
 

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

РС'', бр. 129/07), члана 87. став 1.2. и 8. Закона о заштити животне средине (''Службени 

гласник РС'', бр.135/04 и 36/09), члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Службени гласник РС", број 62/06), Уредбe о одређивању активности чије обављање 

утиче  на животну средину  (''Службени гласник РС'' бр. 109/09 и 8/2010), Уредбе о 

критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и 

највишег износа накнаде (''Службени гласник РС'' бр. 111/09)  и члана 32.тачка 6. 

Статута општине Параћин (''Службени лист општине Параћин'', бр. 13/08), уз мишљење 

Министарства животне средине и просторног планирања бр. Nº:401-00-155/2010 од 

06.04.2010. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници   одржаној  28.05.2010.године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Параћин 

(''Службени лист општине Параћин'' бр.18/09) у члану 3. став 1.подтачка I Пројекти за 

које је обавезна процена утицаја на животну средину после тачке 6. Индустријска 

постројења за производњу додају се тач. 7, 8. и 9, које гласе: 

„7. Индустрија минерала 

1) постројења за израду стакла, укључујући стаклена влакна, са капацитетом 

топљења који прелази 20 t дневно  

2) постројења за топљење минералних материја, укључујући производњу 

минералних влакана, са капацитетом топљења који прелази 20 t дневно  

3) постројења за производњу керамичких производа печењем, а нарочито црепа, 

цигле, ватросталне опеке, плочица, керамичког посуђа или порцелана, са производним 

капацитетом који прелази 75 t дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4 m3, са 

густином пуњења по пећи која прелази 300 kg/m3 

 

8. Постројења за прераду хране 

1) кланице са производним капацитетом већим од 50 t меса на дан  

2) обрада и прерада одређена за производњу прехрамбених производа из:  

  - сировина животињског порекла (изузев млека) са производним капацитетом 

финалних производа већим од 75 t на дан  

 - биљних сировина са производним капацитетом финалних производа већим од 

300 t на дан (просечна тромесечна вредност)  

3) обрада и прерада млека, код којих је количина примљеног млека већа од 200 t 

на дан (просечна годишња вредност) 

 

9. Остале активности  

1) индустријски погони за производњу:  

- пулпе из дрвета или других влакнастих материјала  

- папира и картона, са производним капацитетом који прелази 20 t на дан  



2) постројења за предтретман (операције као што су прање, бељење итд.) или 

бојење предива или текстила, чији производни капацитет прелази 10 t на дан  

3) постројења за штављење коже, производног капацитета изнад 12 t финалних 

производа на дан  

4) постројења за површинску обраду материјала, предмета или производа 

коришћењем органских растварача, посебно за одећу, штампање, превлачење, 

одмашћивање, водоотпорност, бојење, чишћење или импрегнацију, са капацитетом 

изнад 150 kg/h или више од 200 t годишње.” 

 

Члан 2. 

  

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

општине Параћин''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 Број: 501-27/2010-01-II   од  28.05.2010..године 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

                                                                   Драган Митић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


