
На основу члана 87. став 1. Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник 
РС", бр.135/04) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист 
општине Нова Варош", бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош на 
седници одржаној 30.12.2009.године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине на територији општине Нова Варош (у даљем 
тексту:накнада), обвезници, висина, начин утврђивања, плаћања, намена и 
начин коришћења средстава од накнаде. 
 

Члан 2. 
 Средства од накнаде могу се користити искључиво за заштиту и 
унапређење животне средине на територији општине Нова Варош. 
 Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са Програмом за 
заштиту и унапређење животне 
средине (у даљем тексту: Програм), који доноси Општинско веће општине 
Нова Варош. 
 

Члан 3. 
 Накнаду су обавезни да плаћају власници, односно корисници 
пословног простора у месечном износу и то: 
 - Јавна предузећа чији је оснивач Република Србија - 3,00 динара/м2 
пословног простора; 
 - Остала правна лица- 1,20 динара/м2 пословног простора; 
 - Предузетници- 0,50 динара/м2 пословног простора. 
 

Члан 4. 
 Средства од накнаде су приход буџета општине Нова Варош и 
користиће се преко Буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Нова Варош. 
 

Члан5. 
 Накнаду не плаћају државни органи, органи локалне самоуправе, 
установе и предузећа чији је оснивач локална самоуправа, политичке и 
хуманитарне организације и друштва. 
 

Члан 6. 
 Накнада се плаћа на основу решења Општинске управе општине Нова 
Варош - Одељење за наплату и контролу јавних прихода, које се доноси 
сходно примени прописа за плаћање пореза на имовину. 
 



Члан 7. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту 
животне средине ("Општински службени гласник ", бр.1/2006). 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осном дана од дана објављивања у "Службеном 
листу општине Нова Варош" а примењиваће се од 01.01.2010.године. 
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