08  и ,, Сл гласник општине Кнић ,, бр. 3/16), члана 7. став 1. тачка 1. 
Одлуке о општинском већу (,, Сл гласник општине Кнић ,, бр. 1/08) члана 29.и члана 30.став 
7. Пословника о раду Општинског већа општине Кнић (,,Сл гласник оппштине Кнић ,, бр. 
1/09), донесе 

                                                                 ЗАКЉУЧАК  

Предлаже се Скупштини општине Кнић да на седници од ___________ 2017. године, 

 на основу члана  32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС ,, бр. 
129/07) ,  члана 13. став 1. тачка 4. Статута општине Кнић ( ,,Сл. гласник општине Кнић 
,,бр.95/08 и 3/16 ), члана 87. и  100.  Закона о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС ,, 
бр.  135/04 и 36/09) , члана 7. став 1. и члана 60. Закона о финансирању локлане 
самоуправе  (,,Сл гласник РС ,, бр. 62/06) Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде 
за заштиту  и унапређење животне средине  и највишег износа наканде (,,Сл гласник Рс ,, 
бр. 111/09)   уз сагласност Министартва заштите животне средине  бр. _______ од _______ 
2017. године , Општинско веће општине Кнић ,донесе 

                                                                   ОДЛУКУ 

                   О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

                                                          ОПШТИНЕ КНИЋ 

                                                                  Члан 1. 

Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређење животне средине (у даљем 
тексту : накнада ) на територији општине Кнић и утврђују обвезници , висина , начин 
плаћања накнаде и коришћење средтсва од накнаде, као и друга питања у вези наплате и 
коришћења средстава од накнаде , а ради стварања материјалних преуслова  за 
остваривање надлежности општине Кнић у области заштите и унапређења животне 
средине . 

                                                                  Члан 2.    

Накнадом у смислу одредаба ове одлуке подразумева се новчани износ који обвезници 
плаћају на име унапређења и заштите животне средине.  

                                                                  Члан 3. 



Средства обезбеђена од накнаде у складу са овом одлуком приход су буџета општине 
Кнић и уплаћују се на рачун прописан за уплату  накнаде за заштиту  и унапређење 
животне средине и кориситиће се за финансирање програма  и пројеката у области 
заштите и унапређења животене средине.  

II НАЧИН И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 

                                                               Члан 4. 

Критеријум за утврђивање накнаде је површина за коришћење стамбених и пословних 
зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне 
делатности (у даљем тексту: непокретност). 

Површина непокретности по одредбама ове Одлуке сматра се површина стана, односно 
породичне стамбене зграде и пословног простора, који представља основ за утврђивање 
пореза на имовину у складу са Законом о порезима на имовину. 

                                                                  Члан 5. 

Обвезник накнаде по одредбама ове Одлуке је физичко лице, правно лице и предузетник 
које је носилац права својине на непокретности, односно закупац ако се непокретност 
користи по основу права закупа. 

                                                                      Члан 6. 

Висина накнаде утврђује се према површини непокретности на месечном нивоу, у 
следећем износу: 

1. 0,50 динарa/м² за коришћење стамбених зграда и станова, намењених за становање; 

2. 2,00 динара/ м² за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање 
пословне делатности. 

  

                                                                       Члан 7. 

Висину накнаде из члана 6. ове Одлуке утврђује Одељење за финансије и буџет -Одсек за 
локалну пореску администрацију  надлежан за послове локалне пореске администрације на 
основу пријаве за утврђивање накнаде и других података којима располаже наведено 
Одељење за финансије и буџет -Одсек за локалну пореску администрацију. 

Обвезник накнаде је дужан да Одељењу за финансије и буџет -Одсек за локалну пореску 
администрацију  поднесе пријаву из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана почетка 
коришћења непокретности. 

Обвезник накнаде је дужан да Одељењу за финансије и буџет -Одсек за локалну пореску 
администрацију сваку промену која има утицаја на утврђивање накнаде пријави Одељењу 
за финансије и буџет -Одсек за локалну пореску администрацију у року од 15 дана од 
настале промене. 



Обвезник накнаде – правно лице или предузетник дужан је да Одељењу за финансије и 
буџет -Одсек за локалну пореску администрацију надлежном за послове локалне пореске 
администрације до 31. јануара сваке пословне године поднесе пријаву из става 1. овог 
члана. 

Образац пријаве за утврђивање накнаде утврдиће  Одељење за финансије и буџет -Одсек 
за локалну пореску администрацију надлежно за послове локалне пореске администрације. 

                                                                  Члан 8. 

Одељење за финансије и буџет -Одсек за локалну пореску администрацију надлежно за 
послове локалне пореске администрације решењем утврђује годишњи износ накнаде у 
складу са овом Одлуком. 

Накнада из става 1. овог члана плаћа се у месечним износима до 15-ог у месецу за 
претходни месец. 

До доспелости обавезе плаћања накнаде по решењу о утврђивању накнаде за текућу 
годину из става 1. овог члана, накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за 
последњи месец године која претходи години за коју се утврђује и плаћа накнада. 

Разлику између износа накнаде утврђене решењем из става 1. овог члана и аконтационо 
уплаћеног износа накнада, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана 
достављања решења о утврђивању накнаде за текућу годину. 

Промена у току текуће године од значаја за висину накнаде не утиче на утврђивање 
накнаде за ту годину. 

                                                                        Члан 9. 

Утврђена накнада из члана 8. ове Одлуке уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних 
прихода у складу са Правилником којим се прописују услови и вођење рачуна за уплату 
јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

                                                                       Члан 10. 

Ако обвезник не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу података којима 
располаже надлежни орган, у складу са законом којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 

                                                                      Члан 11. 

У погледу начина утврђивања, начина и рокова плаћања, поступка по правним лековима, 
обрачуна камате за доцњу у плаћању, повраћаја, застарелости, наплате, принудне 
наплате, накнаде и казнених одредби и осталог што није посебно прописано овом 
Одлуком, Одељење за финансије –Одсек за локалну пореску администрацију  надлежно за 
послове локалне пореске администрације примењује одредбе закона којима се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 

 

 



 

III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ 

                                                                      Члан 12. 

Средства обезбеђена у складу са одредбама ове Одлуке, приход су буџета Општине Кнић 
и усмеравају се у целости у Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Кнић (у 
даљем тексту : Буџетски фонд) у складу са законом. 

Средства из става 1. овог члана користе се наменски за заштиту и унапређивање животне 
средине у складу са усвојеним годишњим Програмом коришћења средстава Буџетског 
фонда. 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за текућу годину доноси Општинско веће 
општине Кнић на предлог Одељења за финансије-Одсека за локалну пореску 
администрацију надлежног за послове заштите животне средине. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                     Члан 13. 

Обвезници накнаде који су поднели  Пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину 
обвезника који не воде пословне књиге, нису у обавези да за исту имовину поднесу пријаву 
за накнаду, јер ће иста бити основ за утврђивање накнаде. 

                                                                     Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Кнић '', а  примењује се почев од 1.јануара 2018.године. 

 

Број: 501-2065/17-01                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ       

 У Книћу 08.12.2017.год.                                          Љубица Ђуровљевић    

 

                                                 О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је одредби члана 32. став 1. тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС ,,бр. 129/07,83/14 и 101/76) и члану 

13. став 1. тачка 5. Статута општине Кнић ( Сл. гласник општине Кнић ,, бр. 95/06 и 

3/16), којим је прописано да Скупштина општине утврђује  општинске таксе  и 

друге локалне приходе које општини припадају по закону, односно утвђује стопе 

изворних прихода општине, као и начин и  мерила за  одређивање висине локалних 

такси и накнаде, и члану 60. Закона о финансирању  локалне самоуправе (,, Сл. 

гласник РС ,, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 83/16 ) којим је прописано да јединица 

локалне самоправе  у целости  утврђује,  наплаћује,   и контролише јавне приходе  

из члана 6. овог закона почев од 1 јануара 2007. године. 



Такође правни основ садржан је у члановима 87. и 100. Закона о заштити животне 

средине (,,Сл гласник РС,,бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и одлука УС 14/16) који 

прописује да накнаду за заштиту и унапређење животне средине својим актом 

прописује јединица локалне самоуправе, као и обавезу надлежног органа јединице 

локалне самоуправе да прибави мишљење Министарства  на предлог одлуке и 

обавезу да отвори буџетски фонд у складу са законом који се уређује буџетски 

систем.       


