
 

 

       На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 

135/2004, 36/2009- др.закон, 72/2009- др.закон, 43/11-88 Одлука УС РС и 14/16-3), Уредбе 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) члана 20. став 1. 

тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14- други закон и 

101/16 – други закон) и члана 67. став 1. тачка 3. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'', бр. 25/17- пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ________. 

2017. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

Мења се члан 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Службени 

лист града Ужица“ број 14/13, 42/14 и 33-1/15), тако да измењен гласи:  

 

 

Ко не поднесе пријаву у року и не пријави промене, казниће се новчаном казном у следећем 

износу: 

-за правно лице - 500.000,00 динара 

-за одговорно лице у правном лицу – 50.000,00 динара 

-за физичко лице – 50.000,00 динара и 

-за предузетника – 100.000,00 динара. 

 

 

 

Члан 2. 

 

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

Ужица“. 

 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 439-4/17 

____________ 2017. године 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

              Бранислав Митровић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 87. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др. закон, 43/11-88 

Одлука УС РС и 14/16-3), Уредби о одређивању активности чије обављање утиче на животну 

средину („Службени гласник РС“ бр. 109/09 и 8/2010), Уредби о критеријумима за утврђивање 

накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде („Службени 

гласник РС“, бр.111/09), члан 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други закон) који даје локалној самоуправи 

право да својом Одлуком регулише ову материју. 

 

Чланом 39. Закона о прекршајима  („Службени гласник РС“ број 65/2013, 13/2016 и 98/2016- 

одлука УС) одређено је да се новчана казна може приписати у одређеном распону за физичко 

лице или одговорно лице (од 5.000 до 150.000 динара), за правно лице (од 50.000 до 2.000.000 

динара) и предузетника (од 10.000 до 500.000 динара), ставом 3. истог члана да се одлуком 

скупштине града могу прописати новчане казне само у фиксном износу и то од минималног до 

половине највишег фиксног износа у распону наведеног у ставу 1. овог члана. 

 

Предложени фиксни износи уклапају се у распон дефинисан Законом о прекршајима као и 

новчане казне предвиђене за исте прекршаје за обвезнике локалне комуналне таксе (члан 7. 

Одлуке о локалним комуналним таксама), па је у том смислу предложена измена ове Одлуке. 

 

 

 

      ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

 

 


