
      На  основу  члана  87  Закона  о  заштити  животне  средине  ("Службени  гласник 
Републике Србије, број 135/04 и 36/09) и члана 37 Статута Града Ниша (Службени лист 
Града Ниша, број  88/08),  Скупштина  Града  Ниша  на  седници 
одржаној________________2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О  НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША

Члан 1

Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и унапређење животне средине (у 
даљем тексту: Накнада) на територији Града Ниша ( у даљем тексту: Града) и утврђују 
начин и критеријуми обезбеђења и коришћења средстава од Накнаде, а ради стварања 
материјалних  предуслова  за  остваривање  права  и  дужности  Града  Ниша  у  области 
заштите и унапређења животне средине.

Члан 2

   Средства обезбеђена од Накнаде  у складу са овом Одлуком приход су буџета 
Града  Ниша,  и  уплаћују  се  на  рачун  прописан  за  уплату  Накнаде  за  заштиту  и 
унапређење животне средине, а користиће се за финансирање програма и пројеката у 
области заштите животне средине.

Члан 3

     Обвезници плаћања Накнаде су:
     1. имаоци права својине на непокретности                 
     2. закупци ако се непокретност користи по основу права закупа

Члан 4

    Висина  Накнаде  утврђује  се  месечно  према  површини  стамбеног,  пословног 
простора власника, односно закупца и то према следећој тарифи:

Тарифни број 1

1) Власници, односно закупци станова у објектима колективног становања у износу 
од 0,80 динара по метру квадратном

2) Власници, односно закупци објеката индивидуалног становања у износу од 0,40 
динара по метру квадратном.

Тарифни број 2

      Власници односно закупци пословног простора: 

1) површине до 100 м2 у износу од 2,50 динара по м2

2) површине од 100 м2 до 500 м2 у износу од 2,00 динара по м2

3) површине од 500 м2 до 2000 м2 у износу од 1,50 динара м2

4) површине преко 2000 м2 у износу од 1,00 динара по м2  



Члан  5

Обвезници плаћања Накнаде наведени у члану 3, став 1,  тачка 1, који комуналне 
услуге  плаћају преко јединствене уплатнице ЈКП „Обједињена наплата“,  плаћање ће 
вршити  месечно  преко  јединствене  уплатнице,  до  рока  одређеног  на  јединственој 
уплатници.

Средства наплаћена  из   члана  5  става  1  ове  Одлуке  уплаћују  се  на  рачун 
прописан за уплату накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

Обвезници плаћања Накнаде наведени у члану 3, став 1, тачка 2, месечно врше 
плаћање накнаде до 5. у текућем месецу за претходни, уплатом на рачун накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине.

        Члан 6

Средства  прикупљена у складу са одредбама члана 3 и 4 ове Одлуке користиће 
се за Програме и пројекте из области заштите животне средине.     
   Програми  (пројекти)  обухватају: подстицајне, превентивне  и  санационе 
програме  и  пројекте, програме  и  пројекте  праћења  стања  животне  средине 
(мониторинг), програме  заштите  и  развоја  заштићених  природних  добара  у  Граду, 
научноистраживачке  програме  и  пројекте, образовне  активности  и  јачање  свести  о 
потреби заштите животне средине, информисање и објављивање података о стању и 
квалитету животне средине и трошкове реализације Програма.

         Члан 7

 Програме из члана 6 ове Одлуке за сваку календарску годину доноси Градско 
веће  на предлог надлежне управе за заштиту животне средине.

За реализацију програма и пројеката из става 1. овог члана Градоначелник или 
лице које  овласти, закључује уговор са корисником средстава који нарочито садржи:

1) садржај програма односно пројекта, 
2) међусобна права и обавезе уговорних страна,
3) рокове за извршење уговорних обавеза,
4) износ средстава и начин плаћања,
5) надзор над извршењем уговорних обавеза.

       
Члан 8

Подстицајне,  превентивне  и  санационе  програме  и  пројекте  праћења  стања 
животне средине (мониторинг) и програма заштите и развоја заштићених природних 
добара  у  Граду  реализоваће  предузећа  основана  за  обављање  делатности  којима  се 
обезбеђије  функција  заштите   и  унапређења  животне  средине  (јавна  комунална 
предузећа),  предузећа  којима  је  поверено  обављање  ових   делатности  и  предузећа, 
овлашћене научне и стручне организације,  установе и институције којима се доделе 
уговори, у складу са законом.

Реализацију  програма  и  пројеката  као  и  надзор  над  извршењем  уговорних 
обавеза  и  реализацијом  појединачних  програма  и  пројеката  спроводи  Управа  за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине.



  Члан 9

Скуппштина  Града  Ниша,  по  потреби,  а  најмање  једном  годишње,  разматра 
извештај  о  реализацији  програма  и  пројеката  и  утрошку  средстава  за  заштиту  и 
унапређење животне средине. 

  Члан 10

У року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, Град Ниш и предузеће коме је 
поверена  делатност  обједињење  наплате  комуналних,  стамбених  и  других  услуга  и 
накнада а која ће вршити послове обрачуна  и наплате за обавезнике наведене у члану 
3, тачка 1,  закључиће уговор којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе.

 Члан 11

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
Града Ниша.

Број: _____________
У Нишу, __________________.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

     Проф. др Миле Илић


