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 На основу чл.18. ст.1. тач.9. и чл. 78. ст.1. тач. 7. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 33/04 и 135/04),.члана 87. Закона 

о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр.135/04) и чл.28. Статута 

општине Параћин (''Општински службени гласник'', бр. 7/02 и 26/04 ), 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 

12.04.2006.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се извори из којих се обезбеђују посебна 

средства за заштиту и унапређење животне средине на територији општине 

Параћин као и начин наплате и коришћења  тих средстава.  

 

Члан 2. 

        

  Средства из члана 1. ове Одлуке обезбеђују се : 

1.       Наплатом, у паушалном износу за годину дана обвезнику који се бави: 

  а) производњом цемента у износу од 24.000.000 динара, 

  б) производњом стакла у износу од 5.000.000 динара, 

  ц) експлатацијом шума у државној својини износу од 3.000.000 динара, 

 

2.       Наплатом, у паушалном износу за годину дана  у зависности од врсте 

делатност које обвезник обавља, и то:  

а) правним лицима и предузетницима који се баве ливењем метала у  износу од  

150.000  динара, 

б) правним лицима и предузетницима који се баве производњом прашкастих 

материјала за завршне радове у грађевинарству 60.000 динара, 

в) правним лицима и предузетницима који врше промет секундарних сировина     

40.000 динара, 

г)правним лицима и предузетницима који врше промет сирових кожа 12.000 

динара, 

д) бензинским пумпама 20.000 динара, 

ђ) праоницама аутомобила 6.000 динара, 

е) правним лицима и предузетницима који се баве експлоатацијом шљунка и 

песка 30.000 динара 

 

3. Наплатом накнаде правним  лицима   и предузетницима  који се баве клањем 

стоке и живине    по грлу- комаду закланe стоке-или живине и то: 

а)свиње,прасад,овце и јагњад по 5 динара 

б)говеда, јунад и телад по 30 динара  

c)товне пилиће и коке носиље и остала живина по 0,5 динарa   

     

4. Наплатом правним  лицима и предузетницима који се баве производњом 

безалкохолних пића и флаширањем пијаће воде  0,05% фактурисане  

велепродајне вредности готових производа. 

 

5. Од наплаћених мандатних и прекршајних казни у складу са важећим 

прописима у области заштите животне средине. 
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6. Из других прихода: поклона, прилога, спонзорства, донација и сл. 

 

Члан  3. 

     Средства из члана 2. ове Одлуке уплаћују се на рачун: посебна накнада за 

заштиту животне средине број 840-714562843-56 

 

Члан 4. 

      Средства обезбеђена у складу са одредбама чл.2 ове Одлуке преносиће се из 

буџета општине Параћин Фонду за заштиту животне средине  општине Параћин 

у складу  са програмом заштите и унапређења животне средине коју доноси 

Скупштина општине Параћин. 

 Ова средства се могу орочавати код пословних банака. 

 

Члан 5. 

       Плаћање обавезе из члана 2. тачка 1 ове одлуке доспева до 5. у текућем 

месецу за претходни месец, а плаћање обавеза из истог члана само тачка 2., 3. 4.. 

доспева до 15. првог месеца текућег квартала за претходни квартал. 

       Основ за вршење уплата  обвезницима из тачке 3. члана 2 ове одлуке су  

извештаји надлежне републичке ветеринарске инспекције, док су основ за 

обрачун обавезе за обвезнике из тачке 4.члана 2. ове одлуке рачуноводствени 

подаци о фактурисаној роби. 

Члан 6. 

       У погледу застарелости, камата, обнове поступка и поступка принудне 

наплате за предузећа примењује се Закон о порезу на добит предузећа. 

 

Члан 7. 

       Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за буџет и финансије  

СО Параћин и Општински инспектор за заштиту животне средине. 

 

Члан  8. 

      Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обезбеђивању 

средстава за заштиту и унапређење животне средине (''Општински службени 

гласник''. бр11/2001, 17/2001 и 5/2002.). 

 

Члан  9. 

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

листу општине Параћин''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Број:  400-231/2006-01-II  од 12.04.2006. године 

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

 

                                                                               Прим. др Предраг Томковић,с.р. 


