На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/2011, 93/2012,99/2013 и 125/2014)
члана 87. Закона о заштити животне средине(''Сл.гласник РС“, бр.135/2014
,36/2009, 72/2009 и 43/2011) , члaнa 20. и члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014) и члана 39. Статута
општине Пријепоље (“Службени гласник општине Пријепоље“ број
4/09),Скупштина
општине
Пријепоље
на
седници
одржаној
_____________________________,донела је

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о накнади за заштиту и унапређење
животне средине (“Службени гласник општине Пријепоље“ број 13/10).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику општине Пријепоље“, а примењиваће се од 01.
јануара 2015. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Бр. ______________,дана___________2014.године
ПРЕДСЕДСЕДНИК
_______________
Вукосав Томашевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I ПРАВНИ ОСНОВ :
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06,
47/2011, 93/2012,99/2013 и 125/2014), члану 87. Закона о заштити животне
средине(''Сл.гласник РС“, бр.135/2014 ,36/2009, 72/2009 и 43/2011) , члaну
20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/2007
и 83/2014) и члану 39. Статута општине Пријепоље (“Службени гласник
општине Пријепоље“ број 4/09) .
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ И САДРЖАЈ ОДЛУКЕ:
У циљу растерећења грађана и привреде општине Пријепоље у условима
економске кризе, предлаже се укидање накнаде за заштиту и унапређење
животне средине.Обзиром да се на основу права својине на непокретности
утврђује и наплаћује и порез на имовину физичких лица ова Одлука ће
довести до прегледнијег односа према пореским обвезницима као и до
јаснијег и видљивијег реалног пореског оптерећења.
III ЕФЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДЛУКЕ:
Ефекти примене ове одлуке се огледају у смањењу средстава по основу
посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, која је за
2014. годину, на дан 09.12.2014. године наплаћена у износу од 1413310.97
динара.
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине представља
приход Фонда за животну средину који је у знатној мери остварио своју
улогу , такође и у претходним годинама је ова област знатно унапређена
кроз доинаторске програме.Средства ће у овај Фонд бити уплаћивана
крознаплату дуговања пореских обвезника и евентуалне донације.
IV ПОТРЕБНА СРЕДСТВА:
За спровођење ове Одлуке није потребно издвајати посебна средства из
буџета општине Пријепоље.
Oдељење Локалне пореске администрације
_____________________________________
Руководилац, Козица Далмир

