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Прилог 7.
Табела 1.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ГУМЕ
Рeдни
број

Врста производа

Јединица
мере

1.

увезене, произведене или протектиране аутомобилске
гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса,
камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и
грађевинских машина, приколица, летелица, вучених
машина, других машина и уређаја и осталих сличних
производа од гуме

kg

2.

гуме које су саставни део увезених или произведених
аутобуса, теретних возила, радних машина, радних
возила и трактора, ваздухоплова и других летелица и
комплета точкова (гума и наплатак), и то за:
(1) аутомобилске приколице,
(2) тракторе,
(3) камионе, аутобусе и виљушкаре,
(4) грађевинске радне машине -,
(5) пољопривредне машине -,
(6) теретне приколице и вучене машине у износу од
(7) остала возила, транспортне уређаје, летелице и друго

kg

Висина накнаде
(динара/јед. мере)

20,43

20,43

Табела 2.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРЕ
Редни
број

Врста производа

Јединица
мере

Висина накнаде
(динара/јед. мере)

1.

стартери

kg

18,00

2.

преносне батерије или акумулатори

kg

180,00

3.

индустријске батерије и акумулатори

kg

18,00

Табела 3.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УЉА
Рeд. Бр.

Врста производа

1.

моторна уља, компресорска уља за подмазивање,
турбинска уља за подмазивање
течности за хидрауличне намене
уља за мењаче и редукторе
средства за обраду метала, уља за скидање калупа и
антикорозивна уља

2.
3.
4.

Јединица
мере
kg

Висина накнаде
(динара/јед. мере)
12,00

kg
kg
kg

12,00
12,00
12,00

2
5.
6.
7.

8.

9.

електроизолациона уља
уља тешка, остала и остала уља за подмазивање
остали препарати који се не употребљавају за обраду
текстилних материјала, коже, крзна или других
материјала
остали препарати који садрже 70 % или више, по маси,
уља од нафте или уља добијених од битуменозних
минерала, али не као основни састојак и који се не
употребљавају за обраду текстилних материјала, коже,
крзна или других материјала
течности за хидрауличне кочнице и остале
припремљене течности за трансмисију, које не садрже
или садрже мање од 70 % по маси уља од нафте или
уља добијена од битуменозних материјала

kg
kg

12,00
12,00

kg

12,00

kg

12,00

kg

12,00

*Дa би сe кoличинa у литримa изрaзилa у килограмима пoтрeбнo je кoличину у литрима пoмнoжити сa
0.9.
Табела 4.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧН Е И ЕЛЕКТРОНСК Е ПРОИЗВОД Е
редни
број

Врста електричних и електронских производа

Јединица
мере

Висина накнаде
(динара/јед. мере)

РАЗРЕД 1 - ВЕЛИКИ КУЋНИ АПАРАТИ
Сви производи (велики расхладни уређаји; фрижидери;
замрзивачи, остали велики уређаји за хлађење,
конзервирање и одлагање хране; машине за прање веша;
машине за сушење веша; машине за прање посуђа; уградне
рерне; електрични шпорет; електричне рингле;
микроталасне пећи; остали велики уређаји за кување и
осталу припрему хране; електрични уређаји за грејање;
електрични радијатори; остали велики уређаји за грејање
соба, кревета и намештаја за седење), остали велики кућни
апарати
осим:

kg

36,10

1.

- термо-акумулационих пећи

kg

12,00

2.

РАЗРЕД 2 - МАЛИ КУЋНИ АПАРАТИ
Сви производи (усисивачи; уређаји за чишћење тепиха;
остали уређаји за чишћење; уређаји за шивење, плетење,
ткање и осталу обраду тканине; пегле и остали уређаји за
пеглање друго одржавање одеће; тостери; фритезе;
млинови, апарати за кафу и уређаји за отварање и затварање
посуда и амбалаже; електрични ножеви; уређаји за
шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и
остали уређаји за негу тела; сатови, ручни сатови и уређаји
за мерење, показивање и записивање времена; ваге), остали
мали кућни апарати

kg

72,10

3.

РАЗРЕД 3 - ОПРЕМА ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(IT) И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Централизована обрада података:
Сви производи (велики рачунари; мини рачунари;
штампарске јединице; лична рачунарска опрема: лични
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рачунар (CPU, миш и тастатура); рачунари типа "laptop"
(CPU, миш, и тастатура); рачунари типа „notebook”
рачунари типа "notpead"; штампачи; опрема за копирање;
електричне и електронске писаће машине; џепни и стони
калкулатори и остали производи или опрема за
прикупљање, одлагање, обраду и представљање података
или комуницирање подацима електронским путем;
кориснички терминали и системи; факс-уређаји; телексуређаји; телефони; јавни телефони (с картицама, жетонима,
новчаницама); бежични телефони; мобилни телефони;
аутоматске секретарице; остали производи или опрема за
телекомуникациони пренос звука, слика или других
података путем телекомуникације), остала ИТ и
телекомуникациона опрема
4.

5.

РАЗРЕД 4 - ОПРЕМА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА
РАЗОНОДУ
Сви производи (радио апарати; телевизијски апарати;
видеокамере; видео рекордери; хи-фи-уређаји; аудио
појачала; музички инструменти; остали производи или
опрема за снимање или репродукцију звука или слика,
укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију
звука и слике, осим телекомуникационих), остала опрема
широке потрошње за разоноду
РАЗРЕД 5 - ОПРЕМА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ: ОСВЕТЉЕЊА
5a – Oпрема за осветљење Сви производи (расветна тела за
флуоресцентне сијалице, осим расветних тела за
домаћинство; остала расветна опрема или опрема за
ширење или управљање светла), остали слични производи
5б - Равне флуоресцентне сијалице; компактне
флуоресцентне сијалице; високонапонске сијалице
укључујући сијалице са натријумским парама и сијалице са
металхалогеним парама; нисконапонске натријумске
сијалице;остале сијалице осим:
- сијалице са жарећом нити

6.

РАЗРЕД 6 - ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ АЛАТИ
(ОСИМ ВЕЛИКИХ НЕПОКРЕТНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ
АЛАТА)
Сви производи (бушилице; тестере; шиваће машине; опрема
за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање,
резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање
или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала;
алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима;
алати за скидање закивака, ексера, шрафова или за сличне
намене; алати за заваривање, лемљење и сличну употребу;
опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу
обраду течним или гасовитим материјама; алати за кошење
или за друге баштенске послове), остали електрични и
електронски алати

7.

РАЗРЕД 7 - ИГРАЧКЕ, ОПРЕМА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ
(РАЗОНОДУ) И СПОРТ
Сви производи (електрични возићи, односно гарнитуре

kg

72,10

kg

36,10

kg

5,00

kg

24,00

kg

84,10

kg

60,10
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тркаћих аутомобилчића, ручне конзоле за видео игре; видео
игре; компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање
итд.; спортска опрема са електричним или електронским
компонентама; аутомати за играње на метални новац),
остали слични производи

kg

36,10

8.

РАЗРЕД 8 - МЕДИЦИНСКИ ПОМОЋНИ УРЕЂАЈИ
(ОСИМ ИНПЛАНТИРАНИХ И ИНФЕКТИВНИХ
ПРОИЗВОДА)
Сви производи (радиотерапијска опрема; кардиолошки
уређаји; уређаји за дијализу; плућни вентилатори; уређаји
нуклеарне медицине; лабораторијска опрема за дијагнозу in
vitro; апарати за анализу; апарати за хлађење; уређаји за
испитивање оплодње; остали уређаји за откривање,
спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда
или немоћи), остали медицицински помоћни уређаји

kg

60,10

9.

РАЗРЕД 9 - ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР
Сви производи (детектори дима; регулатори грејања;
термостати; уређаји за мерење, вагање или баждарење за
домаћинство или лабораторије; остали инструменти за
праћење и контролу који се употребљавају у индустријским
инсталацијама (нпр. на контролним плочама), остали
инструменти за праћење и надзор

kg

120,20

10.

РАЗРЕД 10 - АУТОМАТИ
Сви производи (аутомати за топле напитке; аутомати за
боца или лименке које садрже топла или хладна пића;
аутомати за чврсте производе; банкомати; сви уређаји који
аутоматски издају све врсте производа), остали аутомати.

kg

120,20

Табела 5.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ВОЗИЛА
Редни
број

1.

Врста производа

Произведена и увезена возила

Јединица
мере

Висина накнаде
(динара/јед. мере)

t

12.000

5
Табела 6.
КОЕФИЦИЈЕНТИ НАКНАДЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ
ПО ВРСТИ АМБАЛАЖЕ
Кoeфициjeнт нaкнaдe

[РСД/ kg]

N
NRстaклo

50,44
12,61

NRмeтaл
NRпaпир
NRплaстикa

18,91
3,98
50,44

NRдрвo

9,42
Табела 7.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДА

Редни
број

Јединица
мере

Висина
накнаде
(динара/јед.
мере)

m3

4, 550

отпадне воде из области бродоградње, електроиндустрије,
индустрије
гуме,
прехрамбене
индустрије,
металопрерађивачке и грађевинске индустрије

m3

3, 074

отпадне воде из области дрвне и дрвнопрерађивачке
индустрије, производње и прераде неметала, производње
и прераде грађевинских материјала и прераде дувана

m3

2,990

Врста производа

Отпадне воде из технолошких процеса, индустријских
погона, уређаја и објеката из којих се испуштају отпадне
воде и то:
1.

2.

3.

отпадне воде из процеса производње, прераде и промета
нафте и нафтних деривата; црне металургије,
термоелектрана,
обојене
металургије;
текстилне
индустрије; хемијске индустрије; индустрије папира,
целулозе, коже и текстила; свињогојских фарми;
кланичне индустрије и сервисе возила и машина

