
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ  

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члaну 99. став 1. тачка 7) 

Устава Републике Србије, према којем Народна скупштина доноси законе и друге опште 

акте из надлежности Републике Србије. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

 Овим изменама Закона о шумама укида се накнада за заштиту, коришћење и 

унапређивање општекорисних функција шума, имајући у виду чињеницу да је ова накнада 

уведена практично за сва правна лица, без обзира да ли су њихови послови имају 

директног или индиректог утицаја на шуме или не. Наиме, прописано је да правна лица 

обрачун и уплату накнаде из члана 82. став 1. овог члана, врше до 15. у месецу за 

претходни месец, што представља једну додатну процедуру на месечном нивоу за свако 

правно лице. 

Имајући у виду да се ова накнада наплаћује у процентуалном износу у односу 

укупан годишњи приход правног лица (стопа од 0,025%) ова накнада у ствари представља 

додатни порез на пословање – „парафискални намет” привреди, па се предлаже њено 

укидање. 

Истичемо да је иницијатива за укидање ове накнаде потекла од бројних удружења у 

привреди.  

 
 III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

 Чланом 1. предложено је да се у члану  82. став 1. тачка 2). 

Чланом 2. предложено је да се у члану  84. став 1. тачка 2) брише. 

Чланом 3. предложено је да се брише члан 86. 

Чланом 4. предложено је да се члан  87. мења и гласи:  

,,У погледу контроле плаћања, принудне наплате накнаде из члана 85. овог закона, 

застарелости, наплате камате и других питања око наплате те накнаде које нису уређене 

овим законом, примењују се посебни прописи којим се уређују порески поступак и 

пореска администрација”. 

Чланом 5. предложено је да се у члану  108. у тачки 13) бришу речи: ,,и накнаде за 

заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума”.  

Чланом 6. предложено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

  

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска средства. 
 

 

   
 


