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На пснпву шлана 20. став 1. ташка 11. Закпна п
лпкалнпј сампуправи ("Сл. гласник РС", брпј
129/07), шлана 87. Закпна п защтити живптне
средине ("Сл. гласник РС", брпј 135/04 и 36/09),
шлана 2. Уредбе п пдређиваоу активнпсти шије
пбављаое утише на живптну средину ( "Сл.
гласник РС", брпј 109/09 и 8/10), шлана 2. и 3.
Уредбе
п критеријумима за утврђиваое
накнаде за защтиту и унапређеое живптне
средине и највищег изнпса накнаде ("Сл.
гласник РС", брпј 111/09 и 8/2010), шлана 16.
став 1. ташка 12., шлана 42. став 1. ташка 14. и
шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа ("Сл. лист
ппщтине Спкпбаоа", брпј 3/08), пп претхпднп
прибављенпј сагласнпсти
Министарства
живптне средине и прпстпрнпг планираоа
Републике Србије, бр.401-00-00268/2010-01 пд
25.03.2010.гпд., Скупщтина ппщтине Спкпбаоа
на седници пдржанпј дана 29.03.2010. гпдине,
дпнела је

Члан 2.
Средства кпја се пстваре пд ппсебне накнаде у
складу са пвпм Пдлукпм прихпд су бучета
ппщтине Спкпбаоа, уплаћују се на рашун
прпписан за уплату ппсебне накнаде за защтиту
и унапређеое живптне средине и кпристе се за
финансираое прпграма и прпјеката у пбласти
защтите и унапређеоа живптне средине у
ппщтини, у складу са закпнпм.
Члан 3.
Накнада се прпписује пп пснпву:
1.Кприщћеоа стамбених и ппслпвних зграда,
станпва и ппслпвних прпстприја за станпваое,
пднпснп пбављаое ппслпвне делатнпсти, кап и
за кприщћеое земљищта за пбављаое редпвне
делатнпсти ( у даљем тексту: неппкретнпст),
Члан 4.
Пбвезници плаћаоа ппсебне накнаде су:

ПДЛУКУ
П ППСЕБНПЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ СПКПБАОА

Члан 1.
Пвпм Пдлукпм увпди се ппсебна накнада за
защтиту и унапређеое живптне средине (у
даљем тексту: ппсебна накнада) на теритприји
ппщтине Спкпбаоа и утврђују нашин и
критеријуми
пбезбеђиваоа
и
упптребе
средстава пд ппсебне накнаде, ради ствараоа
материјалних услпва за пствариваое права и
дужнпсти у пбласти защтите и унапређеоа

1.Имапци права свпјине на неппкретнпсти
пднпснп закупци акп се неппкретнпст кпристи
на пснпву закупа и тп за:
- пбјекте индивидуалнпг станпваоа,
- станпве
станпваоа,

у

пбјектима

кплективнпг

- куће за пдмпр,
- ппслпвни прпстпр за пбављаое ппслпвне
делатнпсти привредних субјеката
(ппслпвне
зграде и ппслпвне прпстприје),
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- кприщћеое земљищта за пбављаое редпвне
делатнпсти привредних субјеката и тп:
- земљищта на кпме није изграђен пбјекат,
- земљищта на кпме ппстпји привремена
грађевина,
- земљищте на кпјем се не налази ппслпвна
зграда и ппслпвна прпстприја за пбављаое
ппслпвне делатнпсти привредних субјеката.
Члан 5.
Висина ппсебне накнаде утврђује се месешнп
према ппврщини стамбенпг и ппслпвнпг
прпстпра власника, пднпснп закупца и тп према
следећпј тарифи:
Тарифни брпј 1
1) власници, пднпснп закупци станпва у
пбјектима кплективнпг станпваоа плаћају
ппсебну накнаду у изнпсу пд 0,60 динара пп
метру квадратнпм;
2) власници, пднпснп закупци пбјеката
индивидуалнпг станпваоа плаћају ппсебну
накнаду у изнпсу пд 0,40 динара пп метру
квадратнпм;
3) власници, пднпснп закупци ппслпвних зграда
и ппслпвних прпстприја за пбављаое ппслпвне
делатнпсти плаћају ппсебну накнаду у висини
пд 1,20 динара пп метру квадратнпм .
Стамбеним прпстпрпм у смислу ташке 1 и 2 пвпг
тарифнпг брпја, сматра се прпстпр у стану, у
ппрпдишнпј стамбенпј згради и у кући за пдмпр
и рекреацију.
Тарифни брпј 2
Власници, пднпснп закупци земљищта за
пбављаое редпвне делатнпсти привредних
субјеката плаћају ппсебну накнаду у изнпсу пд
0,30 динара пп метру квадратнпм.
Земљищте из става 1. пвпг тарифнпг брпја је
земљищте на кпјем није изграђен пбјекат или
на кпјем ппстпји привремена грађевина, кап и
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земљищте на кпјем се не налазе ппслпвне
зграде и ппслпвне прпстприје за пбављаое
ппслпвне делатнпсти привредних субјеката (
прпстпр на кпме се налазе птвпрена складищта,
стпварищта и сл.).
Земљищте из става 1. пвпг тарифнпг брпја не
пбухвата ппљппривреднп земљищте, щуме и
щумскп земљищте.
Тарифни брпј 3
Акп је једнп лице пбвезник плаћаоа накнаде пп
вище пснпва, највищи изнпс накнаде кпју тај
пбвезник плаћа не мпже бити већи пд 0,4%
пстваренпг прихпда на гпдищоем нивпу.
Члан 6.
Утврђиваое висине ппсебне накнаде, кпнтрплу
и наплату врщиће Пдељеое за финансије,
наплату јавних прихпда и импвинскп правне
ппслпве Ппщтинске управе ппщтине Спкпбаоа.
Средства наплаћена из шлана 5. пве Пдлуке
уплаћују се на рашун прпписан за уплату
накнаде за защтиту и унапређеое живптне
средине.
Пбвезници плаћаоа накнаде наведени у шлану
4. месешнп врще плаћаое накнаде уплатпм на
рашун ппсебне накнаде за защтиту и
унапређеое живптне средине.

Члан 7.
Средства прикупљена у складу са пдредбама
шлана 5 . пве Пдлуке кпристиће се наменски за
защтиту и унапређеое живптне средине према
усвпјеним прпграмима кприщћеоа средстава
бучетскпг фпнда, пднпснп лпкалним акципним
и санаципним планпвима, у складу са
стратещким дпкументима кпји се дпнпсе на
пснпву закпна п защтити живптне средине и
ппсебних закпна.
Прпграми пбухватају: ппдстицајне, превентивне
и санаципне прпграме и прпјекте, прпграме и
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прпјекте праћеоа стаоа живптне средине
(мпнитпринг), прпграме защтите и развпја
защтићених прирпдних дпбара у ппщтини,
пбразпвне активнпсти и јашаое свести п
пптреби
защтите
живптне
средине,
инфпрмисаоа и пбјављиваоа ппдатака п стаоу
и квалитету живптне средине и трпщкпве
реализације прпграма.

У ппгледу плаћаоа ппсебне накнаде, за пбрашун
камате
збпг застарелпсти пптраживаоа,
принудну наплату и псталп щтп није ппсебнп
прпписанп пвпм Пдлукпм, схпднп се примеоују
пдредбе закпна кпјим се уређује ппрез на
дпхпдак грађана и ппрески ппступак.

Члан 8.

Члан 11.

Прпграме из шлана 7. пве Пдлуке за сваку
календарску гпдину дпнпси Скупщтина ппщтине
Спкпбаоа на предлпг надлежнпг пргана за
защтиту живптне средине.

Скупщтина
ппщтине
Спкпбаоа,
једнпм
гпдищое, разматра извещтај п реализацији
прпграма и прпјеката и утрпщку средстава за
защтиту и унапређеое живптне средине.

За реализацију прпграма из става 1 пвпг шлана
председник, или лице кпје пвласти, закљушује
угпвпр са кприсникпм средстава кпји нарпшитп
садржи:

Члан 12.

1) садржај прпграма пднпснп прпјекта,
2) међуспбна права и пбавезе угпвпрних страна,

Члан 10.

Пдељеое за финансије,наплату јавних прихпда
и импвинскп правне ппслпве Ппщтинске управе
ппщтине Спкпбаоа дужнп је да у гпдищоем
финансијскпм плану ппсебнп искаже прихпде
пд накнаде из пве Пдлуке пп пснпвама, кап и да
утврди расхпде пп наменама.

3) рпкпве за изврщеое угпвпрних пбавеза,
4) изнпс средстава и нашин плаћаоа,
5) надзпр над изврщеоем угпвпрних пбавеза.

Члан 13.
Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи
Пдлука п ппсебнпј накнади за защтиту и
унапређеое живптне средине ("Службени лист
ппщтина", брпј 4/06 и 4/07).

Члан 9.

Члан 14.

Ппдстицајне,
превентивне
и
санаципне
прпграме и прпјекте праћеоа стаоа живптне
средине (мпнитпринг) и прпграма защтите и
развпја защтићених прирпдних дпбара у
ппщтини реализпваће предузећа пснпвана за
пбављаое делатнпсти кпјима се пбезбеђује
функција защтите и унапређеоа живптне
средине, предузећа кпјима је ппверенп
пбављаое
пвих делатнпсти, устанпве и
институције кпјима се дпделе угпвпри, у складу
са закпнпм.

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у "Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа".

Реализацију прпграма и прпјеката и надзпр над
изврщеоем угпвпрних пбавеза и реализацијпм
ппјединашних прпграма и прпјеката спрпвпди
Пдељеое за привреду и лпкални екпнпмски
развпј Ппщтинске управе ппщтине Спкпбаоа .

I Брпј:011-16/2010
У Спкпбаои,29.03.2010. гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНА СПКПБАОА

ПРЕДСЕДНИК

Динић Милиша
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На пснпву шлана 4. и 10. Закпна п баоама
(„Службени шласник РС“, брпј 80/92), шлана 20.
став 1. ташка 22. Закпна п лпкалнпј сампуправи
(“Службени гласник РС”, бр.129/07), шлана 16.
став 1. ташка 23. и шлана 42. став 1. ташка 7.
Статута ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист
ппщтине Спкпбаоа”, брпј 3/08), Скупщтина
ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана
29. 03. 2010. гпдине, дпнела је

П Д Л У К У
П ИЗМЕНАМА И ДППУНАМА ПДЛУКЕ П
УСЛПВИМА И НАЧИНУ ППВЕРАВАОА ПРАВА
КПРИШЋЕОА ПРИРПДНПГ ЛЕКПВИТПГ
ФАКТПРА У СПКПБАОИ

ппвераваоу права
лекпвитпг фактпра.“;
-

30. МАРТ 2010.
кприщћеоа

прирпднпг

у шлану 4 став 1. меоа се и гласи:

„ Здравствене устанпве и друга правна и
физишка лица, кпјима није ппверенп правп
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра,
ппднпсе захтев за ппвераваое права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра
Скупщтини ппщтине Спкпбаоа у рпку пд 15 дана
пд дана ступаоа на снагу пве Пдлуке.;
-

у шлану 6. став 1. се брище;

-

у шлану 6. став 2. ппстаје став 1. кпји се
меоа се и гласи:

„Накпн разматраоа пријава Скупщтина
ппщтине
Спкпбаоа
дпнпси
Пдлуку
п
ппвераваоу права кприщћеоа прирпднпг
лекпвитпг фактпра.“,

Члан 1.

-

у шлану 6. став 3. ппстаје став 2.;

Пвпм Пдлукпм врще се измене и дппуне Пдлуке
п услпвима и нашину ппвераваоа права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра у
Спкпбаои („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“,
брпј 13/09 и тп такп щтп:

-

у шлану 8. иза става 1. дпдаје се став 2.
кпји гласи:

-

у шлану 2. иза реши „Скупщтина ппщтине
Спкпбаоа“
ставља знак „ташка“, а
пстали деп тексте се брище;

-

у шлану 3. став 1. меоа се и гласи:

„Скупщтина ппщтине Спкпбаоа фпрмира
струшну кпмисију за ппвераваое и праћеое
права кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра
из редпва струшоака из пбласти релевантних за
примену пдредаба пве Пдлуке и Закпна п
баоама.“;
-

„Здравстеним устанпвама из Плана мреже са
бплнишким ппстељама на теритприји ппщтине
Спкпбаоа кпје у пбављаоу здравствене
делатнпсти кпристе прирпдни лекпвити фактпр
пдређује се јединствена накнада на гпдищоем
нивпу у изнпсу пд 2.400.000,00 динара.“;
-

„ Здравственим устанпвама из става 2. пвпг
шлана за 2010. гпдину пдређује се јединствена
накнада у изнпсу пд 2.000.000,00 динара..“;
-

у шлану 8. дпсадащои ставпви 2., 3. и 4.
ппстају ставпви 4., 5. и 6.

-

у шлану 12. став 1. реши “Струшна
кпмисија“
замеоују
се
решима
„Ппщтинска управа ппщтине Спкпбаоа“.

у шлану 3. став 3. меоа се и гласи:

„Задатак струшне кпмисије је да предузима све
пптребне мере и радое знашајне за примену
пве Пдлуке и Закпна и предлпжи Скупщтини
ппщтине Спкпбаоа
дпнпщеое Пдлуке п

у шлану 8. ппсле става 2. дпдаје се став 3.
кпји гласи:

30.МАРТ 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ СПКПБАОА - БРПЈ 3
Члан 2.

На пснпву Пдлуке п услпвима и нашину
ппвераваоа права кприщћеоа прирпднпг
лекпвитпг фактпра у Спкпбаои („Службени лист
ппщтине Спкпбаоа“, брпј 13/2009) и пве Пдлуке
утврдиће се Прешищћен текст Пдлуке п
услпвима и нашину ппвераваоа права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра у
Спкпбаои и исти пбјавити у „Службенпм листу
ппщтине Спкпбаоа”.
Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у “Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа”.

I Брпј: 011-17/2010

СТРАНА 5

нашину
ппвераваоа
права
кприщћеоа
прирпднпг лекпвитпг фактпра у Спкпбаои
(„Службени лист ппщтине Спкпбаоа“, брпј
13/2009) и Пдлуку п изменама и дппунама
Пдлуке п услпвима и нашину ппвераваоа права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра у
Спкпбаои, I брпј: 011-17/2010 пд 29. 03. 2010.
гпдине.
П Д Л У К А
П УСЛПВИМА И НАЧИНУ ППВЕРАВАОА ПРАВА
КПРИШЋЕОА ПРИРПДНПГ ЛЕКПВИТПГ
ФАКТПРА У СПКПБАОИ

(Прешищћен текст)

Члан 1.

У Спкпбаои, 29. 03. 2010. гпдине

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА

ПРЕДСЕДНИК,

Динић Милиша
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На пснпву шлана 4.и 10. Закпна п баоама
(„Службени шласник РС“, брпј 80/92), шлана 20.
став 1. ташка 22. Закпна п лпкалнпј сампуправи
(“Службени гласник РС”, бр.129/07), шлана 16.
став 1. ташка 23., шлана 42. став 1. ташка 7.
Статута ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист
ппщтине Спкпбаоа”, брпј 3/08) и шлана 2.
Пдлуке п изменама и дппунама Пдлуке п
услпвима и нашину ппвераваоа права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра у
Спкпбаои, I брпј: 011-17/2010 пд 29. 03. 2010.
гпдине, утврђује се Прешищћен текст Пдлуке п
услпвима и нашину ппвераваоа права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра у
Спкпбаои кпји пбухвата: Пдлуку п услпвима и

Правп кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг
фактпра у Спкпбаои (термалне впде) мпже се
ппверити:
1.Здравственим устанпвама и другпм правнпм
или физишкпм лицу кпја пбављају здравствену
делатнпст кприщћеоем прирпднпг лекпвитпг
фактпра у сврху превенције, лешеоа и
рехабилитације, ппд услпвима утврђеним
прпписима п врщеоу здравствене делатнпсти.
2.Другпм правнпм или физишкпм лицу акп
имају, у зависнпсти пд садржаја и карактера
делатнпсти
кпју
пбављају,
пбезбеђен
пдгпварајући прпстпр, ппрему и кадрпве.
Ппд здравственим устанпвама и другим
правним и физишким лицима из става 1. пвпг
шлана ппдразумевају се устанпве и правна и
физишка лица кпја делатнпст пбављају на
теритприји ппщтине Спкпбаоа.
Члан 2.
Ппвераваое права кприщћеоа прирпднпг
лекпвитпг фактпра у Спкпбаои дпмаћем
правнпм или физишкпм лицу врщи се Пдлукпм
п ппвераваоу права кприщћеоа прирпднпг
лекпвитпг фактпра, кпју дпнпси Скупщтина
ппщтине Спкпбаоа.
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Члан 3.

Скупщтина ппщтине Спкпбаоа фпрмира струшну
кпмисију за ппвераваое и праћеое права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра из
редпва струшоака из пбласти релевантних за
примену пдредаба пве Пдлуке и Закпна п
баоама.
Струшна кпмисија има председника и шетири
шлана, кпји имају заменике и именује се на
перипд пд шетири гпдине.
Задатак струшне кпмисије је да предузима све
пптребне мере и радое знашајне за примену
пве Пдлуке и Закпна и предлпжи Скупщтини
ппщтине Спкпбаоа
дпнпщеое Пдлуке п
ппвераваоу права
кприщћеоа прирпднпг
лекпвитпг фактпра.
Члан 4.
Здравствене устанпве и друга правна и физишка
лица, кпјима није ппверенп правп кприщћеоа
прирпднпг лекпвитпг фактпра, ппднпсе захтев
за ппвераваое права кприщћеоа прирпднпг
лекпвитпг
фактпра
Скупщтини
ппщтине
Спкпбаоа у рпку пд 15 дана пд дана ступаоа на
снагу пве Пдлуке.
Уз захтев здравствене устанпве и друга правна
и физишка лица дпстављају:
дпказ да
испуоавају услпве утврђене прпписима
п
врщеоу здравствене делатнпсти, пднпснп дпказ
да имају пбезбеђен прпстпр, ппрему и кадрпве (
пдлуку пргана надлежнпг за ппслпве здравља) ,
кап и изјаву пдгпвпрнпг лица п капацитетима
устанпве, пднпснп другпг правнпг или физишкпг
лица и кплишини прирпднпг лекпвитпг фактпра
кпја је пптребна за пбављаое делатнпсти
(искљушивп у сврху превенције, лешеоа и
рехабилитације).
Члан 5.
Приликпм разматраоа пријава заинтереспваних
лица из шлана 1. став 1. ташка 2. и 3. пве Пдлуке
Струшна кпмисија најпре пдлушује п захтевима
здравствених устанпва и других правних и
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физишких лица кпја пбављају здравствену
делатнпст кприщћеоем прирпднпг лекпвитпг
фактпра у сврху превенције, лешеоа и
рехабилитације, а затим, у зависнпсти пд
кплишине распплпживпг прирпднпг лекпвитпг
фактпра, и п захтевима других правних и
физишких лица.

Члан 6.
Накпн разматраоа пријава Скупщтина ппщтине
Спкпбаоа дпнпси Пдлуку п ппвераваоу права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра..
Са свим кприсницима прирпднпг лекпвитпг
фактпра председник ппщтине закљушује
ппсебан угпвпр п кприщћеоу прирпднпг
лекпвитпг фактпра, у рпку пд 15 дана пд дана
дпнпщеоа Пдлуке из става 2. пвпг шлана, кпјим
се ближе уређују услпви и нашин кприщћеоа.
Члан 7.
На Пдлуку п ппвераваоу права кприщћеоа
прирпднпг лекпвитпг фактпра сагласнпст даје
Влада Републике Србије.
Члан 8.
Накнада за утрпщени прирпдни
фактпр
утврђује
се
према
искприщћенпг прирпднпг лекпвитпг
изнпсу пд 10 динара пп м3
прирпднпг лекпвитпг фактпра.

лекпвити
кплишини
фактпра у
утрпщенпг

Здравстеним устанпвама из Плана мреже са
бплнишким ппстељама на теритприји ппщтине
Спкпбаоа кпје у пбављаоу здравствене
делатнпсти кпристе прирпдни лекпвити фактпр
пдређује се јединствена накнада на гпдищоем
нивпу у изнпсу пд 2.400.000,00 динара.
Здравственим устанпвама из става 2. пвпг шлана
за 2010. гпдину пдређује се јединствена
накнада у изнпсу пд 2.000.000,00 динара.
Утврђена висина накнаде примеоиваће се дп
пдређиваоа накнаде за искприщћени прирпдни
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лекпвити фактпр пд стране Нарпдне Скупщтине
Републике Србије.
Утврђена накнада из става 1. пвпг шлана
усаглащава се за раст трпщкпва живпта на малп
према индексу раста цена на малп у Републици
Србији.
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не плаћа накнаду за искприщћени прирпдни
лекпвити фактпр на нашин и у рпкпвима
предвиђеним угпвпрпм, Скупщтина ппщтине
Спкпбаоа ће дпнети Пдлуку п престанку права
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра.
Члан 13.

На пснпву кплишине и цене утрпщенпг
прирпднпг лекпвитпг фактпра задужеое за
исплату накнаде пдредиће се рещеоем
Ппщтинске управе ппщтине Спкпбаоа.

Кприсник прирпднпг лекпвитпг фактпра дужан
је да пбезбеди уређаје и ппрему за защтиту пд
загађиваоа и
других щтетних утицаја у
кприщћеоу тпг фактпра.

Члан 9.

Кприсник прирпднпг лекпвитпг фактпра, кпји пп
пдредбама важеће Пдлуке кпристи прирпдни
лекпвити фактпр, дужан је да п свпм трпщку
угради уређај за мереое кплишине утрпщене
впде - впдпмер у рпку пд 15 дана пд дана
ступаоа на снагу пве Пдлуке и пмпгући
праћеое кплишине прирпднпг лекпвитпг
фактпра.

Укпликп кприсник прирпднпг лекпвитпг фактпра
дпспелу накнаду не уплати у прпписанпм рпку
принудну наплату изврщиће Ппреска управа –
Пдељеое за утврђиваое и наплату јавних
прихпда у Спкпбаои у складу са Закпнпм п
јавним прихпдима.
Трпщкпви принудне наплате падају на терет
кприсника прирпднпг лекпвитпг фактпра.
Члан 10.
Средства пстварена пд накнаде за кприщћеое
прирпднпг лекпвитпг фактпра прихпд су бучета
ппщтине Спкпбаоа, а кпристиће се према
Прпграму
за
пшуваое,
кприщћеое
и
унапређиваое баое, на кпји сагласнпст даје
Влада Републике Србије.
Из средстава пстварених пд накнаде за
кприщћеое прирпднпг лекпвитпг фактпра
ппщтина Спкпбаоа ће пбезбедити праћеое
кплишине и састава прирпднпг фактпра, кап и
прпверу оегпвпг лекпвитпг свпјства.
Члан 11.
Ближи услпви п нашину кприщћеоа прирпднпг
лекпвитпг фактпра пдредиће се угпвпрпм п
кприщћеоу прирпднпг лекпвитпг фактпра.
Члан 12.

Укпликп кприсник
не угради впдпмер у
прпписанпм рпку и/ или не пмпгући Струшнпј
кпмисији праћеое кплишине прирпднпг
лекпвитпг фактпра, пп истеку рпка из става два
пвпг шлана, сматраће се да кпристи прирпдни
лекпвити фактпр без пдлуке из шлана 10. Закпна
п баоама.
Члан 14.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи
Пдлука п ппвераваоу права кприщћеоа
прирпднпг лекпвитпг фактпра у Спкпбаои
(“Службени лист ппщтина”, брпј 8/02).
Кприсници прирпднпг лекпвитпг фактпра, кпји
кпристе прирпдни лекпвити фактпр пп важећпј
пдлуци, настављају са кприщћеоем прирпднпг
лекпвитпг фактпра најкасније дп дпнпщеоа
Пдлуке п ппвераваоу кприщћеоа прирпднпг
лекпвитпг фактпра и закљушиваоа угпвпра п
кприщћеоу прирпднпг лекпвитпг фактпра, а
укпликп не закљуше угпвпр губе правп
кприщћеоа прирпднпг лекпвитпг фактпра.

Ппслпве надзпра над применпм пве пдлуке
врщиће Ппщтинска управа ппщтине Спкпбаоа.

Члан 15.

Укпликп кприсник прирпднпг лекпвитпг фактпра
не закљуши угпвпр из шлана 6. пве Пдлуке, или

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у “Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа”.
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I Брпј:011-17/2010

30. МАРТ 2010.
II

У Спкпбаои, 29. 03. 2010. гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА

Рещеое пбјавити у „Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа“
I Брпј: 02-21/2010

ПРЕДСЕДНИК,

У Спкпбаои, 29. 3. 2010. гпдине

Динић Милиша

СКУПШТИНА ППШТИНЕ СПКПБАОА

ПРЕДСЕДНИК

34

Динић Милиша
На пснпву шлана 18., шлана 19., шлана 42. став 1.
ташка 10. и шлана 127.
Статута ппщтине
Спкпбаоа (“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”,
брпј 3/2008), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на
седници пдржанпј дана 29. 3. 2010. гпдине,
дпнела је

РЕШЕОЕ
п измени Рещеоа п именпваоу Управнпг и
Надзпрнпг пдбпра Прганизације за туризам,
културу и сппрт Спкпбаоа

I
Пвим Рещеоем врщи се измена Рещеоа п
именпваоу Управнпг и Надзпрнпг пдбпра
Прганизације за туризам, културу и сппрт
Спкпбаоа („Службени лист ппщтине Спкпбаоа“,
брпј 4/2008) и тп такп щтп се у ташки I, редни
брпј 7. Мајкић Братислав разрещава дужнпсти
шлана Управнпг пдбпра, а уместп оега за шлана
именује Илић Мипдраг.
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