
На основу члана 32. тачка 13.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 129/2007), члана 87. Закона о заштити животне средине 

(''Службени гласник РС'', бр.135/04), члана 6. Закона о финансирању локалне 

самопуправе (''Службени гласник РС'', бр.62/2006) и  члана 32. тачка 13. Статута 

општине Параћин ("Службени лист општине Параћин'' бр.13/08),  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници од 30.12.2008. године, донела 

је: 

 

О Д Л У К У 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Ч л а н  1. 

У Одлуци о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређење животне средине 

(«Службени лист општине Параћин» бр.5/06 и 5/07) Члан 2. став 1.  мења се и гласи: 

  '' а) производњом цемента у износу од 30.956.640,00 динара 

    б) производњом стакла у износу од  6.449.300,00 динара 

    ц) експлоатација шума у државној својини  3.869.580,00 динара'' 

 

У истом члану 2.  у ставу 2. врше се измене и то: 

у тачки а)  цифра: ''150.000'' се замењује цифром: ''193.479,00''  

у тачки б) цифра: ''60.000''се замењује цифром: ''77.392,00''  

у тачки в) цифра: ''40.000'' се замењује цифром: ''51.594,00''  

у тачки г) цифра: ''12.000'' се замењује цифром: '' 15.478,00''  

у тачки д) цифра: ''20.000'' се замењује цифром: ''25.797,00''  

у тачки ђ) цифра: ''6.000 '' се замењује цифром:  ''7.739,00''  

у тачки е) цифра: ''30.000'' се замењује цифром: '' 38.696,00''  

 

У истом члану 2. став 3. врше се измене и то: 

у тачки а) цифра: ''5'' се замењује цифром:  ''6,45''  

у тачки б) цифра: ''30'' се замењује цифром: ''38,70''  

у тачки ц) цифра: ''0,5'' се замењује цифром: ''0,64''  

 

Члан 3. 

 У члану 2. Oдлуке после става 4. додаје се став 5. који гласи: 

 ''Наплатом накнаде власницима  на годишњем нивоу приликом регистрације 

возила  по следећим категоријама: 

1) Власници возила плаћају годишњу накнаду: 

од 170,00 динара за мотоцикле и бицикле са мотором;  

од 300,00 динара за путничка возила на гас-ТНГ; 

од 400,00 динара за путничка возила на безоловни  и еуро-дизел; 

од 650,00 динара за сва остала путничка возила ; 

од 1.000,00 динара за комби возила, 

од 1.500,00 динара за минибус, 

од 2.500,00 динара за аутобусе. 

2) Власници теретних возила плаћају годишњу накнаду у износу: 

од 1.500,00 динaра за носивост до 10 тона;  

од  2.200,00 динара за носивост од 10 до 15 тона; 

од  3.000,00 динара за  носивост  преко  15 тона. 

Ослобађају се плаћања накнаде власници возила на електрични погон и хибридни  

погон. 

Обвезник накнаде је правно лице,предузетник и физичко лице. 



Накнада се плаћа у једнократном годишњем износу приликом регистрације 

возила. 

Орган надлежан за регистрацију возила не може извршити регистрацију моторног  

возила без доказа о плаћеној накнади.'' 

Досадашњи ставови 5. и 6.  постају ставови 6. и 7.  

 

Члан 3. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 

''Одељење  локалне пореске администрације Општинске управе доноси решење 

којим утврђује обавезу плаћање накнаде за заштиту и унапређење животне средине  

прописане овом Одлуком. 

Жалба  не одлаже извршење решења из става 1. овог члана. 

Обрачун накнаде врши се у годишњем износу а плаћа  у једнаким месечним 

ратама  до 5. у текућем месецу  за претходни месец.  

Обрачун за  уплату накнаде из члана 2. став 1. тачка 3. се врши према  

извештајима  надлежне републичке ветеринарске инспекције, а за накнаду из члана 2. 

став 1. тачка 4. према рачуноводственим подацима о фактурисаној роби. 

 

Члан 4. 

Члан 6. Одлуке мења се и гласи: 

''У погледу начина утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате 

сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација.'' 

Ч л а н 5. 

Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 

Надзор над спровођењем ове одлуке  врши  Општински инспектор  за заштиту  

животне средине, а утврђивање, наплату и контролу врши Одељење  локалне пореске 

администрације. 

Општински инспектор за заштиту животне средине је дужан да редовно доставља 

Одељењу локалне пореске администрације податке  од значаја за утвђивање накнаде по 

овој Одлуци. 

Ч л а н  6. 

У Одлуци после члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи: 

''Општинска управа Одељење локалне пореске администрације  преузеће од  

Фонда за заштиту животне средине општине Параћин, копију база података, пријаве 

као и сву пратећу документацију обвезника накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине до 15.01.2009. године, са стањем на дан 01.01.2009. године.'' 

                                 

Ч л а н  7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљања у ''Службеном листу 

општине Параћин''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број: 501-148/2008-01-I I од 30.12. 2008. године 

 

                                                                       П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

 

                                                               Драган Митић 


