
ИЗВОД 

са одржане јавне расправе 

 

 

 Дана 01.12.2022.год. одржана је јавна расправа са почетком  у 1100 часова, у 

просторијама Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине 

Параћин. 

Предмет јавне расправе је: Предмет Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

општинским административним таксама и накнадама 2023.god. 

Јавној расправи присуствовали су : 

- Саша Лалић, начелник одељења за општу управу и заједничке послове, 

- Марија Петковић, шеф Одељења за заједничке послове 

- Грађани  

Јавну  расправу је отворио Саша Лалић и дао уводну реч. 

 

 Ток јавне расправе: 

Саша Лалић: 

Предложен је нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским таксама и 

накнадама из следећих разлога: 

Одлуком о општиским административним таксама и накнадама предвиђено је да се 

динарски износ такси, усклађују, са планираном годишњом стопом инфлације за 

наредну годину, а која је приказана у Фискалној стратегији за 2023.годину са пројектима 

за 2024.год. и коју усваја Влада Републике Србије у процесу усвајања буџета за наредну 

годину. 

Планирана стопа инфлације према Фискалној стратегији за 2023.год. је 5.3 %  . 

Динарски износи из постојеће Одлуке о општинским административним таксама и  

накнадама су увећани за овај проценат. 

Вршено је заокруживање цифара тако што се износи до 5 динара нису узимали у обзир а 

износи преко 5 динара заокружени су на 10 динара, а  што је  предвиђено постојећом 

Одлуком о таксама. Разлика између важећих  и износа предложених за наредни перииод  

је у  распону од 10 динара до 416 динара. 

Поређења ради, према важећим динарским износима за за закључење брака ван 

службених просторија накнада је 7,850,00 динара а предложени износ је 8,270,00 динара, 

за информације о локацији на једној катастарској парцели тренутно је такса 1,020,00 

динара а предлог је да буде 1.070,00 динара, за излазак инспектора на терен 

(грађевинског,просветног, комуналног) од 3,380,00 динара предлаже се износ од 3,560,00 

динара.  

 



У осталом делу Одлука је остала непромењена. 

 

Присутни нису имали  питања нити примедби, те је јавна расправа завршена и 1130 

часова. 

Записник водила 

 

Марија Петковић 

                    Организовао : 

                                                                Начелник одељења за општу     

                                                               управу и заједничке послове 

          

                                                                                                                Саша Лалић 

 

  

 

Параћин, 

Дана 01.12.2022.год. 

   


