ЗАКОН
о накнадама за коришћење јавних добара
"Службени гласник РС", број 95 од 8. децембра 2018.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим законом уређују се накнаде за коришћење јавних добара, и то:
обвезник плаћања, основица, висина, начин утврђивања и плаћања,
припадност прихода од накнадe, као и друга питања од значаја за
утврђивање и плаћање накнадa за коришћење јавних добара.
Дефиниције
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) накнада је јавни приход који се наплаћује за коришћење одређеног
јавног добра;
2) јавно добро је природно богатство, односно добро од општег интереса и
добро у општој употреби (у даљем тексту: јавно добро);
3) коришћење јавног добра, у смислу овог закона, подразумева непосредно
коришћење јавног добра на основу закона или уговора или вршење
непосредног утицаја на расположивост, квалитет или неку другу особину
јавног добра чињењем или нечињењем;
4) обвезник плаћања накнаде за коришћење јавног добра је правно лице,
предузетник или физичко лице (у даљем тексту: обвезник накнаде) које
користи јавно добро;
5) основица за утврђивање накнаде за коришћење јавног добра (у даљем
тексту: основица) је jeдиницa мeрe, вредност добра које се користи или
приход који се остварује;
6) висина накнаде је новчани износ за коришћење јавног добра (у даљем
тексту: висина накнаде).
Увођење накнада
Члан 3.
Накнаде за коришћење јавних добара могу се уводити само овим законом.
II. ВРСТЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
Врсте накнада
Члан 4.

Овим законом уводе се накнаде за коришћење јавних добара, и то:
1) накнаде за геолошка истраживања;
2) накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина;
3) накнаде за коришћење енергијe и енергената;
4) накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
5) накнаде за промену намене и коришћење шума и шумског земљишта;
6) накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи;
7) накнаде за воде;
8) накнаде за заштиту животне средине;
9) накнаде за пловидбу и коришћење лука, пристаништа и објеката
безбедности пловидбе на државном водном путу;
10) накнаде за коришћење јавних путева;
11) накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре;
12) накнада за коришћење јавне површине;
13) накнада за коришћење природног лековитог фактора;
14) накнада за коришћење туристичког простора;
15) накнаде за електронске комуникације.
III. НАКНАДЕ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Врсте накнада
Члан 5.
Накнаде за геолошка истраживања су:
1) накнада за коришћење података и документације основних геолошких
истраживања која су финансирана из буџета Републике Србије, као и за
коришћење података и документације геолошких истраживања који су
постали јавна својина – државна својина, по основу концесионих уговора (у
даљем тексту: накнада за коришћење података и документације геолошких
истраживања);
2) накнада за примењена геолошка истраживања;
3) накнада за задржавање права на истражни простор.
Геолошка истраживања у смислу овог закона су основна и примењена
геолошка истраживања дефинисана законом којим се уређују рударство и
геолошка истраживања.
Накнада за коришћење података и документације геолошких
истраживања

Обвезник накнаде
Члан 6.
Обвезник накнаде за коришћење података и документације геолошких
истраживања је корисник тих података и документације.
Основица
Члан 7.
Основица накнаде за коришћење података и документације геолошких
истраживања је валоризована вредност изведених истраживања на
одређеном истражном простору.
Валоризовану вредност из става 1. овог члана утврђује министарство у чијој
су надлежности послови рударства и геолошких истраживања применом
коефицијента годишњег раста потрошачких цена на вредност извршених
истраживања у периоду који почиње годином у којој су геолошка
истраживања извршена, а завршава се годином у којој је обвезник накнаде
поднео захтев за коришћење података и документације геолошких
истраживања.
Висина накнаде
Члан 8.
Висина накнаде за коришћење података и документације геолошких
истраживања утврђује се применом стопе од 5% на основицу.
Изузетно од става 1. овог члана, ако не постоји спецификација изведених
истраживања по врсти и обиму, односно ако није исказана вредност
изведених геолошких истраживања, за коришћење података и
документације геолошких истраживања изведених пре 24. јануара 1994.
године, висина накнаде прописана је у Прилогу 1, Табела 1. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 9.
Накнада за коришћење података и документације геолошких истраживања,
осим накнаде за геолошку документацију која се састоји од штампаних,
векторизованих, скенираних и геореференцираних геолошких карата са
тумачем, утврђује се решењем министарства у чијој су надлежности послови
рударства и геолошких истраживања, на основу података исказаних у
поднетом захтеву обвезника, по сваком поднетом захтеву.
Захтев из става 1. овог члана закона садржи:
1) пословно име правног лица, адресу и седиште, матични број, ПИБ,
контакт и потпис овлашћеног лица;

2) име и презиме, занимање, адресу пребивалишта, јединствени матични
број, контакт и потпис подносиоца захтева, уколико захтев подноси физичко
лице;
3) назив геолошке документације за коју се подноси захтев;
4) сврху за коју ће се користити геолошка документација.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Накнаду за геолошку документацију која се састоји од штампаних,
векторизованих, скенираних и геореференцираних геолошких карата са
тумачем утврђује и плаћа обвезник у моменту подношења захтева за
коришћење предметне геолошке документације из става 1. овог члана, уз
који се прилаже и доказ о плаћеној накнади.
Ослобођења
Члан 10.
Ослобађају се плаћања накнаде:
1) органи, организације и институције Републике Србије;
2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне
самоуправе;
3) установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе;
4) цркве и вeрскe зajeдницe, рeгистрoвaнe у склaду сa Зaкoнoм o црквaмa и
вeрским зajeдницaмa.
Накнада за примењена геолошка истраживања
Обвезник накнаде
Члан 11.
Обвезник накнаде за примењена геолошка истраживања је носилац
истраживања коме је надлежни орган одобрио извођење примењених
геолошких истраживања у складу са законом којим се уређују рударство и
геолошка истраживања.
Носилац истраживања је лице у смислу закона којим се уређују рударство и
геолошка истраживања.
Основица
Члан 12.

Основица накнаде за примењена геолошка истраживања је површина
истражног простора изражена у километрима квадратним (km²).
Висина накнаде
Члан 13.
Висина накнаде за примењена геолошка истраживања прописана је у
Прилогу 1, Taбeлa 2. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 14.
Накнаду за примењена геолошка истраживања утврђује обвезник на
прописаном обрасцу за календарску годину, почев од дана достављања
решења о одобрењу за вршење примењених геолошких истраживања.
Образац из става 1. овог члана подноси се надлежном органу и утврђена
обавеза плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења о одобрењу
за вршење примењених геолошких истраживања.
Ако је решењем о одобрењу за вршење примењених геолошких
истраживања одобрено извођење примењених геолошких истраживања за
период који обухвата више календарских година, накнада за прву
календарску годину утврђује се и плаћа у складу са ставом 2. овог члана, а
за сваку наредну календарску годину накнада се утврђује и плаћа до 31.
јануара године за коју се врши утврђивање и плаћање.
Aко је период за који је одобрено извођење примењених геолошких
истраживања краћи од календарске године, накнада се утврђује сразмерно
периоду коришћења.
Под надлежним органом из става 2. овог члана подразумева се орган који је
издао одобрење за вршење примењених геолошких истраживања.
Министар у чијој су надлежности послови рударства и геолошких
истраживања ближе прописује садржину обрасца из става 1. овог члана.
Накнада за задржавање права на истражни простор
Обвезник накнаде
Члан 15.
Обвезник накнаде за задржавање права на истражни простор је носилац
истраживања коме је надлежни орган одобрио задржавање права на
истражни простор, у смислу закона којим се уређују рударство и геолошка
истраживања.
Основица
Члан 16.

Основица накнаде за задржавање права на истражни простор је површина
истражног простора изражена у километрима квадратним (km²).
Висина накнаде
Члан 17.
Висина накнаде за задржавање права на истражни простор прописана је у
Прилогу 1, Taбeлa 2. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 18.
Накнаду за задржавање права на истражни простор утврђује обвезник на
прописаном обрасцу за календарску годину, почев од дана достављања
решења о задржавању права на истражни простор.
Образац из става 1. овог члана подноси се надлежном органу, и утврђена
обавеза плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења о задржавању
права на истражни простор.
Ако је решењем о задржавању права на истражни простор одобрено
задржавање права на истражни простор за период који обухвата више
календарских година, накнада за прву календарску годину утврђује се и
плаћа у складу са ставом 2. овог члана, а за сваку наредну календарску
годину накнада се утврђује и плаћа до 31. јануара године за коју се врши
утврђивање и плаћање.
Aко је период за који је одобрено задржавање права на истражни простор
краћи од календарске године, накнада се утврђује сразмерно периоду
задржавања права на истражни простор.
Под надлежним органом из става 2. овог члана подразумева се орган коме се
подноси захтев за задржавање права на истражни простор.
Министар у чијој су надлежности послови рударства и геолошких
истраживања ближе прописује садржину обрасца из става 1. овог члана.
Припадност прихода
Члан 19.
Приходи остварени од накнада из члана 5. овог закона припадају буџету
Републике Србије.
IV. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
Основ за плаћање накнаде
Члан 20.
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, наплаћује
се за коришћење:
1) свих врста угља и уљних шкриљаца;

2) угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) и осталих
природних гасова;
3) радиоактивних сировина;
4) свих металичних сировина;
5) техногених сировина које су резултат експлоатације и прераде
минералних сировина;
6) неметаличних сировина;
7) свих врста соли и соних вода;
8) подземних вода из којих се добијају корисне минералне сировине, као и
подземних вода везаних за рударску технологију и гасове који се са њима
јављају;
9) угљендиоксида.
Обвезник накнаде
Члан 21.
Обвезник накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина је
носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова у
складу са законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања.
Минералне сировине имају значење у смислу закона којим се уређује
рударство и геолошка истраживања.
Носилац експлоатације је лице у смислу закона којим се уређују рударство и
геолошка истраживања.
Основица
Члан 22.
Основица накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина
је:
1) приход који обвезник накнаде остварује од искоришћених или продатих
минералних сировина, одређен на основу прихода оствареног од продаје
непрерађене минералне сировине или прихода оствареног од продаје
технолошки прерађене минералне сировине;
2) нето приход који представља приход од продаје крајњег производа
умањен за трошкове топљења, рафинације, транспорта, претовара,
осигурања и продаје. Нето приход се не може умањивати по основу
амортизације, трошкова капитала или пореских олакшица;
3) за коришћење угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) и
природних гасова приход који обвезник накнаде остварује од продатих
непрерађених минералних сировина, односно вредност минералних
сировина уколико су утрошене за потребе делатности обвезника,

вреднованих у складу са трошковима насталим за њихову производњу према
прихваћеним међународним рачуноводственим стандардима;
4) количина ископане неметаличне сировине за добијање грађевинског
материјала изражена у тонама;
5) искоришћени угљендиоксид изражен у 1.000 m³.
Министар у чијој су надлежности послови рударства и геолошких
истраживања ближе уређује методологију свођења количина и одређивања
цене непрерађених угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас)
и осталих природних гасова.
Висина накнаде
Члан 23.
Висина накнаде из члана 20. тач. 1) до 8) овог закона утврђује се применом
следећих стопа:
1)

за све врсте угља и уљних шкриљаца

3% од прихода

2)

за угљоводонике у течном и гасовитом стању
(нафта и гас) и остале природне гасове

7% од прихода

3)

за радиоактивне сировине

2% од прихода

4)

за металичне сировине
– непречишћене (ровне) или пречишћене
припремом

5% од прихода

– подвргнуте пиро, хидро или електро
металуршком поступку

5% од нето
прихода

5)

техногене сировине које су резултат
експлоатације и прераде минералних сировина

1% од прихода

6)

за неметаличне сировине, осим неметаличних
сировина за добијање грађевинског материјала
– непречишћене (ровне) или пречишћене
припремом

5% од прихода

– подвргнуте пиро, хидро или електро
металуршком поступку

5% од нето
прихода

7)

за све врсте соли и соних вода

1% од прихода

8)

за подземне воде из којих се добијају корисне
минералне сировине, као и подземне воде
везане за рударску технологију и гасове који
се са њима јављају

3% од прихода

Висина накнаде за неметаличне сировине за добијање грађевинског
материјала по тони ископане минералне сировине прописана је у Прилогу 1,
Табела 3. овог закона.
Висина накнаде из члана 20. тачка 9) овог закона за 1.000 m³ искоришћеног
угљендиоксида прописана је у Прилогу 1, Табела 4. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 24.
Накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина утврђује
обвезник за сваку врсту коришћене, односно продате количине минералне
сировине појединачно за тромесечни период, односно за календарску годину
на прописаном обрасцу, почев од дана добијања одобрења за извођење
рударских радова.
Образац из става 1. овог члана за тромесечни период подноси се надлежном
органу, и утврђена обавеза плаћа у року од 15 дана по истеку тромесечја, а
образац за утврђену коначну годишњу обавезу подноси се надлежном
органу, и утврђена обавеза плаћа најкасније последњег дана у фебруару
текуће године за претходну годину.
Ако је плаћени износ по тромесечним периодима мањи од износа утврђеног
у коначном обрачуну за ту календарску годину, разлика се плаћа најкасније
последњег дана у фебруару текуће године за претходну годину.
Ако је у коначном обрачуну утврђена мања обавеза од обавезе која је
утврђена и плаћена по тромесечним периодима, више плаћени износ се
користи за плаћање утврђене накнаде за наредни тромесечни период,
односно враћа обвезнику на његов захтев у случају да обвезнику у текућем
периоду престаје одобрење за извођење рударских радова.
Под надлежним органом, у смислу овог члана, подразумева се министарство
у чијој су надлежности послови рударства и геолошких истраживања,
односно надлежни орган аутономне покрајине у смислу закона којим се
уређују рударство и геолошка истраживања.
Министар у чијој су надлежности послови рударства и геолошких
истраживања ближе прописује садржину и начин достављања образаца из
става 1. овог члана.
Ослобођење
Члан 25.
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина не плаћа се
за узорке ресурса и резерви минералних сировина који се користе за
техничко-технолошка испитивања у индустријским условима.
Припадност прихода
Члан 26.

Приходи остварени од накнада из члана 20. овог закона у висини од 60%
припадају буџету Републике Србије, а у висини од 40% припадају буџету
јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација.
Ако се експлоатација врши на територији аутономне покрајине приходи
остварени од накнада из члана 20. овог закона у висини од 50% припадају
буџету Републике Србије, у висини од 40% припадају буџету јединице
локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, а у висини
од 10% припадају буџету аутономне покрајине.
V. НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈE И ЕНЕРГЕНАТА
Врсте накнада
Члан 27.
Накнаде за коришћење енергије и енергената су:
1) накнада за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и деривата
нафте;
2) накнада за унапређење енергетске ефикасности.
Енергија и енергенти, у смислу овог закона, су енергија и енергенти
дефинисани законом којим се уређује енергетика.
Члан 28.
Обвезник накнаде за коришћење енергије и енергената подноси пријаву за
евиденцију министарству у чијој су надлежности послови енергетике на
обрасцу пријаве за евиденцију, у року од 30 дана од дана добијања лиценце
за обављање енергетске делатности.
Обвезнику накнаде из става 1. овог члана министарство у чијој су
надлежности послови енергетике додељује одговарајући евиденциони број и
води евиденцију обвезника накнаде.
По извршеној евиденцији министарство у чијој су надлежности послови
енергетике издаје енергетском субјекту доказ о извршеној евиденцији и
додељеном евиденционом броју.
Ако обвезник из става 1. овог члана не поднесе пријаву за евиденцију,
министарство у чијој су надлежности послови енергетике ће доделити
евиденциони број по службеној дужности, на основу расположивих
података, односно фактичких околности.
Министар у чијој су надлежности послови енергетике ближе прописује
садржину и облик обрасца пријаве за евиденцију из става 1. овог члана.
Обвезници који поседују лиценцу за обављање енергетске делатности, који
нису евидентирани до дана ступања на снагу подзаконског акта из става 5.
овог члана, дужни су да поднесу пријаву за евиденцију у року од 30 дана од
дана ступања на снагу тог подзаконског акта.

Накнада за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и
деривата нафте
Обвезник накнаде
Члан 29.
Обвезник накнаде за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и
деривата нафте је енергетски субјект који обавља енергетску делатност
производње деривата нафте и енергетску делатност трговине нафтом,
дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом и има
лиценцу за обављање тих делатности у складу са законом којим се уређује
енергетика.
Основица
Члан 30.
Основица накнаде за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и
деривата нафте је количина деривата нафте изражена у јединици мере, и
то:
– литар (l) за безоловне моторне бензине, авионске бензине и гасна уља;
– килограм (kg) за течни нафтни гас, млазна горива и уља за ложење.
Висина накнаде
Члан 31.
Висина накнаде за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и
деривата нафте прописана је у Прилогу 2. Табела 1. овог закона.
Висина накнаде усклађује се са Годишњим програмом обавезних резерви
нафте и деривата нафте, у року од 15 дана од дана доношења тог програма.
Усклађене износе накнада из става 2. овог члана доноси Влада на предлог
министарства у чијој су надлежности послови енергетике.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 32.
Утврђивање накнаде за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и
деривата нафте врши се за безоловни моторни бензин, авионски бензин,
гасна уља, течни нафтни гас, млазна горива и уља за ложење (у даљем
тексту: деривати нафте) који су произведени у Републици Србији, односно
који су увезени у Републику Србију.
Утврђивање накнаде за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и
деривата нафте врши обвезник накнаде приликом стављања деривата нафте
у промет на тржиште Републике Србије и/или приликом отпреме горива
намењеног снабдевању ваздухоплова на међународним линијама на дан
отпреме горива из царинског складишта или на дан спровођења поступка
извозног царињења.

Стављањем у промет деривата нафте сматра се:
1) свако отпремање деривата нафте из производног погона од стране
произвођача ових производа, осим отпремања из производног погона у
царинско складиште утоварено у складу са царинским прописима;
2) свако отпремање деривата нафте из акцизног складишта, осим отпремања
у сопствено друго акцизно складиште, односно у царинско складиште,
утоварено у складу са царинским прописима;
3) мањак производа у акцизном складишту, осим мањка који се може
правдати вишом силом;
4) расход (кало, растур, квар и лом) у акцизном складишту, изнад количине
утврђене прописом који доноси Влада.
Изузетно од става 2. овог члана, накнаду утврђује надлежни царински
орган, на дан обрачуна увозних дажбина.
Ако обвезник накнаде не обрачуна накнаду, односно не достави надлежном
министарству обрачун накнаде на прописаном обрасцу у прописаном року,
месечну обавезу утврђује надлежно министарство на основу извештаја
достављеног у претходном месецу, односно уколико тај извештај не постоји
на основу просечног обрачуна накнаде исказане у достављеним извештајима
у претходним периодима.
Износ накнаде за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и
деривата нафте једнак је производу количине деривата нафте и висине
накнаде из члана 31. овог закона.
Члан 33.
Утврђена накнада за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и
деривата нафте плаћа се:
1) најкасније последњег дана у месецу за износ накнаде обрачунат за
период од 1. до 15. дана у месецу;
2) најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец за износ накнаде
обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.
Утврђена накнада при увозу плаћа се у складу са прописима којима се
уређује наплата увозних дажбина.
Ако је плаћени износ по месечним обрачунима мањи од износа утврђеног у
годишњем обрачуну накнаде, утврђена разлика се плаћа до краја фебруара
текуће за претходну календарску годину.
Ако је плаћени износ по месечним обрачунима већи од износа утврђеног у
годишњем обрачуну за календарску годину, више плаћени износ урачунава
се за плаћање месечне обавезе за наредни период.
Члан 34.

Обрачун утврђене накнаде за формирање и одржавање обавезних резерви
нафте и деривата нафте, на прописаном обрасцу, обвезник накнаде
доставља министарству у чијој су надлежности послови енергетике, и то:
1) месечни обрачун најкасније до 20. у месецу за претходни месец;
2) годишњи обрачун најкасније до 31. јануара текуће године за претходну
годину.
Обвезник, као прилог уз месечни, односно годишњи обрачун из става 1. овог
члана доставља и:
1) месечни, односно годишњи обрачун количина деривата нафте стављених
у промет на територији Републике Србије, односно увезеног на територију
Републике Србије;
2) извештај о извршеним уплатама за период за који доставља обрачун.
Министар у чијој су надлежности послови енергетике ближе прописује
садржину и облик обрасца месечног и годишњег обрачуна количина
деривата нафте стављених у промет на територији Републике Србије,
односно увезеног на територију Републике Србије, обрасца месечног и
годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде, обрасца извештаја о уплати,
као и начин достављања ових образаца.
Ослобођењa
Члан 35.
Ослобађа се плаћања накнаде за обавезне резерве нафте и деривата нафте
енергетски субјект који има лиценцу за обављање енергетске делатности
производње деривата нафте:
1) за промет деривата нафте који се врши са територије Републике Србије
ван територије АП Косово и Метохија (у даљем тексту: АПКМ) на територију
АПКМ, за време важења Резолуције Савета безбедности Организације
Уједињених нација број 1244;
2) за деривате нафте који ће бити употребљени у даљем процесу
производње, о чему је енергетски субјект дужан да достави доказ
надлежном царинском органу.
Накнада за унапређење енергетске ефикасности
Обвезник накнаде
Члан 36.
Обвезник накнаде за унапређење енергетске ефикасности је енергетски
субјект који:
1) обавља енергетске делатности снабдевања електричном енергијом,
снабдевања природним гасом и јавног снабдевања природним гасом и има

лиценцу за обављање тих делатности у складу са законом којим се уређује
енергетика;
2) обавља енергетску делатност производње деривата нафте и трговине
нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом
и има лиценцу за обављање тих делатности у складу са законом којим се
уређује енергетика.
Основица
Члан 37.
Основица накнаде за унапређење енергетске ефикасности је испоручена
количина енергије и енергената изражена у мерној јединици:
1) литар (l) за безоловне моторне бензине и гасна уља која се користе као
гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем;
2) килограм (kg) за течни нафтни гас – аутогас и уља за ложење;
3) kWh за електричну енергију;
4) метар кубни (m³) за природни гас сведен на стандардне услове и
референтну топлотну вредност.
Висина накнаде
Члан 38.
Висина накнаде за унапређење енергетске ефикасности прописана је у
Прилогу 2, Табела 2. овог закона.
Висина накнаде из става 1. овог члана усклађује се једном годишње са
Програмом финансирања активности и мера унапређења ефикасног
коришћења енергије који се доноси у складу са законом којим се уређује
ефикасно коришћење енергије, у року од 15 дана од дана доношења тог
програма.
Усклађене износе накнада из става 2. овог члана доноси Влада на предлог
министарства у чијој су надлежности послови енергетике.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 39.
Утврђивање накнаде за унапређење енергетске ефикасности за испоручену
енергију и/или енергенте крајњем купцу/потрошачу врши обвезник накнаде
из члана 36. став 1. тачка 1) овог закона приликом испостављања рачуна за
испоручену енергију и/или енергенте крајњем купцу/потрошачу.
Количина испоручене електричне енергије, односно природног гаса који је
основица за утврђивање накнаде из става 1. овог члана, утврђује се на
основу очитавања потрошње преко мерних уређаја на месту примопредаје, у
складу са законом којим се уређује област енергетике.

Количина природног гаса који је основица за обрачун накнаде је испоручена
количина природног гаса изражена у m³, сведеног на обрачунску
запремину, која се израчунава користећи стандардно стање и топлотну
вредност природног гаса за обрачунски период у односу на референтну
топлотну вредност природног гаса у складу са прописима којим се уређују
услови за испоруку природног гаса, за свако место испоруке природног гаса
у обрачунском периоду.
Утврђивање накнаде за унапређење енергетске ефикасности за испоручене
деривате нафте врши обвезник накнаде из члана 36. став 1. тачка 2) овог
закона приликом стављања у промет деривата нафте.
Стављањем у промет деривата нафте сматра се промет деривата нафте
уређен чланом 32. став 3. овог закона.
За деривате нафте који се увозе ради стављања на тржиште у Републици
Србији, надлежни царински орган је дужан да утврди обавезу плаћања
накнаде при увозу, на дан обрачуна увозних дажбина.
Основица за утврђивање износа накнаде се умањује за количину електричне
енергије, откупљену по подстицајној цени од произвођача који имају статус
повлашћеног произвођача електричне енергије, у складу са прописима из
области енергетике.
Ако обвезник накнаде не обрачуна накнаду, односно не достави надлежном
министарству обрачун накнаде на прописаном обрасцу у прописаном року,
месечну обавезу утврђује надлежно министарство на основу извештаја
достављеног у претходном месецу, односно уколико тај извештај не постоји
на основу просечног обрачуна накнаде исказане у достављеним извештајима
у претходним периодима.
Накнада за унапређење енергетске ефикасности утврђује се као производ
количине енергената/енергије испоручене крајњим купцима и висине
накнаде из члана 38. овог закона.
Члан 40.
Утврђена накнада за унапређење енергетске ефикасности плаћа се
најкасније последњег дана у месецу за претходни месец.
Изузетно од става 1. овог члана утврђена накнада за унапређење енергетске
ефикасности при увозу деривата нафте плаћа се у складу са прописима
којима се уређује наплата увозних дажбина.
Ако је плаћени износ накнаде по месечним обрачунима мањи од износа
утврђеног у годишњем обрачуну накнаде, утврђена разлика се плаћа до 31.
јануара текуће године за претходну годину.
Ако је плаћени износ накнаде по месечним обрачунима већи од износа
утврђеног у годишњем обрачуну, више плаћени износ урачунава се за
плаћање месечне обавезе за наредни период.

Члан 41.
Обрачун утврђене накнаде за унапређење енергетске ефикасности на
прописаном обрасцу, обвезник накнаде доставља министарству у чијој су
надлежности послови енергетике, и то:
1) месечни обрачун најкасније до 20. у месецу за претходни месец;
2) годишњи обрачун најкасније до 31. јануара текуће године за претходну
годину.
Обвезник, као прилог уз месечни, односно годишњи обрачун из става 1. овог
члана доставља:
1) месечни, односно годишњи обрачун количина енергије, односно
енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на
територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике
Србије;
2) извештај о извршеним уплатама за период за који доставља обрачун.
Министар у чијој су надлежности послови енергетике ближе прописује
садржину и облик обрасца месечног и годишњег обрачуна количина
енергије/енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на
територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике
Србије, обрасца месечног и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде,
обрасца извештаја о уплати, као и начин достављања ових образаца.
Припадност прихода
Члан 42.
Приходи остварени од накнада из члана 27. овог закона припадају буџету
Републике Србије.
VI. НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Обвезник
Члан 43.
Обвезник накнаде за промену намене пољопривредног земљишта је лице на
чији захтев се врши промена намене пољопривредног земљишта у складу са
законом којим се уређује пољопривредно земљиште, односно лице које је
извршило промену намене пољопривредног земљишта без претходно
плаћене накнаде за промену намене.
Захтев за промену намене пољопривредног земљишта може поднети
власник, односно корисник пољопривредног земљишта којем је посебним
актом јединице локалне самоуправе планирана друга намена, а које се до
привођења планираној намени користи за пољопривредну производњу.
Пољопривредно земљиште је земљиште у смислу закона којим се уређује
пољопривредно земљиште као и услови његовог коришћења.

Основица
Члан 44.
Основица за промену намене пољопривредног земљишта једнака је
основици за порез на имовину тог земљишта у години која претходи години
у којој је поднет захтев за промену намене земљишта.
Основица за промену намене пољопривредног земљишта за које није
утврђен порез на имовину у години која претходи години у којој се мења
намена, односно основица за пољопривредно земљиште које је ослобођено
плаћања пореза на имовину утврђује се на основу просечне цене квадратног
метра пољопривредног земљишта у одговарајућој, односно граничној зони,
одређене актом јединице локалне самоуправе за потребе утврђивања пореза
на имовину.
Уколико је утврђена просечна цена квадратног метра пољопривредног
земљишта у више граничних зона примениће се цена квадратног метра која
је најповољнија за обвезника.
Уколико није утврђена просечна цена у зони нити граничним зонама,
вредност земљишта утврђује овлашћени судски вештак за послове
пољопривреде, у складу са прописом којим се уређује поступак
експропријације.
Висина накнаде
Члан 45.
Висина накнаде за промену намене пољопривредног земљишта утврђује се
применом стопе од 50% на основицу.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 46.
Утврђивање накнаде за промену намене пољопривредног земљишта врши
решењем општинска, односно градска управа на чијој територији се налази
пољопривредно земљиште, на захтев власника, односно корисника
земљишта или по налогу пољопривредног инспектора.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:
1) доказ о власништву, односно праву коришћења пољопривредног
земљишта;
2) копија плана катастарске парцеле;
3) извод из одговарајућег планског документа о намени катастарске
парцеле;
4) сагласност министарства у чијој су надлежности послови пољопривреде
за промену намене пољопривредног земљишта у случајевима у којима се
намена пољопривредног земљишта мења ради:

(1) пошумљавања пољопривредног земљишта;
(2) експлоатације минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета,
камена и др.), и/или извођења радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке
и других материја на пољопривредном земљишту на одређено време;
5) доказ о плаћеној републичкој административној такси.
У случају када је пољопривредном земљишту планским документом
промењена намена у грађевинско, до привођења земљишта намени може се
користити за пољопривредну производњу, а обвезник накнаде је дужан да
плати накнаду за промену намене пољопривредног земљишта пре издавања
грађевинске дозволе.
Утврђену обавезу из става 1. овог члана обвезник накнаде дужан је да плати
у року од 15 дана од дана достављања решења.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству
у чијој су надлежности послови пољопривреде у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Ослобођења
Члан 47.
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта не плаћа се у
случају:
1) градње или реконструкције породичне стамбене зграде пољопривредног
домаћинства у циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства
или у случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише
до 200 m² стамбеног простора;
2) изградње економских објеката који се користе за примарну
пољопривредну производњу, односно који су у функцији примарне
пољопривредне производње, а власнику је пољопривреда основна делатност
и ако не поседује друго одговарајуће пољопривредно земљиште;
3) промене намене, односно врсте земљишта из пољопривредног у
грађевинско извршенe на основу закона, планског документа или одлуке
надлежног органа до 15. јула 1992. године, односно до дана ступања на
снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број
49/92);
4) одређивања локације за гробље или проширење гробља;
5) изградње објеката који служе за одбрану од поплава, за одводњавање и
наводњавање земљишта или за уређење бујица;
6) регулације водотока у функцији уређења пољопривредног земљишта;

7) изградње и проширења пољских путева који доприносе рационалном
коришћењу пољопривредног земљишта;
8) пошумљавања пољопривредног земљишта када је пољопривредном
основом или пројектом рекултивације утврђено да ће се то земљиште
рационалније користити ако се пошуми, без обзира на класу, по претходно
прибављеној сагласности министарства у чијој су надлежности послови
пољопривреде;
9) подизања пољозаштитних појасева;
10) изградње објеката који су актом Владе проглашени објектима од значаја
за Републику Србију, као и за изградњу објеката јавне намене у складу са
програмом уређивања грађевинског земљишта када је обвезник плаћања
Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне
самоуправе, као и јавна предузећа чији су оснивачи Република Србија,
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе.
Економски објекти су објекти који су у функцији примарне пољопривредне
производње у смислу закона којим се уређује пољопривредно земљиште.
Испуњеност услова за ослобођење од плаћања накнаде из става 1. овог
члана, на захтев власника, односно корисника пољопривредног земљишта,
решењем утврђује општинска, односно градска управа.
Уз захтев из става 3. овог члана, обвезник накнаде подноси следећу
документацију:
1) доказ о власништву или праву коришћења пољопривредног земљишта;
2) копију плана катастарске парцеле;
3) извод из одговарајућег планског документа о намени катастарске
парцеле;
4) сагласност министарства у чијој су надлежности послови пољопривреде
за промену намене пољопривредног земљишта;
5) податак о површини за коју се врши промена намене и идејни пројекат
објекта у случају изградње објекта;
6) податке о условима становања и члановима породичног домаћинства у
случају изградње породичног стамбеног објекта из става 1. тачка 1) овог
члана;
7) копију планског документа или одлуке надлежног органа у случају када је
промена намене извршена до дана ступања на снагу Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 49/92);
8) доказ надлежног органа о идентификацији парцеле у случају из тачкe 7)
овог стaвa;
9) доказ о плаћеној републичкој административној такси.

На решење из става 3. овог члана може се изјавити жалба министарству у
чијој су надлежности послови пољопривреде.
Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Припадност прихода
Члан 48.
Приходи од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у висини
од 60% припадају буџету Републике Србије, а у висини од 40% припадају
буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази
пољопривредно земљиште чија се намена мења.
VII. НАКНАДE ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ И КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Врсте накнада
Члан 49.
Накнадe за промену намене и коришћење шума и шумског земљишта су:
1) накнада за промену намене шума и шумског земљишта;
2) накнадe за коришћење шума и шумског земљишта.
Шума и шумско земљиште су шума и земљиште у смислу закона којим се
уређују шуме.
Накнада за промену намене шума и шумског земљишта
Обвезник накнаде
Члан 50.
Обвезник накнаде за промену намене шума и шумског земљишта је корисник
или сопственик шума и шумског земљишта на чији захтев се врши промена
намене шума и шумског земљишта.
Основица
Члан 51.
Основица накнаде за промену намене шума и шумског земљишта је вредност
шуме и шумског земљишта чија се намена мења утврђена у складу са
законом којим се уређује поступак експропријације.
Вредност шуме и шумског земљишта из става 1. овог члана утврђује стручна
служба корисника или сопственика шума, односно овлашћени судски вештак
за послове шумарства, у складу са прописом којим се уређује поступак
експропријације.
Висина накнаде
Члан 52.

Висина накнаде за промену намене шума и шумског земљишта једнака је
петострукој вредности основице.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 53.
Накнаду за промену намене шуме и шумског земљишта утврђује решењем
министарство у чијој су надлежности послови шумарства, на основу захтева
заинтересованог лица.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се до дана отпочињања
крчења шуме, наведеног у решењу.
Дан отпочињања крчења шуме је датум који је корисник, односно
сопственик шума и шумског земљишта коме је одобрена промена намене
шума и шумског земљишта, навео у захтеву за утврђивање накнаде за
промену намене шуме и шумског земљишта као датум отпочињања крчења
шуме.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Ослобођења
Члан 54.
Накнада за промену намене шума и шумског земљишта не плаћа се:
1) ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од
елементарних непогода и одбране земље, у складу са прописима који
уређују изградњу тих објеката;
2) у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума;
3) ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на
површини до 10 ари;
4) за земљиште у својини сопственика површине до 50 ари, које се у
службеној евиденцији води као шума или шумско земљиште, а користи се за
пољопривредну производњу, коме је одобрена промена намене решењем
министарства у чијој су надлежности послови шумарства;
5) приликом изградње објеката од значаја за Републику Србију, као и за
изградњу објеката јавне намене у складу са програмом уређивања
грађевинског земљишта када је обвезник плаћања Република Србија,
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, као и јавна
предузећа чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина,
односно јединица локалне самоуправе.
Припадност прихода
Члан 55.

Приходи остварени од накнаде за промену намене шума и шумског
земљишта припадају буџету Републике Србије, осим прихода остварених од
накнаде за промену намене шума и шумског земљишта на територији
аутономне покрајине који припадају буџету аутономне покрајине.
Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта
Члан 56.
Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта су:
1) накнадa за коришћење дрвета;
2) накнада за коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске
намене.
Накнада за коришћење дрвета
Обвезник накнаде
Члан 57.
Обвезник накнаде за коришћење дрвета је корисник, односно сопственик
шума и шумског земљишта.
Корисник шума, односно сопственик шума је лице у смислу закона којим се
уређују шуме.
Основица
Члан 58.
Основица за обрачун накнаде за коришћење дрвета је вредност дрвних
сортимената, према ценовнику корисника шума на шумском камионском
путу, на који сагласност даje Влада, односно надлежни орган аутономне
покрајине.
Вредност дрвних сортимената за кориснике, односно сопственике шума,
осим физичких лица, обрачунава се на основу количине посечених дрвних
сортимената.
Вредност дрвних сортимената за сопственике шума – физичка лица
обрачунава се на основу количине дозначених дрвних сортимената.
Шумски камионски пут је објекат (пут, односно влака) изграђен првенствено
ради обављања послова газдовања шумама.
Дозначени дрвни сортименти, представљају количину дрвета после
извршеног одабирања, обележавања дозначним жигом и евидентирања
стабала за сечу од стране овлашћеног лица, у смислу закона којим се
уређују шуме.
Висина накнаде
Члан 59.

Накнада за коришћење дрвета утврђује се применом стопе од 3% на
основицу.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 60.
Накнаду за коришћење дрвета обрачунава обвезник накнаде за месечни
период, на прописаном обрасцу, који доставља министарству у чијој су
надлежности послови шумарства у року од 15 дана по истеку месеца за који
се утврђује.
Обрачуната обавеза из става 1. овог члана плаћа се до 15. у месецу за
претходни месец.
Обвезник накнаде је дужан да води евиденцију о дрвним сортиментима које
користи.
Министар у чијој су надлежности послови шумарства ближе прописује
садржину обрасца из става 1. овог члана.
Изузетно од става 1. овог члана, ако је сопственик шума физичко лице,
обавеза плаћања накнаде утврђује се у поступку дознаке (обележавања
стабала за сечу), на дозначном листу, од стране лица које има овлашћење
за обављање дознаке у складу са законом којим се уређују шуме.
Обавеза из става 5. овог члана плаћа се пре сече.
Ослобођење
Члан 61.
Накнада за коришћење дрвета не плаћа се за дрвне сортименте са површина
на којима се врши санација штете у складу са санационим планом.
Припадност прихода
Члан 62.
Приходи остварени од накнаде за коришћење дрвета у висини од 70%
припадају буџету Републике Србије, а у висини од 30% припадају буџету
јединице локалне самоуправе, осим прихода остварених на територији
аутономне покрајине који у висини од 70% припадају буџету аутономне
покрајине, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне
самоуправе, која се налази на територији аутономне покрајине.
Накнада за коришћење шумског земљишта у државној својини у
нешумске намене
Обвезник накнаде
Члан 63.

Обвезник накнаде за коришћење шумског земљишта у државној својини у
нешумске намене је лице којем је корисник шума и шумског земљишта
шумско земљиште дао на коришћење у нешумске намене.
Под коришћењем шумског земљишта у државној својини у нешумске намене
подразумева се коришћење шумског земљишта за намене које нису у
функцији газдовања шумама у складу са планским документима, а које су
разврстане према сродности коришћења шумског земљишта, за:
1) геолошка истраживања, експлоатацију минералних сировина и
минералне, полу-минерализоване и изворске воде;
2) постављање подземних и надземних објеката и водова комуналне и
енергетске инфраструктуре, као и инфраструктуре за електронске
комуникације;
3) постављање објеката за обављање делатности, односно на други начин
коришћење шумског земљишта у сврху обављања делатности;
4) постављање објеката и коришћење земљишта за сопствене потребе
физичких лица (викенд куће и окућнице које нису зидане и немају темељ);
5) привез пловних објеката;
6) коришћење шумских путева.
Обвезнику накнаде за коришћење шумског земљишта у државној својини у
нешумске намене не може се наплаћивати и закупнина за то шумско
земљиште у државној својини.
Основица
Члан 64.
Основица накнаде за коришћење шумског земљишта у државној својини у
нешумске намене је:
1) површина земљишта изражена у метрима квадратним (m²) за намене из
члана 63. став 2. тач. 1), 2) и 4) овог закона;
2) површина земљишта изражена у метрима квадратним (m²), односно
дужина изражена у m за намене из члана 63. став 2. тачка 3) овог закона;
3) број привеза за намене из члана 63. став 2. тачка 5) овог закона;
4) запремина изражена у метрима кубним (m³), маса изражена у тонама (t),
односно број возила за намене из члана 63. став 2. тачка 6) овог закона.
Висина накнаде
Члан 65.
Висине накнада за коришћење шумског земљишта у државној својини у
нешумске намене, по појединачној намени коришћења, утврђене су у
Прилогу 3, у Табелама 1. до 6. овог закона.

Начин утврђивања и плаћања
Члан 66.
Накнаду за коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске
намене утврђује решењем корисник шума и шумског земљишта.
Накнаде за намене из члана 63. став 2. тач. 1), 2), 4) и 5) овог закона
утврђују се за календарску годину, а плаћање се врши аконтационо, у
једнаким месечним ратама, до 15. у месецу за претходни месец и коначно по
истеку године, уколико по истеку године постоји разлика у односу на
основицу накнаде на основу које је утврђена аконтација у току године.
Ако је износ плаћених аконтација из става 2. овог члана у току године мањи
од износа утврђеног у коначном обрачуну за ту календарску годину, разлика
се плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења, а ако је износ
плаћених аконтација из става 2. овог члана у току године већи од износа
обавезе утврђене у коначном обрачуну накнаде за ту календарску годину,
више плаћени износ се користи за плаћање аконтација за наредни период.
До доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину, обвезник је дужан да плаћа аконтацију у висини месечне
обавезе за претходну годину у року из става 2. овог члана.
Након доношења решења о утврђивању накнаде из става 2. овог члана за
текућу годину обвезник је дужан да аконтацију за текућу годину увећа или
умањи тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће године
доведу на износ као да је уплата аконтација вршена у складу са решењем о
утврђивању накнаде из става 2. овог члана за текућу годину.
Обвезницима који први пут започињу коришћење земљишта за намене из
члана 63. став 2. овог закона, аконтациона обавеза се утврђује решењем у
року од 15 дана од дана закључивања уговора о коришћењу земљишта,
сразмерно времену коришћења а плаћање утврђене обавезе врши се у року
од 15 дана по истеку месеца.
Накнаде за намене из члана 63. став 2. тачка 3) овог закона утврђују се за
календарску годину, односно месечни период, односно на дневном нивоу у
зависности од појединачне намене коришћења наведене у Прилогу 3. овог
закона.
Накнаде из члана 63. став 2. тачка 6) овог закона за коришћење шумских
саобраћајница и шумског земљишта за одржавање трка и сличних
манифестација, чија је висина одређена на дневном нивоу, утврђују се
решењем и утврђена накнада плаћа пре отпочињања коришћења.
Корисник шума и шумског земљишта је дужан да води евиденцију о
коришћењу шумског земљишта у државној својини у нешумске намене и
утврђеној накнади на прописаном обрасцу, који доставља министарству у

чијој су надлежности послови шумарства, односно надлежном органу
аутономне покрајине у року од 15 дана по истеку месеца.
Министар у чијој су надлежности послови шумарства ближе прописује
садржину обрасца из става 9. овог члана.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству
у чијој су надлежности послови пољопривреде, водопривреде и шумарства у
року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба из става 11. овог члана не одлаже извршење решења.
Ослобођења
Члан 67.
Накнада за коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске
намене не плаћа се за коришћење шумског земљишта у државној својини за:
1) постављање и коришћење привремених објеката за пчеларство;
2) постављање и коришћење објеката за пречишћавање вода;
3) испитивање противградних ракета;
4) постављање и коришћење привремених објеката за сточарску и
пољопривредну производњу на земљишту које се налази изнад 500 m
надморске висине;
5) постављање и коришћење торова за стоку, пашарење и жирење;
6) постављање и коришћење репроцентара за узгој дивљачи;
7) пољопривредну производњу,
8) за фотографисање ретких врста и снимање звучних ефеката.
Припадност прихода
Члан 68.
Приходи остварени од накнада за коришћење шумског земљишта у државној
својини у нешумске намене из члана 63. тач. 1) до 5) овог закона у висини
од 80% припадају и уплаћују се на рачун корисника шума и шумског
земљишта а у висини од 20% буџету Републике Србије, односно буџету
аутономне покрајине ако се шумско земљиште налази на територији
аутономне покрајине.
Приходи остварени од накнада за коришћење шумског земљишта у државној
својини у нешумске намене из члана 63. тачка 6) овог закона припадају и
уплаћују се на рачун корисника шума и шумског земљишта.
VIII. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА
ДИВЉАЧИ
Обвезник нaкнaдe

Члан 69.
Обвезник накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи је
корисник ловишта.
Ловостајем заштићене врсте дивљачи су врсте дивљачи које се заштићују
забраном лова у одређеном периоду ловне године у складу са прописима
којима се уређују дивљач и ловство.
Корисник ловишта је правно лице које испуњава услове за спровођење
ловног газдовања, у смислу закона којим се уређују дивљач и ловство.
Ловна година из става 2. овог члана је период од 1. априла текуће године до
31. марта следеће године.
Основица
Члан 70.
Основица накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи је
вредност планираног одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи, осим
вредности планираног одстрела фазана, за текућу ловну годину утврђена у
складу са законом којим се уређују дивљач и ловство.
Вредност планираног одстрела утврђује се према ценовнику који прописује
Влада на предлог министарства у чијој су надлежности послови ловства.
Вредност планираног одстрела из става 2. овог члана утврђује се до краја
фебруара, за наредну ловну годину.
Висина накнаде
Члан 71.
Висина накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи
утврђује се применом стопе од 10% на основицу.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 72.
Обвезник накнаде дужан је да министарству у чијој су надлежности послови
ловства достави обрачунату накнаду за коришћење ловостајем заштићених
врста за наредну ловну годину, на прописаном обрасцу, најкасније до 1.
априла текуће ловне године.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана у износу од 30% плаћа се
најкасније до 15. априла текуће ловне године, а износ од 70% утврђене
обавезе плаћа се најкасније до 31. децембра текуће ловне године.
Образац из става 1. овог члана прописује министар у чијој су надлежности
послови ловства у складу са прописима којима се уређују дивљач и ловство.
Припадност прихода
Члан 73.

Приходи остварени од накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста
дивљачи припадају буџету Републике Србије.
Ако су приходи од накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста
дивљачи остварени на територији аутономне покрајине у висини од 30%
припадају буџету Републике Србије, а у висини од 70% припадају буџету
аутономне покрајине.
IX. НАКНАДE ЗА ВОДЕ
Врстe нaкнaдa
Члан 74.
Накнаде за воде су:
1) накнада за коришћење водa;
2) накнада за извађени речни нанос;
3) накнада за одводњавање;
4) накнада за коришћење водних објеката и система;
5) накнада за испуштене воде.
Појмови воде, речни нанос, водни објекти и системи и реципијент имају
значење утврђено законом којим се уређују воде.
Накнадa за коришћење водa
Обвезник накнаде
Члан 75.
Обвезник накнаде за коришћење вода је лице које:
1) воду захваћену из површинских и подземних вода користи за пиће,
наводњавање, погонске, технолошке, комуналне и друге сличне намене;
2) користи термалне воде на подручју које се не сматра бањом, као и лице
које користи термалне воде на подручју које се сматра бањом, а није
обвезник накнаде за природни лековити фактор;
3) користи воду за узгој риба у рибњацима;
4) врши снабдевање водом за пиће системом јавног водовода;
5) захвата воду ради флаширања, односно захвата воду ради коришћења у
финалном производу;
6) користи воду за производњу електричне енергије за продају или за
сопствене потребе.
Основица
Члан 76.

Основица накнаде за коришћење вода је:
1) за намене из члана 75. тач. 1)–4) овог закона:
(1) количина захваћене, односно испоручене воде изражена у метрима
кубним (m³), када постоје уређаји за мерење количине захваћене, односно
испоручене воде;
(2) пројектовани капацитет захваћене воде на водозахвату изражен у
метрима кубним (m³), када не постоје уређаји за мерење количине
захваћене воде;
(3) површина пољопривредног земљишта које се наводњава, изражена у
хектарима (hа), када не постоји могућност мерења количине испоручене
воде;
(4) површина топловодних рибњака и рибњака за спортски риболов
изражена у хектарима (hа), када не постоји могућност мерења количине
захваћене, односно испоручене воде;
2) за намене из члана 75. тачка 5) овог закона количина продате
флаширане воде изражена у литрима (l), односно количина воде у
производу изражена у литрима (l);
3) за намене из члана 75. тачка 6) овог закона количина произведене
електричне енергије на прагу хидроелектране или термоелектране изражена
у киловат часовима (kWh).
Висина накнаде
Члан 77.
Висина накнаде за коришћење вода, према квалитету воде и намени,
прописана је у Прилогу 4, Табела 1. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 78.
Накнаду за коришћење вода утврђује министарство у чијој су надлежности
послови водопривреде, односно надлежни орган аутономне покрајине за
територију аутономне покрајине решењем, за календарску годину.
Утврђена накнада из става 1. овог члана плаћа се, као аконтација, у
једнаким месечним ратама, до 15. у месецу за претходни месец и коначно по
истеку године уколико по истеку године постоји разлика у односу на
основицу накнаде на основу које је утврђена аконтација у току године.
Ако је износ плаћених аконтација из става 2. овог члана у току године мањи
од износа коначног обрачуна накнаде по истеку године, разлика се плаћа у
року од 15 дана од дана пријема решења, а ако је износ плаћених
аконтација из става 2. овог члана у току године већи од износа коначног

обрачуна накнаде по истеку године више плаћена накнада урачунава се као
аконтација за наредни период.
До доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину, обвезник је дужан да плаћа аконтацију у висини месечне
обавезе за претходну годину у року из става 2. овог члана.
Након доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину обвезник је дужан да аконтацију за текућу годину увећа или
умањи тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће године
доведу на износ као да је уплата аконтација вршена у складу са решењем о
утврђивању накнаде из става 1. овог члана за текућу годину.
Лице које у току године отпочне први пут да користи воду, дужно је да
органу надлежном за утврђивање накнаде из става 1. овог члана, у року од
15 дана рачунајући од данa почетка коришћења воде достави на прописаном
обрасцу податке од значаја за утврђивање месечне аконтације накнаде
(податке о процењеној количини захваћене, односно испоручене воде,
односно продате флаширане воде, површини рибњака, количини
произведене електричне енергије, односно снази постројења и друге
податке).
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Обвезник је дужан да, органу надлежном за утврђивање накнаде из става 1.
овог члана, достави податке о захваћеној количини воде у претходној
години, уколико има уређај за мерење, односно други податак који
представља основицу за утврђивање накнаде за коришћење вода, до 20.
јануара текуће године, на прописаном обрасцу.
Министар у чијој су надлежности послови водопривреде ближе прописује
садржину и изглед образаца из ст. 6. и 8. овог члана.
Ослобођења
Члан 79.
Накнада за коришћење вода не плаћа се за опште коришћење вода.
Oпштe кoришћeњe вoдa из става 1. овог члана пoдрaзумeвa кoришћeњe вoдa
бeз прeтхoднoг трeтмaнa, oднoснo бeз упoтрeбe пoсeбних урeђaja (пумпe,
нaтeгe и другo) или изгрaдњe вoдних oбjeкaтa, и тo зa пићe и сaнитaрнoхигиjeнскe пoтрeбe, нaпajaњe стoкe у дoмaћинству, рeкрeaциjу, укључуjући
и купaњe, гaшeњe пoжaрa и плoвидбу.
Накнада за извађени речни нанос
Обвезник накнаде
Члан 80.

Обвезник накнаде за извађени речни нанос је правно лице, односно
предузетник који врши вађење речног наноса из лежишта на водном
земљишту и на подручјима угроженим ерозијом.
Основица
Члан 81.
Основица накнаде за извађени речни нанос је количина извађеног речног
наноса изражена у метрима кубним (m³).
Висина накнаде
Члан 82.
Висина накнаде за извађени речни нанос, према врсти позајмишта, по метру
кубном (m³) прописана је у Прилогу 4, Табела 2. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 83.
Накнаду за извађени речни нанос утврђује министарство у чијој су
надлежности послови водопривреде, односно надлежни орган аутономне
покрајине за територију аутономне покрајине решењем за месечни период.
Правно лице, односно предузетник који врши вађење речног наноса дужан
је да податке о локацији, врсти и количини извађеног речног наноса и
начину вађења речног наноса доставља министарству у чијој су
надлежности послови водопривреде, а на територији аутономне покрајине
надлежном органу аутономне покрајине и јавном водопривредном
предузећу, на прописаном обрасцу, најкасније до 5. у месецу за претходни
месец.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Министар у чијој су надлежности послови водопривреде ближе прописује
садржину и изглед обрасца из става 2. овог члана.
Ослобођења
Члан 84.
Накнада за извађени речни нанос не плаћа се за количине извађеног речног
наноса који се користи за изградњу и одржавање водних објеката за
уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, које врши јавно
водопривредно предузеће, односно надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
Накнада за одводњавање

Обвезник накнаде
Члан 85.
Обвезник накнаде за одводњавање је власник, односно корисник земљишта
и објеката на мелиорационом подручју одређеном у складу са законом којим
се уређују воде, и то:
1) пољопривредног земљишта осим трстика и мочваре, необраслог шумског
земљишта и грађевинског земљишта;
2) објекта, односно простора намењеног за обављање делатности, изузев
ако је одвођење вода уређено системом атмосферске канализације;
3) стамбеног објекта, изузев ако је одвођење вода уређено системом
атмосферске канализације;
4) саобраћајне инфраструктуре (јавних и некатегорисаних путева,
железничке инфраструктуре, лука, пристаништа, аеродрома и друго), изузев
ако је одвођење вода уређено системом атмосферске канализације;
5) добара у општој употреби (паркови, тргови, улице и друго), изузев ако је
одвођење вода уређено системом атмосферске канализације.
Корисником из става 1. овог члана сматра се:
1) закупац, држалац и корисник непокретности у јавној својини по основу
уговора;
2) закупац стамбеног и другог објекта, за период дужи од једне године или
на неодређено време;
3) корисник непокретности у јавној својини, у складу са законом којим се
уређује јавна својина (ималац права коришћења, јавно предузеће или
друштво капитала као корисник непокретности на основу посебног закона,
оснивачког акта или уговора);
4) ималац права коришћења грађевинског земљишта, у складу са законом
којим се уређује режим грађевинског земљишта;
5) држалац непокретности у јавној својини, без правног основа.
Основица
Члан 86.
Основица накнаде за одводњавање је:
1) за пољопривредно земљиште, осим трстика и мочваре – површина
земљишта изражена у хектарима (hа);
2) за необрасло шумско земљиште – површина земљишта изражена у
хектарима (hа);

3) за грађевинско земљиште, осим земљишта под стамбеним и објектом
намењеним за обављање делатности – површина грађевинског земљишта
изражена у хектарима (hа);
4) за објекте саобраћајне инфраструктуре и друга добра у општој употреби –
површина земљишта изражена у хектарима (hа) објеката саобраћајне
инфраструктуре и других добара у општој употреби;
5) за грађевинско земљиште под стамбеним објектом и објектом намењеним
за обављање делатности – површина земљишта изражена у метрима
квадратним (m²) тог земљишта.
Висина накнаде
Члан 87.
Висина накнада зa одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и
мочваре, необраслог шумског земљишта и грађевинског земљишта, према
мелиорационом подручју, класи и култури пољопривредног земљишта, осим
трстика и мочваре, прописана је у Прилогу 4, Табелама 3. до 7. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 88.
Накнаду за одводњавање утврђује јавно водопривредно предузеће у чијој
надлежности је управљање системима за одводњавање у јавној својини
решењем, на годишњем нивоу.
Послове из става 1. овог члана надлежно јавно водопривредно предузеће
врши као поверене.
Надлежна служба за катастар непокретности дужна је да јавном
водопривредном предузећу из става 1. овог члана, дoставља, на његов
захтев, без накнаде, ажуриране податке о земљишту и власницима, односно
корисницима земљишта и других непокретности из члана 85. став 1. тач. 1–
4) овог закона, ради утврђивања обавезе плаћања накнаде за одводњавање.
Министарство у чијој је надлежности закључивање уговора о закупу
пољопривредног земљишта у јавној својини Републике Србије и орган који
обавља послове утврђивања и обрачунавања пореза на имовину у јединици
локалне самоуправе дужни су да надлежном јавном водопривредном
предузећу из става 1. овог члана дoстављају, на његов захтев, без накнаде,
податке о закупљеном пољопривредном земљишту, односно стамбеном и
пословном објекту, као и податке о власницима, односно корисницима тих
непокретности ради утврђивања обавезе плаћања накнаде за одводњавање.
Правно лице које на територији општине/града обавља комуналну делатност
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода дужно је да, ради
утврђивања обавезе плаћања накнаде за одводњавање, јавном
водопривредном предузећу из става 1. овог члана дoставља, на његов

захтев, без накнаде, ажуриране податке о катастарским општинама на
којима је одвођење вода уређено системом атмосферске канализације.
Утврђену накнаду из става 1. овог члана правно лице плаћа аконтационо, у
једнаким месечним ратама, до 15. у месецу за претходни месец, а физичко
лице у једнаким тромесечним ратама, у року од 45 дана од дана почетка
тромесечја.
До утврђивања накнаде из става 1. овог члана за текућу годину, физичко
лице плаћа аконтацију у висини тромесечне обавезе из претходне године, а
правно лице у висини обавезе за последњи месец претходне године.
Ако је износ плаћених аконтација у току године мањи од износа накнаде
утврђене решењем за текућу годину, разлика се плаћа у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Ако је обвезник аконтативно платио више него што је обавезан да плати
према обавези утврђеној решењем за текућу годину више плаћена накнада
се урачунава као аконтација накнаде за наредну годину.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству
у чијој су надлежности послови водопривреде, а на територији аутономне
покрајине органу надлежном за послове водопривреде аутономне покрајине,
у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Ослобођења
Члан 89.
Накнада за одводњавање не плаћа се за грађевинско земљиште под
пословним и стамбеним објектима, ако се плаћа накнада за одводњавање за
пословни, односно стамбени објекат.
Ако је проглашена ванредна ситуација, Влада на предлог министарства у
чијој су надлежности послови водопривреде може донети акт којим се
обвезник из члана 85. став 1. тачка 1) овог закона ослобађа обавезе
плаћања накнаде за одводњавање.
Накнада за коришћење водних објеката и система у јавној својини
Обвезник накнаде
Члан 90.
Обвезник накнаде за коришћење водних објеката и система у јавној својини
је:
1) власник, односно корисник пољопривредног и шумског земљишта,
индустријских и других објеката које водне објекте и системе у јавној
својини користи за наводњавање, снабдевање водом индустрије, рибњака и
других корисника, као и за друге потребе;

2) лице које водне објекте и системе у јавној својини користи за одвођење
отпадних вода из индустријских и других објеката, као и за друге намене.
Основица
Члан 91.
Оснoвицa нaкнaдe зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa и систeмa у jaвнoj свojини
зa нaвoдњaвaњe, снaбдeвaњe вoдoм становништва, индустриje, рибњaкa и
других кoрисникa је:
1) инсталисани капацитет:
(1) за снaбдeвaњe вoдoм становништва и индустриje изражен у литрима у
секунди (l/s);
(2) за наводњавање и снабдевање водом рибњака и других корисника
изражен у хeктaримa (ha);
2) ангажовани капацитет:
(1) ако постоји урeђaj зa мeрeњe кoличинe испoручeнe вoдe изражен у
мeтримa кубним (m³);
(2) ако не постоји урeђaj зa мeрeњe кoличинe испoручeнe вoдe за
снaбдeвaњe становништва и индустриje максимална количина воде коју
може захватити својим инсталисаним капацитетом изражена у мeтримa
кубним (m³);
(3) ако не постоји урeђaj зa мeрeњe кoличинe испoручeнe вoдe за
наводњавање и за снaбдeвaњe водом рибњака и других корисника
површина изражена у хeктaримa (ha).
Оснoвицa нaкнaдe зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa и систeмa у jaвнoj свojини
за узгој риба и за спортски риболов у акумулацијама и каналима је
површина водног огледала изражена у хектарима (ha).
Акo сe вода за намене из става 1. овог члана испoручуje прeкo црпнe
стaницe висoкoг притискa основица накнаде је инсталисани капацитет те
црпне станице изражен у литрима у секунди (l/s).
Оснoвицa нaкнaдe зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa и систeмa у jaвнoj свojини
за oдвoђeњe oтпaдних вoдa из индустриjских и других oбjeкaтa је:
1) aкo пoстojи урeђaj зa мeрeњe кoличинe испуштeнe oтпaднe вoдe кoличинa
испуштeнe oтпaднe вoдe изрaжeна у мeтримa кубним (m³);
2) ако не постоји урeђaj зa мeрeњe кoличинe испуштeнe oтпaднe вoдe:
(1) кoличинa зaхвaћeнe вoдe изрaжeна у мeтримa кубним (m³);
(2) мaксимaлни инстaлисaни вoдoзaхвaтни кaпaцитeт, aкo нe пoстojи урeђaj
зa мeрeњe кoличинe зaхвaћeнe вoдe.

Висина накнаде
Члан 92.
Висина накнаде за коришћење водних објеката и система у јавној својини, и
то за коришћење:
1) водних објеката мелиорационих система за снабдевање водом
становништва, индустрије и рибњака, укључујући и накнаду за коришћење
црпне станице високог притиска за испоруку воде, прописана је у Прилогу
4, Табелама 8. и 9. овог закона;
2) водних објеката мелиорационих система за наводњавање, укључујући и
накнаду за коришћење црпне станице високог притиска за испоруку воде,
прописана је у Прилогу 4, Табелама 10. и 11. овог закона;
3) водних објеката (акумулација и канала) за узгој риба прописана је у
Прилогу 4, Табели 12. овог закона;
4) водних објеката мелиорационих система за одвођење отпадних вода
прописана је у Прилогу 4, Табели 13. овог закона;
5) водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за
одвођење отпадних вода на територији АП Војводина, прописана је у
Прилогу 4, Табелама 14. и 15. овог закона;
6) водних објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” за снабдевање водом
индустрије, рибњака и других корисника и за наводњавање прописана је у
Прилогу 4, Табелама 16. и 17. овог закона;
7) објеката регионалних система за наводњавање и других водних објеката
на територији АП Војводине за снабдевање водом индустрије, рибњака и
других корисника и за узгој риба прописана је у Прилогу 4, Табелама 18, 19.
и 20. овог закона.
Уколико вoдни oбjeкти мeлиoрaциoних систeмa зa снaбдeвaњe вoдoм
стaнoвништвa, индустриje и рибњaкa, водни објекти мeлиoрaциoних систeмa
зa нaвoдњaвaњe и водни објекти регионалних система за наводњавање и
други водни објекти захватају воду из Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”
обвезник плаћа и накнаду за коришћење објеката Хидросистема „Дунав–
Тиса–Дунав”, у висини утврђеној овим законом.
Уколико се обвезнику накнаде вода испоручује преко црпне станице високог
притиска обвезник плаћа и накнаду за коришћење црпне станице високог
притиска, у висини утврђеној овим законом.
Министар у чијој су надлежности послови водопривреде утврђује
методологију за обрачун накнада за коришћење водних објеката и система
за одвођење отпадних вода и за негативан утицај непречишћених вода
изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора.
Начин утврђивања и плаћања

Члан 93.
Накнаду за коришћење водних објеката и система у јавној својини утврђује
решењем јавно водопривредно предузеће у чијој су надлежности
управљање тим водним објектима и системима, за календарску годину.
Послове из става 1. овог члана надлежно јавно водопривредно предузеће
врши као поверене.
Утврђена накнада из става 1. овог члана плаћа се, као аконтација, у
једнаким месечним ратама, до 15. у месецу за претходни месец и коначно по
истеку године уколико по истеку године постоји разлика у односу на
основицу накнаде на основу које је утврђена аконтација у току године.
Ако је износ плаћених аконтација из става 3. овог члана у току године мањи
од износа коначног обрачуна накнаде по истеку године, разлика се плаћа у
року од 15 дана од дана пријема решења, а ако је износ плаћених
аконтација из става 3. овог члана у току године већи од износа коначног
обрачуна накнаде по истеку године више плаћена накнада за коришћење
водних објеката и система урачунава се као аконтација накнаде за наредни
период.
До доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину, обвезник је дужан да плаћа аконтацију у висини месечне
накнаде за претходну годину у року из става 3. овог члана.
Након доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину, обвезник је дужан да аконтацију за текућу годину увећа или
умањи тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће године
доведу на износ као да је уплата аконтација вршена у складу са решењем о
утврђивању накнаде из става 1. овог члана за текућу годину.
Лице које у току године отпочне први пут да користи водне објекте и водне
системе, дужно је да јавном водопривредном предузећу из става 1. овог
члана, у року од 15 дана рачунајући од дана почетка коришћења водног
објекта и водног система, достави на прописаном обрасцу податке од
значаја за утврђивање месечне аконтације накнаде за коришћење водних
објеката и система.
Обвезник је дужан да органу надлежном за утврђивање накнаде из става 1.
овог члана достави податке о количини захваћене, односно испуштене воде
у претходној години, уколико има уређај за мерење, односно други податак
који представља основицу за утврђивање накнаде за коришћење водних
објеката и система, до 20. јануара текуће године, на прописаном обрасцу.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству
у чијој су надлежности послови водопривреде, а на територији аутономне
покрајине органу надлежном за послове водопривреде аутономне покрајине,
у року од 15 дана од дана достављања решења.

Жалба не одлаже извршење решења.
Министар у чијој су надлежности послови водопривреде ближе прописује
садржину и изглед обрасца из ст. 7. и 8. овог члана.
Накнада за испуштену воду
Обвезник накнаде
Члан 94.
Обвезник накнаде за испуштену воду је лице које непосредно или посредно:
1) испушта отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канал, језеро,
акумулацију и слично;
2) врши сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских
вода системом јавне канализације;
3) производи електричну енергију у термоелектранама са отвореним –
проточним системом за хлађење.
Основица
Члан 95.
Основица накнаде за испуштену воду је количина испуштене воде изражена
у метрима кубним (m³).
Изузетно од става 1. овог члана, ако обвезник накнаде за испуштену воду из
члана 94. тачка 3) овог закона нема мерне уређаје за мерење количине
испуштене воде, основица за обрачун накнаде је произведена електрична
енергија изражена у киловат-сатима (kWh).
Висина накнаде
Члан 96.
Висина накнаде зa испуштeну вoду, у зависности од врсте испуштене
отпадне воде у рецепијент или јавну канализацију прописана је у Прилогу 4.
Табела 21. овог закона.
Висина накнаде из става 1. овог члана повећава се у случају да је
реципијент заштићена област, и то:
1) за 50% када је реципијент зона санитарне заштите изворишта;
2) за 25% када је реципијент водно тело намењено рекреацији.
Начин утврђивања и плаћања накнаде
Члан 97.
Накнаду за испуштену воду утврђује министарство у чијој су надлежности
послови водопривреде, односно надлежни орган аутономне покрајине за
територију аутономне покрајине решењем, за календарску годину.

Утврђена накнада из става 1. овог члана плаћа се, као аконтација, у
једнаким месечним ратама, до 15. у месецу за претходни месец и коначно по
истеку године уколико по истеку године постоји разлика у односу на
основицу накнаде на основу које је утврђена аконтација у току године.
Ако је износ плаћених аконтација из става 2. овог члана у току године мањи
од износа коначног обрачуна накнаде по истеку године, разлика се плаћа у
року од 15 дана од дана пријема решења, а ако је износ плаћених
аконтација из става 2. овог члана у току године већи од износа коначног
обрачуна накнаде по истеку године више плаћена накнада урачунава се као
аконтација за наредни период.
До доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину, обвезник је дужан да плаћа аконтацију у висини месечне
обавезе за претходну годину у року из става 2. овог члана.
Након доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину обвезник је дужан да аконтацију за текућу годину увећа или
умањи тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће године
доведу на износ као да је уплата аконтација вршена у складу са решењем о
утврђивању накнаде из става 1. овог члана за текућу годину.
Лице које у току године отпочне први пут да испушта воде, дужно је да
органу надлежном за утврђивање накнаде из става 1. овог члана, у року од
15 дана рачунајући од данa почетка испуштања воде достави на прописаном
обрасцу податке од значаја за утврђивање месечне аконтације накнаде.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Обвезник је дужан да органу надлежном за утврђивање накнаде из става 1.
овог члана достави податке о испуштеној количини воде у претходној
години, уколико има уређај за мерење, односно други податак који
представља основицу за утврђивање накнаде за испуштену воду, до 20.
јануара текуће године, на прописаном обрасцу.
Министар у чијој су надлежности послови водопривреде ближе прописује
садржину и изглед образаца из ст. 6. и 8. овог члана.
Припадност прихода
Члан 98.
Приходи остварени од накнада за воде из члана 74. овог закона припадају
буџету Републике Србије, а приходи остварени од тих накнада на територији
аутономне покрајине припадају буџету аутономне покрајине.
X. НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Врсте накнада
Члан 99.

Накнаде за заштиту животне средине су:
1) накнада за коришћење рибарског подручја;
2) накнада за коришћење заштићеног подручја;
3) накнада за сакупљање, коришћење и промет врста дивље флоре, фауне и
гљива;
4) накнадe за загађивање животне средине;
5) накнада за заштиту и унапређивање животне средине;
6) накнада за производе који после употребе постају посебни токови
отпада;
7) накнада за амбалажу или упакован производ који после употребе постаје
амбалажни отпад;
8) накнада за загађивање вода.
Накнада за коришћење рибарског подручја
Обвезник накнаде
Члан 100.
Обвезник накнаде за коришћење рибарског подручја јесте корисник
рибарског подручја.
Појмови рибарско подручје и корисник рибарског подручја имају значење
утврђено законом којим се уређују заштита и одрживо коришћење рибљег
фонда.
Основица
Члан 101.
Основица накнаде за коришћење рибарског подручја је вредност издатих
дозвола за привредни риболов, односно вредност дозвола за рекреативни
риболов.
Вредност дозволе за привредни риболов утврђује корисник рибарског
подручја уз сагласност министарства у чијој су надлежности заштита и
одрживо коришћење рибљег фонда.
Вредност дозволе за рекреативни риболов одређује министар у чијој су
надлежности послови заштите и одрживог коришћења рибљег фонда
најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину.
Под појмовима привредни риболов и рекреативни риболов подразумева се
лов који је дефинисан законом којим се уређују заштита и одрживо
коришћење рибљег фонда.
Висина накнаде

Члан 102.
Висина накнаде за коришћење рибарског подручја износи:
1) 15% од вредности дозволе за привредни риболов;
2) 10% од вредности дозволе за рекреативни риболов.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 103.
Накнаду за коришћење рибарског подручја утврђује обвезник накнаде за
тромесечни период, на прописаном обрасцу, који доставља надлежном
министарству у року од 15 дана по истеку тромесечног периода.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се до 15. у месецу за
претходно тромесечје.
Контролу утврђивања и плаћања обавезе из ст. 1. и 2. овог члана врши
инспектор надлежан зa пoслoвe зaштитe и oдрживoг кoришћeњa рибљeг
фoндa, у складу са законом који уређује заштиту и oдрживo кoришћeње
рибљег фонда.
Корисник рибарског подручја дужан је да води евиденцију о издатим
дозволама за привредни, односно рекреативни риболов, на основу које врши
обрачун накнаде.
Министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине ближе
прописује садржину обрасца из става 1. овог члана.
Припадност прихода
Члан 104.
Приходи остварени од накнаде за коришћење рибарског подручја припадају
буџету Републике Србије, а приходи остварени на територији аутономне
покрајине припадају буџету аутономне покрајине.
Накнада за коришћење заштићеног подручја
Члан 105.
Накнада за коришћење заштићеног подручја плаћа се за:
1) обављање делатности у заштићеном подручју (делатност путничких
агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности;
делатности ресторана и покретних угоститељских објеката; делатност
трговине, занатских услуга; рударства; енергетике; саобраћаја и др.);
2) постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у
заштићеном подручју;
3) употребу возила на моторни погон на заштићеном подручју;

4) одржавање туристичких, рекреативних, спортских и других
манифестација и активности;
5) коришћење имена и знака заштићеног подручја;
6) посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима;
7) за заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својства
заштићеног подручја, а који су у власништву правног лица, предузетника
или физичког лица.
Накнада за коришћење заштићеног подручја из става 1. тачка 7) овог члана
плаћа се уколико није плаћена накнада из става 1. тачка 1), односно из
става 1. тачка 2) овог члана.
Заштићено подручје је подручје које је као такво дефинисано законом којим
се уређује заштита природе.
Обављање делатности из става 1. тачка 1) овог члана мора бити допуштено
у складу са прописима којим се уређује заштита природе.
Викендице и други некомерцијални објекти су објекти који служе за
повремени боравак лица.
Обвезник накнаде
Члан 106.
Обвезник накнаде за коришћење заштићеног подручја је корисник
заштићеног подручја, односно лице којe обавља послове или располаже
непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећује
заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и
на други начин користи заштићено подручје.
Висина накнаде
Члан 107.
Највиши износи накнаде за коришћење заштићеног подручја по предметима
утврђивања те накнаде, прописани су у Прилогу 5. овог закона.
Висину накнаде за коришћење заштићеног подручја својим актом утврђује
управљач заштићеног подручја за предмете утврђивања накнаде које
наплаћују на подручју којим управљају, највише до износа прописаних у
Прилогу 5. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 108.
Утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја врши управљач
заштићеног подручја решењем за календарску годину, односно сразмерно
периоду коришћења, када је период коришћења краћи од календарске
године.

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за календарску годину, плаћа се
тромесечно, у року од 15 дана по истеку тромесечја.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана за период коришћења краћи од
календарске године, плаћа се месечно, у року од 15 дана по истеку месеца.
Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, накнаде за коришћење заштићеног
подручја које се плаћају дневно, обвезник накнаде плаћа овлашћеном лицу
управљача заштићеног подручја, приликом уласка у заштићено подручје, на
основу издатог одговарајућег рачуна, односно улазнице на улазним местима,
односно информативним пунктовима, информативним центрима или на други
начин.
Обвезнику који отпочиње обављање делатности у заштићеном подручју
утврђује се аконтациона обавеза, у року од 15 дана од дана почетка
обављања делатности, а плаћање се врши у року из става 2. овог члана.
На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству у
чијој су надлежности послови заштите животне средине (када је заштићено
подручје проглашено актом Владе), односно органу у чијој су надлежности
послови заштите животне средине аутономне покрајине (када је заштићено
подручје проглашено актом Владе а налази се на територији аутономне
покрајине, односно када је проглашено актом надлежног органа аутономне
покрајине), односно органу у чијој су надлежности послови заштите животне
средине јединице локалне самоуправе (када је заштићено подручје
проглашено актом јединице локалне самоуправе).
Ослобођења
Члан 109.
Накнаде за коришћење заштићеног подручја ослобађају се:
1) физичка лица која живе у заштићеном подручју, која су запослена на
простору заштићеног подручја, која обављају послове или врше службене
радње у заштићеном подручју;
2) деца предшколског узраста;
3) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама;
4) пензионери са најнижим износом пензије у смислу закона којим се
уређује пензијско и инвалидско осигурање уз подношење доказа –
последњег примљеног чека од пензије;
5) корисници чије активности непосредно доприносе унапређењу стања,
презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;
6) корисници код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога,
наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања за
време трајања тих околности;

7) постављање и коришћење привремених објеката за пчеларство;
8) корисници ствари у јавној својини који обављају активности од општег
интереса који за обављање тих активности користе непокретности посебне
намене које су у посебном режиму у складу са законом.
Кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања,
презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја утврђује
управљач заштићеног подручја на основу критеријума које прописује
министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине.
Припадност прихода
Члан 110.
Приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја
припадају управљачу и уплаћују се на рачун управљача тог подручја.
Накнада за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста
дивље флоре, фауне и гљива
Обвезник накнаде
Члан 111.
Обвезник накнаде за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста
дивље флоре, фауне и гљива је лице које врши сакупљање, коришћење и
промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива.
Појмови заштићене врсте дивље флоре, фауне и гљива употребљавају се у
смислу закона којим се уређује заштита природе.
Основица
Члан 112.
Основица накнаде за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста
дивље флоре, фауне и гљива је јединична вредност одобрених заштићених
врста дивље флоре и гљива за сакупљање по килограму (kg), односно
вредност одобрене дивље фауне за сакупљање по јединки (комад).
Јединична вредност заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива је цена
коју утврђује министарство у чијој су надлежности послови заштите животне
средине по претходно прибављеном мишљењу министарства у чијој су
надлежности послови трговине, а пре објављивања конкурса за издавање
дозволе за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и
гљива у комерцијалне сврхе.
Висина накнаде
Члан 113.
Висина накнаде за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста
дивље флоре, фауне и гљива утврђује се применом стопе од 10% на
основицу.

Начин утврђивања и плаћања
Члан 114.
Утврђивање накнаде, врши обвезник накнаде, на основу обавештења
министарства у чијој су надлежности послови заштите животне средине о
одобреним количинама дивље флоре и гљива, односно одобреним јединкама
дивље фауне за сакупљање, као и вредности истих, на прописаном обрасцу,
који доставља министарству у чијој су надлежности послови заштите
животне средине уз захтев за издавање дозволе за сакупљање, коришћење
и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања обавештења о одобреној количини заштићених врста дивље
флоре и гљива, односно обавештења о одобреним јединкама дивље фауне
за сакупљање, и доказ о извршеној уплати доставља министарству у чијој су
надлежности послови заштите животне средине уз захтев за издавање
дозволе за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље
флоре, фауне и гљива.
Министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине ближе
прописује садржину обрасца из става 1. овог члана.
Припадност прихода
Члан 115.
Приходи остварени од накнаде за сакупљање, коришћење и промет
заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива припадају буџету Републике
Србије.
Накнадe за загађивање животне средине
Врсте накнада
Члан 116.
Накнадe за загађивање животне средине су:
1) накнада за eмисиjе SO2, NO2, прaшкaсте мaтeриjе и произведени или
одложени отпад;
2) накнада за супстaнце кoje oштeћуjу oзoнски oмoтaч;
3) накнада за пластичне полиетиленске кесе (у даљем тексту: пластичне
кесе).
Појмови емисија SO2, емисија NO2, прашкасте материје, супстанце које
оштећују озонски омотач и пластичне кесе употребљавају се у смислу
закона којим се уређује заштита животне средине.
Накнада за eмисиjе SO2, NO2, прaшкaсте мaтeриjе и произведени или
одложени отпад
Обвезник накнаде

Члан 117.
Обвезник накнаде за eмисиjе SO2, NO2, прaшкaсте мaтeриjе и произведени
или одложени отпад је:
1) лице које узрокује загађивање животне средине eмисиjама SO2, NO2
односно прaшкaстим мaтeриjaма из пoстрojeњa, појединачних извора
емисија, зa кoje сe издaje интeгрисaнa дoзвoлa, односно прaшкaстим
мaтeриjaма из aсфaлтних бaзa;
2) произвођач, односно одлагач опасног отпада за постројења за која се
издаје интегрисана дозвола;
3) јавна комунална предузећа, правна лица и предузетници, која управљају
комуналним отпадом.
Појединачни извори емисије SO2, NO2 и прашкастих материја, у смислу овог
закона, јесу технолошки процеси, индустријски погони, уређаји и објекти из
којих се испуштају у ваздух:
1) SO2 у количини већој од 100 kg годишње;
2) NO2 у количини већој од 30 kg годишње;
3) прашкасте материје у количини већој од 10 kg годишње.
Изузетно од става 2. тачка 3) овог члана, за асфалтне базе примењује се
емисиони фактор, односно маса емитованих загађујућих материја одређује
се према маси произведеног продукта, тако да за асфалтне базе износи
0,01% прашкастих материја у односу на укупну годишњу производњу.
Основица
Члан 118.
Oснoвицa нaкнaдe зa eмисиje SO2, NO2, прaшкaсте мaтeриjе и произведени
или одложени отпад је зa eмисиje SO2, NO2, прaшкaсте мaтeриjе количина
емисије изражена у тонама (t), односно за произведени или одложени отпад
количина произведеног или одложеног опасног отпада изражена у тонама
(t).
Висина накнаде
Члан 119.
Висинa нaкнaдe зa загађивање животне средине eмисиjама SO2, NO2,
емисијама прaшкaстих мaтeриja (из пoстрojeњa зa кoje сe издaje
интeгрисaнa дoзвoлa, односно из aсфaлтних бaзa) и за произведени или
одложени отпад, прописана је у Прилогу 6, Табела 1. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 120.

Утврђивање накнаде за eмисиje пojeдинaчних извoрa зaгaђивaњa SO2, NO2,
прaшкaстим мaтeриjама, и прoизвeдeним или oдлoжeним oтпaдом обвезнику
накнаде врши министарство у чијој су надлежности послови заштите
животне средине решењем за календарску годину, на основу извештаја
агенције за заштиту животне средине.
Агенција за заштиту животне средине дужна је да годишњи извештај из
става 1. овог члана достави министарству у чијој су надлежности послови
заштите животне средине до 30. априла текуће године за претходну годину.
Коначан обрачун нaкнaдe врши сe нa oснoву пoдaтaкa o гoдишњим
кoличинaмa eмисиja SO2, NO2, прaшкaстих мaтeриja односно oтпaдa, у
прeтхoднoм oбрaчунскoм пeриoду и висине нaкнaде зa jeдну тoну eмисиje и
кoрeктивних пoдстицajних кoeфициjeнaтa.
Нaкнaдa зa eмисиje SO2, NO2 и прaшкaсте мaтeриjе oбрaчунaвa сe прeмa
изрaзу:
N = N1 x E x Kk, где je:
N – изнoс нaкнaдe зa eмисиjу SO2 у динaримa или изнoс нaкнaдe зa eмисиjу
NO2 у динaримa или изнoс нaкнaдe зa eмисиjу прaшкaстих мaтeриja у
динaримa;
N1 – нaкнaдa зa jeдну тoну eмисиje SO2 или нaкнaдa зa jeдну тoну eмисиje
NO2 или нaкнaдa зa jeдну тoну eмисиje прaшкaстих мaтeриja;
E – кoличинa eмисиje у тoнaмa у кaлeндaрскoj гoдини;
Kk – кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт кojи зaвиси oд кoличинe и
пoрeклa eмисиje.
Кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт зa eмисиje SO2, NO2 и прaшкaстих
мaтeриjа изрaчунaвa сe прeмa изрaзу Kk = k1 x k2 x k3 у кojeм je:
k1 – кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт прeмa гoдишњoj кoличини
eмисиje;
k2 – кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт прeмa пoрeклу eмисиje;
k3 – кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт прeмa прoписaним грaничним
врeднoстимa eмисиje.
Кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт k1 утврђуje сe прeмa гoдишњoj
кoличини eмисиje SO2 и изнoси зa:
1) кoличину eмисиje jeднaку или вeћу oд 500 тoнa гoдишњe – 1,00;
2) кoличину eмисиje jeднaку или вeћу oд 100, a мaњу oд 500 тoнa гoдишњe –
0,83;
3) кoличину eмисиje вeћу oд 0,1, a мaњу oд 100 тoнa гoдишњe – 0,67.

Кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт k1 утврђуje сe прeмa гoдишњoj
кoличини eмисиje NO2 и изнoси зa:
1) кoличину eмисиje jeднaку или вeћу oд 500 тoнa гoдишњe – 1,00;
2) кoличину eмисиje jeднaку или вeћу oд 50, a мaњу oд 500 тoнa гoдишњe –
0,83;
3) кoличину eмисиje вeћу oд 0,03, a мaњу oд 50 тoнa гoдишњe – 0,67.
Кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт k1 утврђуje сe прeмa гoдишњoj
кoличини eмисиje прaшкaстих мaтeриja и изнoси зa:
1) кoличину eмисиje jeднaку или вeћу oд 500 тoнa гoдишњe – 1,00;
2) кoличину eмисиje jeднaку или вeћу oд 10, a мaњу oд 500 тoнa гoдишњe –
0,83;
3) кoличину eмисиje вeћу oд 0,01, a мaњу oд 10 тoнa гoдишњe – 0,67.
Кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт k2 утврђуje сe прeмa пoрeклу eмисиje
SO2 или NO2 или прaшкaстих мaтeриja и изнoси зa:
1) eмисиje услeд сaгoрeвaњa гoривa – 1,0;
2) eмисиje из тeхнoлoшкoг прoцeсa – 1,0.
Кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт k3 утврђуje сe прeмa прoписaним
грaничним врeднoстимa eмисиje и изнoси зa:
1) врeднoсти eмисиja утврђeнe кoнтинуaлним мeрeњeм кoje тoкoм
кaлeндaрскe гoдинe нe прeлaзe прoписaнe грaничнe врeднoсти eмисиje и
прoписaнe услoвe – 0,8;
2) врeднoсти eмисиje утврђeнe кoнтинуaлним мeрeњeм кoje тoкoм
кaлeндaрскe гoдинe прeлaзe прoписaнe грaничнe врeднoсти eмисиje,
oднoснo прoписaнe услoвe и зa врeднoсти eмисиje кoje нису утврђeнe
кoнтинуaлним мeрeњeм – 1,0.
Нa oбрaчунaвaњe нaкнaдe зa прaшкaстe мaтeриje које су eмитoвaне из
aсфaлтних бaзa, односно зa прoизвeдeни или oдлoжeни oтпaд нe примeњуje
сe кoрeктивни пoдстицajни кoeфициjeнт.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Члан 121.
Утврђена накнада из члана 120. став 1. овог закона се плаћа аконтационо,
на основу обавезе која је утврђена за претходну годину:
1) у року од 15 дана по истеку тромесечја када je изнoс утврђене обавезе
једнак или вeћи oд 1.000.000 динaрa, a мaњи oд 12.000.000 динaрa;

2) у року од 15 дана од истека месеца, када je изнoс утврђене обавезе
једнак или вeћи oд 12.000.000 динaрa.
Изузетно од става 1. овог члана утврђена накнада из члана 120. став 1. овог
закона се плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења у случају
када је износ утврђене обавезе мањи од 1.000.000 динaрa.
Aкo je износ плаћених аконтација вeћи од изнoса кojи сe утврди кoнaчним
oбрaчунoм нaкнaдe зa обрачунски пeриoд, више плаћен износ накнаде на
основу аконтационих уплата обвезник користи за измирење обавеза за
наредни период или се по поднетом захтеву обвезника врши повраћај више
уплаћеног износа у случају када није обвезник накнаде у наредном периоду.
Aкo je oбвeзник накнаде пo oснoву aкoнтaциjа уплaтиo мaњи изнoс oд
изнoсa кojи сe утврди кoнaчним oбрaчунoм нaкнaдe зa пeриoд за кoји je
aкoнтaциja плaћeнa, дужан је да утврђену рaзлику плати у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Члан 122.
Обвезник је дужан да достави Aгeнциjи зa зaштиту живoтнe средине
годишњи извештај о кoличинaмa eмисиja SO2, NO2, прaшкaстих мaтeриja и
oтпaдa у Нaциoнaлни рeгистaр извора зaгaђивaњa до 31. марта текуће
године за претходну годину, уносом података у информациони систем
Националног регистра извора загађивања.
Зa oбвeзника нaкнaдe кojи није дoстaвио пoдaткe у Нaциoнaлни рeгистaр
извора зaгaђивaњa у року из става 1. овог члана, министарство у чијој су
надлежности послови заштите животне средине ћe oбрaчунaти нaкнaду нa
oснoву извeштaja рeпубличкoг инспeктoрa зa зaштиту живoтнe срeдинe o
кoличини eмисиje SO2, NO2, прaшкaстих мaтeриja, oднoснo кoличинe oтпaдa.
Начин достављања података o гoдишњим кoличинaмa eмисиja SO2, NO2,
прaшкaстих мaтeриja и oтпaдa у Нaциoнaлни рeгистaр извора зaгaђивaњa,
као и обрасце на којима се достављају подаци о гoдишњим кoличинaмa
eмисиja SO2, NO2, прaшкaстих мaтeриja и oтпaдa у Нaциoнaлни рeгистaр
извора зaгaђивaњa, ближе уређује министар у чијој су надлежности послови
заштите животне средине.
Члан 123.
Oбвeзник накнада за загађивање животне средине дужан је дa приjaви
министарству у чијој су надлежности послови животне средине податке о:
1) прoмeни влaсништвa, зaкупa или другoг прaвa нa пojeдинaчнoм извoру
eмисиje SO2, NO2, прaшкaстих мaтeриja, oднoснo дeпoниje;
2) пoчeтку рaдa нoвoг пojeдинaчнoг извoрa eмисиje SO2, NO2, односно
прaшкaстих мaтeриja;

3) дaтуму трajнoг зaтвaрaњa пoстojeћeг пojeдинaчнoг извoрa eмисиje SO2,
NO2, односно прaшкaстих мaтeриja.
Приjaву података из стaвa 1. oвoг члaнa oбвeзник je дужaн дa дoстaви у
рoку oд 30 дaнa oд дaнa нaстaнкa прoмeнe.
Олакшице
Члан 124.
Oбвезник накнаде за загађивање животне средине има право на повраћај,
односно смањење дела утврђене и плаћене накнаде за загађивање животне
средине од постројења за која се издаје интегрисана дозвола, у складу са
прописима који уређују заштиту животне средине, ако су испуњени следећи
услови:
1) ако интегрисану дозволу прибави пре рока утврђеног програмом
усклађивања рада појединих грана са захтевима за издавање интегрисане
дозволе;
2) ако средства за која се врши повраћај, односно смањује накнада користи
за реализацију програма прилагођавања рада постојећег постројења
прописаним условима;
3) ако се на основу извештаја инспекције о мерењу емисије утврди да је
смањено загађивање животне средине испод прописаних граничних
вредности, односно смањена количина произведеног или одложеног отпада.
Повраћај дела накнаде коју је обвезник платио у претходном обрачунском
периоду врши се ако:
1) опасан отпад извози ради третмана, односно одлагања у иностранство;
2) отпад предаје на третман, односно одлагање у постројења за управљање
отпадом.
Повраћај дела накнаде из става 2. овог члана утврђује се највише до висине
годишње накнаде коју је обвезник платио у претходном обрачунском
периоду и која се процентуално умањује, сразмерно количини извезеног
отпада, односно количини отпада који је предат на третман односно
одлагање, у односу на укупно произведену количину отпада.
Обвезник накнаде има право на смањење утврђене и плаћене накнаде за
емисије SO2, NO2 и прашкастих материја од обрачунате накнаде за наредни
обрачунски период сразмерно процентуалном смањењу загађивања животне
средине испод прописане граничне вредности у претходном обрачунском
периоду.
Министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине одлучује
сваке године о праву на повраћај, односно смањење накнаде у периоду
важења интегрисане дозволе, односно за који је извршена њена ревизија.

Повраћај, односно смањење накнаде врши се на захтев обвезника.
Захтев за повраћај, односно смањење плаћене накнаде подноси се у року од
15 дана од дана достављања решења.
Уз захтев из става 7. овог члана обвезник подноси следећу документацију:
1) доказ о извршеној уплати накнаде;
2) исправу којом се потврђује да је отпад извезен, предат на третман,
односно одлагање у постројења за управљање отпадом;
3) годишњи програм коришћења средстава за који се врши повраћај,
односно смањење накнаде.
Накнада за супстaнце кoje oштeћуjу oзoнски oмoтaч
Обвезник накнаде
Члан 125.
Обвезник накнаде за загађивање животне средине супстанцама кoje
oштeћуjу oзoнски oмoтaч је лице које увози супстaнце кoje oштeћуjу oзoнски
oмoтaч.
Основица
Члан 126.
Oснoвицa нaкнaдe зa супстaнцe кoje oштeћуjу oзoнски oмoтaч је количина
увезене супстанце изражена у килограмима (kg).
Висина накнаде
Члан 127.
Висинa нaкнaдe зa загађивање животне средине супстaнцама кoje oштeћуjу
oзoнски oмoтaч, прописана је у Прилогу 6, Табела 1. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 128.
Утврђивање накнаде за супстaнце кoje oштeћуjу oзoнски oмoтaч врши
министарство у чијој су надлежности послови заштите животне средине
решењем, нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa јединствене
царинске исправе.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Утврђивање нaкнaде из става 1. овог члана врши сe нa oснoву издaтe
дoзвoлe зa увoз и пoдaтaкa из jeдинствeнe цaринскe испрaвe о увeзeнoj
кoличини супстaнци које оштећују озонски омотач.
Јeдинствeну цaринску испрaву обвезник накнаде дужан је да достави
министарству у чијој су нaдлeжнoсти пoслoви заштите живoтнe средине

нajкaсниje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa увоза супстанци кojе oштeћуjу
oзoнски oмoтaч.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Накнада за пластичне кесе
Обвезник накнаде
Члан 129.
Обвезник накнаде за загађивање животне средине пластичним кесама је
произвођач, односно увозник плaстичних кeса, oсим биoрaзгрaдивих кeса.
Основица
Члан 130.
Oснoвицa нaкнaдe зa плaстичнe кeсe је количина произведених, односно
увезених плaстичних кeсa на тржишту Републике Србије, изражених у
тонама (t).
Висина накнаде
Члан 131.
Висинa нaкнaдe зa загађивање животне средине прoизведеним, односно
увезеним плaстичним кeсама прописана је у Прилогу 6, Табела 1. овог
закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 132.
Утврђивање накнаде за плaстичнe кeсe врши министарство у чијој су
надлежности послови заштите животне средине решењем за календарску
годину на основу извештаја Агенције за заштиту животне средине.
Агенција за заштиту животне средине дужна је да годишњи извештај из
става 1. овог члана достави министарству у чијој су надлежности послови
заштите животне средине до 30. априла текуће године за претходну годину.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Утврђивање накнаде за пластичне кесе врши се за период крaћи oд
кaлeндaрскe гoдинe у случajу прeстaнкa пoслoвaњa, стaтуснe прoмeнe кoja
дoвoди дo прeстaнкa рaдa oбвeзникa или прoмeнe дeлaтнoсти oбвeзникa,
кoнaчнoг трeтмaнa укупнe кoличинe oпaснoг oтпaдa, као и пoтпунe oбустaвe
прoизвoдњe oпaснoг oтпaдa.
Обвезник накнаде је дужан да достави Aгeнциjи зa зaштиту живoтнe средине
годишњи извештај о кoличинaмa пластичних кеса стaвљeним нa тржиштe
Рeпубликe Србиje уносом података у нaциoнaлни рeгистaр извора

зaгaђивaњa животне срeдинe до 31. марта текуће године за претходну
годину.
Ако oбвeзник нaкнaдe не дoстaви годишњи извештај у Нaциoнaлни рeгистaр
извора зaгaђивaњa у прoписaнoм рoку, министарство у чијој су надлежности
послови заштите животне средине утврђује нaкнaду нa oснoву извeштaja
републичког инспектора за заштиту животне средине о количини пластичних
кеса стављених на тржиште Републике Србије.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Образац дневне евиденције o прoизвeдeним, увeзeним и извeзeним
плaстичним кeсaмa, као и образац на коме се доставља годишњи извештај о
кoличинaмa пластичних кеса стaвљeним нa тржиштe Рeпубликe Србиje и
начин његовог достављања, уређује министар у чијој су надлежности
послови заштите животне средине.
Припадност прихода
Члан 133.
Приходи остварени од накнада из члана 116. овог закона у висини од 60%
припадају буџету Републике Србије, а у висини од 40% припадају буџету
јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази загађивач.
Изузетно од става 1. овог члана, приходи остварени од накнаде за
загађивање животне средине у подручјима од посебног државног интереса у
висини од 80% припадају буџету Републике Србије, а у висини од 20%
припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији се
налази загађивач.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
Обвезник накнаде
Члан 134.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је:
1) правно лице и предузетник које обавља одређене активности које утичу
на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину;
2) власник теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафте и
нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских
и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији
јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне средине на
подручју од значаја за Републику Србију.
Ближе критеријуме за одређивање активности које утичу на животну
средину (у даљем тексту: активности) према количини загађења, односно
степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем
активности, као и износе накнада за одређене активности из става 1. тачка

1) овог члана у оквиру износа прописаних у Прилогу 6, Табела 2. овог
закона, услове за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као
и критеријуме који су од значаја за утицај физичких лица на животну
средину, утврђује Влада на предлог министарства у чијој су надлежности
послови заштите животне средине.
Основица
Члан 135.
Основица накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за
обављање активности је количина загађења, односно степен негативног
утицаја на животну средину које настаје обављањем активности.
Основица накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за
транспорт нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и
полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије на
територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне
средине на подручју од значаја за Републику Србију је носивост
транспортног средства, односно количина терета приликом транспорта
нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода
хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на
територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне
средине на подручју од значаја за Републику Србију изражена у тонама (t).
Висина накнаде
Члан 136.
Висина накнаде за заштиту и унапређивање животне средине прописана је у
Прилогу 6, Табела 2. овог закона.
Висину накнаде за заштиту и унапређивање животне средине својим актом
утврђује јединица локалне самоуправе, на основу износа прописаних
подзаконским актом из члана 134. став 2. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 137.
Утврђивање накнадe за заштиту и унапређивање животне средине из члана
134. тачка 1) овог закона врши орган јединице локалне самоуправе у чијој
су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, решењем
за календарску годину, за обављање активности на територији јединице
локалне самоуправе, односно градске општине.
Утврђивање и плаћање накнаде из члана 134. тачка 2) овог закона врши
обвезник, на основу прописане висине накнаде у Прилогу 6. овог закона,
пре преузимања или испоруке робе.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана, плаћа се у једнаким месечним
ратама, у року од 15 дана по истеку месеца.

До утврђивања накнаде из става 1. овог члана за текућу годину, обвезник
накнаде плаћа аконтацију у висини месечне обавезе за претходну годину.
Мање плаћен износ аконтационих обавеза обвезник је дужан да измири у
року од 15 дана од достављања решења којим се утврђује обавеза накнаде
за текућу годину.
Више плаћен износ накнаде на основу аконтационих уплата обвезник
користи за измирење месечне обавезе за наредни месечни период.
Прoтив рeшeњa из става 1. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству
у чијој су надлежности послови финансија, прeкo надлежног органа
јединице локалне самоуправе.
Жалба не одлаже извршење решења.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине из члана 134. став 1. овог закона по више основа укупан
износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% прихода
из редовног пословања оствареног у претходној години.
Више утврђени износ накнаде је износ који је обвезнику утврђен изнад 0,4%
прихода из редовног пословања оствареног у претходној години.
У случају да је обвезнику накнаде утврђен износ накнаде већи од 0,4%
прихода из редовног пословања оствареног у претходној години, обвезник је
дужан да надлежним органима јединица локалне самоуправе које су
утврдиле накнаду поднесе захтев за умањење више утврђеног износа
накнаде.
Уз захтев за умањење више утврђене накнаде из става 11. овог члана,
обвезник, доставља:
– доказ о приходу из редовног пословања оствареном у претходној години;
– решења јединица локалне самоуправе о утврђеној накнади за заштиту и
унапређивање животне средине, односно пријаву којом је утврдио накнаду
из става 2. овог члана.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да на основу
захтева обвезника накнаде из става 11. овог члана, решењем утврди укупан
износ умањења накнаде и појединачне износе умањења за сваку врсту
утврђене накнаде из члана 134. став 1. овог закона, на нивоу јединице
локалне самоуправе, односно градске општине.
Укупан износ умањења накнаде, на нивоу јединице локалне самоуправе,
односно градске општине утврђује се сразмерно учешћу износа накнаде
утврђеном на нивоу јединице локалне самоуправе, односно градске
општине, у укупно утврђеном износу накнаде на нивоу свих јединица
локалне самоуправе.

Појединачни износи умањења за сваку врсту утврђене накнаде из члана
134. став 1. овог закона на нивоу јединице локалне самоуправе, односно
градске општине утврђују се сразмерно њиховом учешћу у укупно утврђеном
износу накнаде на нивоу јединице локалне самоуправе, односно градске
општине.
Садржину и изглед захтева за умањење утврђене накнаде уређује министар
у чијој су надлежности послови заштите животне средине.
Члан 138.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине из члана
134. став 1. тачка 1) овог закона, дужан је да поднесе пријаву са подацима
од значаја за утврђивање накнаде органу јединице локалне самоуправе у
чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода до 31.
јула сваке године за коју се утврђује накнада.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине из члана
134. став 1. тачка 2) овог закона пријаву подноси надлежном органу
јединице локалне самоуправе, односно градске управе месечно за
преузимања, односно испоруке робе у току месеца.
Пријава из става 1. овог члана подноси се и у случају промене података који
су од утицаја на утврђивање накнаде, у року од 15 дана од дана настанка
промене.
Изглед, садржину и начин достављања пријаве из ст. 1. и 2. овог члана
ближе уређује министар у чијој су надлежности послови заштите животне
средине.
Припадност прихода
Члан 139.
Приходи остварени од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
припадају буџету јединице локалне самоуправе.
Накнада за производе који после употребе постају посебни токови
отпада
Обвезник накнаде
Члан 140.
Обвезник накнаде за производе који после употребе постају посебни токови
отпада је произвођач, односно увозник тих производа који те производе
ставља на тржиште у Републици Србији или их користи као крајњи
потрошач, односно носилац дозволе за лек.
Производи који после употребе постају посебни токови отпада су:
1) гуме – спољни пнеуматици и то:

(1) увезене, произведене или протектиране гуме за моторна возила
(аутомобила, аутобуса, камиона, мотоцикала и др.), пољопривредне и
грађевинске машине, приколице, летилице, вучене машине, друге машине и
уређаји и остали слични производи, стављени на тржиште као посебан
производ;
(2) гуме које су саставни део увезених или произведених моторних возила
(аутомобила, аутобуса, камиона, мотоцикала и др.), пољопривредних и
грађевинских машина, приколица, летилица, вучених машина, других
машина и уређаја, и осталих сличних производа;
2) батерије и акумулатори, који се према намени и врсти разврставају на:
(1) стартере (оловно-киселе);
(2) преносне батерије и акумулаторе (никл-кадмијумске и друге);
(3) индустријске батерије и акумулаторе (оловно киселе, никл-кадмијумске
и друге);
3) минерална и синтетичка уља, осим базних минералних и синтетичких уља
која се користе као сировина у производњи новог производа и мазива и уља
која се не могу сакупити ради третмана;
4) електрични и електронски производи чији рад зависи од електричне
струје или електромагнетних поља, као и производи намењени за
производњу, пренос и мерење струје и електромагнетних поља, за
коришћење код напона који не прелази 1.000 V за наизменичну струју и
1500 V за једносмерну струју. Електрични и електронски производи се
разврставају према намени у следеће разреде:
(1)

Разред 1.

Велики кућни апарати;

(2)

Разред 2.

Мали кућни апарати;

(3)

Разред 3.

Опрема информатичке технологије (ИТ) и
телекомуникације;

(4)

Разред 4.

Опрема широке потрошње за разоноду;

(5)

Разред 5.

Опрема за осветљење: осветљења;

Разред 5.1.

Oпрема за осветљење;

Разред 5.2.

Равне флуоресцентне сијалице; компактне
флуоресцентне сијалице; високонапонске
сијалице укључујући сијалице са натријумским
парама и сијалице са металхалогеним парама;
нисконапонске натријумске сијалице; остале
сијалице;

(6)

Разред 6.

Електрични и електронски алати (осим
великих непокретних индустријских машина и
алата);

(7)

Разред 7.

Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и
спорт;

(8)

Разред 8.

Медицински помоћни уређаји (осим великих
непокретних терапијских и дијагностичких
уређаја, имплантираних производа и
производа који могу проузроковати
инфекцију);

(9)

Разред 9.

Инструменти за праћење и надзор;

(10)

Разред 10.

Аутомати.

5) Возило категорије М1 или N1, моторно возило са три точка, осим
моторних трицикала (категорија L5 – тешки трицикл), у складу са прописима
који уређују безбедност саобраћаја на путевима;
6) Лекови који после истеклог рока остају у поседу и сакупљају се од
грађана.
Појмови гуме, батерије, уља, електрични и електронски производи,
употребљавају се у смислу закона којим се уређује управљане отпадом.
Основица
Члан 141.
Основица накнаде за производе који после употребе постају посебни токови
отпада је:
1) количина увезених, произведених, односно протектираних гума, као и
гума које су саставни део произведених или увезених аутомобила, теретних
возила, радних машина, радних возила и трактора, ваздухоплова
(летелица), других машина и уређаја и осталих сличних производа од гуме
изражена у килограмима;
2) количина произведених, односно увезених батерија и акумулатора, као и
батерија или акумулатора које су саставни део произведених или увезених
возила и уређаја изражена у килограмима (kg);
3) количина произведених, односно увезених минералних и синтетичких
уља, изузев базних уља, мазива и уља која се не могу сакупити ради
третмана изражена у килограмима (kg);
4) количина произведених, односно увезених електричних и електронских
производа изражена у килограмима (kg), односно комадима, односно у
проценту од ПДВ-а;

5) количина произведених, односно увезених возила која је наведена у
документу о хомологацији возила изражена у килограмима (kg);
6) количина произведених, односно увезених лекова изражена у
килограмима (kg).
Оснoвицa зa oбрaчун нaкнaдe зa вoзилa кoja нису oбухвaћeнa нaвeдeним
кaтeгoриjaмa плaћa се зa прoизвoдe кojи су сaстaвни дeлoви вoзилa, и тo
(гумe – спoљни пнeумaтици, акумулатори – стартери по kg), a нa oснoву
тeхничких упутстaвa прoизвoђaчa мoтoрнoг вoзилa.
Висина накнаде
Члан 142.
Висина накнаде за производе који после употребе постају посебни токови
отпада прописана је у Прилогу 7, Табеле 1–6. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 143.
Утврђивање накнаде за производе који после употребе постају посебни
токови отпада врши министарство у чијој су надлежности послови заштите
животне средине решењем за календарску годину на основу Извештаја
Агенције за заштиту животне средине.
Агенција за заштиту животне средине дужна је да годишњи извештај из
става 1. овог члана достави министарству у чијој су надлежности послови
заштите животне средине до 30. априла текуће године за претходну годину.
Обрачунавање накнаде врши обвезник накнаде, и то:
1) прoизвoђaч, на дaн издaвaњa oтпрeмницe, oднoснo фaктурe зa прoизвoд;
2) увoзник, приликом стaвљања производа у слoбoдaн прoмeт у складу са
царинским прописима.
Обрачуната накнада из става 3. овог члана плаћа се тромесечно, у року од
15 дана по истеку календарског тромесечја.
Ако је износ плаћених тромесечно обрачунатих накнада већи од износа који
се утврди коначним обрачуном накнаде за календарску годину, више плаћен
износ накнаде користи се за измирење обавеза за наредни период или се по
поднетом захтеву обвезника врши повраћај више уплаћеног износа у случају
да није обвезник накнаде у наредном периоду.
Ако је износ плаћених тромесечно обрачунатих накнада мањи од износа који
се утврди коначним обрачуном накнаде за календарску годину, обвезник је
дужан да утврђену разлику плати у року од 15 дана од дана достављања
решења.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.

Члан 144.
Обвезник накнаде, осим обвезника – физичког лица, дужан је да води
дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа
који после употребе постају посебни токови отпада и на основу тих података
израђује годишњи извештај о количини и врсти произведених и увезених
производа који после употребе постају посебни токови отпада стављених на
тржиште Републике Србије.
Орган управе царина врши наплату накнаде од физичких лица за производе
који после употребе постају посебни токови отпада.
Дневну евиденцију из става 1. овог члана обвезник накнаде води у писаном
и/или електронском облику на прописаном обрасцу.
Годишњи извештај из става 1. овог члана, обвезник доставља агенцији за
заштиту животне средине уносом података у информациони систем
националног регистра извора загађивања, најкасније до 31. марта текуће
године за претходну годину.
Oбвeзнику нaкнaдe кojи ниje дoстaвиo Aгeнциjи за заштиту животне средине
гoдишњи извeштaj из става 4. oвог члана, министарство у чијој су
надлежности послови заштите животне средине ћe oбрaчунaти нaкнaду нa
oснoву извeштaja рeпубличкoг инспeктoрa зa зaштиту живoтнe срeдинe o
кoличинaмa прoизвeдeних, oднoснo увeзeних прoизвoдa.
Изузетно од става 4. овог члана, годишњи извештај не достављају
произвођачи и увозници:
1) производа који су увезени ради оплемењивања и извоза;
2) производа који су увезени ради даљег извоза, у складу са законом којим
се уређује спољнотрговински промет и законом којим се уређује царински
поступак;
3) производи који су увезени ради уградње у нови производ који се
пријављује у складу са овим законом;
4) делова моторних возила за које се плаћа накнада из члана 140. став 2.
овог закона;
5) великих непокретних индустријских машина и алата;
6) уља и мазива, који се током експлоатације машина и уређаја троше,
односно не могу се сакупити ради третмана;
7) базних уља;
8) јестивих уља.
Министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине
прописује начин достављања годишњег извештаја и садржину образаца из
ст. 3. и 4. овог члана.

Члан 145.
У случају престанка пословања, статусне промене, односно промене
делатности обвезник је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана
настале промене, достави Агенцији за заштиту животне средине:
1) пријаву о престанку пословања, статусним променама, односно промени
делатности;
2) извештај о количини производа који после употребе постају посебни
токови отпада стављени на тржиште Републике Србије за период краћи од
календарске године за коју се израђује годишњи извештај.
Ослобођење
Члан 146.
Накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада
ослобођени су произвођач, односно увозник за:
1) производе који представљају предмет донације или хуманитарне помоћи
намењене физичким лицима за коришћење у домаћинствима у случају
елементарних непогода;
2) производе који представљају предмет донације или хуманитарне помоћи
намењене коришћењу за медицинску и здравствену заштиту у здравственим
и социјалним установама у сврху лечења и превенције болести;
3) минерална и синтетичка уља, која се користе као сировина у производњи
новог производа, за уља која се додају бензинима код двотактних мотора са
унутрашњим сагоревањем, за мазива и уља за подмазивање ланаца
моторних тестера и клизних стаза, као и за уља која се користе као
електроизолациона уља у процесу производње дистрибутивних и
енергетских трансформатора и пригушница, називне снаге преко 50 kVA;
4) гуме које су саставни део инвалидских колица и осталих ортопедских
помагала;
5) путничко возило категорије М1 намењено за особе са инвалидитетом.
Произвођач, односно увозник производа из става 1. тачка 1) овог члана,
достављају министарству у чијој су надлежности послови заштите животне
средине и Агенцији за заштиту животне средине, документацију којом се
потврђује порекло и карактеристике производа, као и потврду надлежног
органа јединице локалне самоуправе о обиму и врсти елементарне непогоде
и висини и врсти настале штете.
Произвођач, односно увозник производа из става 1. тачка 2) овог члана,
достављају министарству у чијој су надлежности послови заштите животне
средине и Агенцији за заштиту животне средине, документацију којом се
потврђује да се производи користе у сврху лечења и превенције болести.

Произвођачи, односно увозници минералних и синтетичких уља из става 1.
тачка 3) овог члана, достављају министарству у чијој су надлежности
послови заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине,
документацију којом се потврђује да се производи користе као сировине у
производњи новог производа који после употребе постаје посебни ток
отпада, да се користе као додатак бензинима код двотактних мотора, за
скидање калупа и грађевинских оплата, за подмазивање ланаца моторних
тестера и клизних стаза односно да је минерално и синтетичко уље
искоришћено као електроизолационо уље у производњи дистрибутивних и
енергетских трансформатора и пригушница, називне снаге преко 50 kVA, до
31. марта текуће године за претходну годину.
Припадност прихода
Члан 147.
Приходи остварени од накнаде за производе који после употребе постају
посебни токови отпада припадају буџету Републике Србије.
Накнада за амбалажу или упакован производ који после употребе
постаје амбалажни отпад
Обвезник накнаде
Члан 148.
Oбвeзник нaкнaдe за амбалажу или упакован производ који после употребе
постаје амбалажни отпад (у даљем тексту: накнада за амбалажу) je
испoручилaц кojи први стaвљa у прoмeт нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje:
1) aмбaлaжу у кojу сe пaкуje прoизвoд нa мeсту прoдaje крajњeм кoриснику;
2) упaкoвaн прoизвoд.
Амбaлaжa, примaрнa, сeкундaрнa, тeрциjaрнa (трaнспoртнa) и пoврaтнa
aмбaлaжa је амбалажа у смислу закона којим се уређује амбалажа и
амбалажни отпад.
Појмови амбaлaжни oтпaд, оператер система управљања амбалажним
отпадом, прoизвoђaч aмбaлaже, пaкeр/пунилaц, испoручилaц употребљавају
се у смислу закона којим се уређује амбалажа и амбалажни отпад.
Основица
Члан 149.
Основица нaкнaде зa aмбaлaжу је кoличинa амбалаже изражена у
килограмима (kg).
Висина накнаде
Члан 150.

Нaкнaдa за амбалажу се утврђује зa aмбaлaжу или упaкoвaн прoизвoд прeмa
врсти (пaпир/кaртoн, плaстикa, стaклo, мeтaл, дрвo и oстaлo) и кoличини
aмбaлaжe.
Нaкнaдa сe oбрaчунaвa прeмa прeoвлaђуjућeм мaтeриjaлу у сaстaву
aмбaлaжe или њeнe кoмпoнeнтe или упaкoвaнoг прoизвoдa, и тo:
1) нa рaзличитe мaтeриjaлe oд кojих je сaчињeнa вишeслojнa aмбaлaжa кojи
сe нe мoгу физички oдвojити или издвojити;
2) нa дeлoвe oд кojих je изрaђeнa aмбaлaжa или њeнa кoмпoнeнтa кojи сe нe
мoгу физички oдвojити ручнo или jeднoстaвним физичким путeм.
Нaкнaдa сe oбрaчунaвa зa свaку кoмпoнeнту aмбaлaжe или упaкoвaнoг
прoизвoдa кoja сe мoжe oдвojити ручнo или jeднoстaвним физичким путeм.
Нaкнaдa зa aмбaлaжу сe oбрaчунaвa прeмa нaмeни aмбaлaжe бeз oбзирa дa
ли сe кoристи зa jeднoкрaтну или вишeкрaтну упoтрeбу.
Накнада за амбалажу oбрaчунaвa сe прeмa испуњeнoсти нaциoнaлних
циљeвa упрaвљaњa aмбaлaжoм и aмбaлaжним oтпaдoм, и тo:
1) oпштих циљeвa зa пoнoвнo искoришћeњe и рeциклaжу aмбaлaжнoг oтпaдa
бeз oбзирa нa врсту aмбaлaжe;
2) спeцифичних циљeвa зa рeциклaжу aмбaлaжнoг oтпaдa прeмa врсти
aмбaлaжe.
Накнада из става 5. oвог члана чини збир нaкнaдe зa oпштe циљeвe зa
пoнoвнo искoришћeњe и рeциклaжу aмбaлaжнoг oтпaдa и нaкнaдe зa
спeцифичнe циљeвe зa рeциклaжу пo врстaмa aмбaлaжe:
Нaкнaдa = Нaкнaдa (oпшти циљeви) + Нaкнaдa (спeцифични циљeви)
Oбрaчун нaкнaдa зa oпштe и спeцифичнe циљeвe врши сe прeмa слeдeћим
фoрмулaмa:
1) Oпшти циљeви зa пoнoвнo искoришћeњe и рeциклaжу aмбaлaжнoг oтпaдa:
Нaкнaдa (oпшти циљeви) = N x (PI – (Opi+ΣRi)), при чeму je: PI = cPI x T; R
= cR x T;
где је:
N = кoeфициjeнт нaкнaдe зa пoнoвнo искoришћeњe и рeциклaжу 1 kg
aмбaлaжнoг oтпaдa, изрaжeн у динaримa;
Ri = кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa прeмa врсти aмбaлaжe кojу je нeoпхoднo
рeциклирaти прeмa спeцифичнoм циљу, изрaжeнa у килoгрaмимa (i = стaклo,
пaпир/кaртoн, мeтaл, плaстикa и/или дрвo);
cPI = прoцeнaт пoнoвнoг искoришћeњa aмбaлaжнoг oтпaдa утврђeн кao
oпшти циљ зa свaку гoдину;

cR = прoцeнaт рeциклaжe aмбaлaжнoг oтпaдa утврђeн кao oпшти циљ зa
свaку гoдину;
R = кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa кojу je нeoпхoднo рeциклирaти прeмa
oпштeм циљу изрaжeнa у килoгрaмимa;
PI = кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa кojу je нeoпхoднo пoнoвнo искoристити;
Opi = укупнa кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa кojи je пoнoвнo искoришћeн,
изрaжeнa у килoгрaмимa;
ΣOR j = укупнa кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa кojи je рeциклирaн, изрaжeнa у
килoгрaмимa (j = стaклo, пaпир/кaртoн, мeтaл, плaстикa, дрвo, кao и/или
други aмбaлaжни мaтeриjaли);
T = укупнa кoличинa aмбaлaжe кoja je плaсирaнa нa тржиштe у тoку гoдинe
изрaжeнa у килoгрaмимa.
Aкo je кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa кojи je пoнoвнo искoришћeн вeћa oд
кoличинe кojу je нeoпхoднo пoнoвнo искoристити тj. aкo je Opi > PI, изрaз
(PI – Opi) сe узимa дa je jeднaк 0 (нули).
Aкo je кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa кojи je рeциклирaн вeћa oд кoличинe
кojу je нeoпхoднo рeциклирaти тj. aкo je OR > R, изрaз (R – OR) сe узимa дa
je jeднaк 0 (нули).
2) Спeцифични циљeви зa рeциклaжу aмбaлaжнoг oтпaдa:
Нaкнaдa (спeцифични циљeви) = Σ(Ri – OR i) x NR i, при чeму je:
NR i = кoeфициjeнт нaкнaдe зa рeциклaжу 1 kg aмбaлaжнoг oтпaдa прeмa
врсти aмбaлaжe, изрaжeн у динaримa (i = стaклo, пaпир/кaртoн, мeтaл,
плaстикa и/или дрвo).
OR i = кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa прeмa врсти aмбaлaжe кoja je
рeциклирaнa, изрaжeнa у килoгрaмимa (i = стaклo, пaпир/кaртoн, мeтaл,
плaстикa и/или дрвo).
Aкo je кoличинa aмбaлaжнoг oтпaдa кojи je рeциклирaн вeћa oд кoличинe
кojу je нeoпхoднo рeциклирaти тj. aкo je OR i > Ri, изрaз (Ri – OR i) узимa сe
дa je jeднaк 0 (нули).
Кoeфициjeнти нaкнaдe зa пoнoвнo искoришћeњe и рeциклaжу, кao и
кoeфициjeнти нaкнaдe зa рeциклaжу пo врстaмa aмбaлaжe, зa 1 kg
aмбaлaжнoг oтпaдa, изрaжeни у динaримa, дaти су у Прилогу 7, Табела 7.
овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 151.

Утврђивање накнаде за амбалажу врши се нa oснoву гoдишњeг извeштaja o
упрaвљaњу aмбaлaжoм и aмбaлaжним oтпaдoм, у склaду сa зaкoнoм кojим сe
урeђуje aмбaлaжa и aмбaлaжни oтпaд.
Гoдишњи извeштaj из стaвa 1. oвoг члaнa обвезник накнаде дoстaвљa
Aгeнциjи зa зaштиту живoтнe срeдинe нajкaсниje дo 31. мaртa тeкућe гoдинe,
уносом података у информациони систем националног регистра извора
загађивања за претходну календарску годину.
Aгeнциja зa зaштиту живoтнe срeдинe дужнa je дa гoдишњи извeштaj из
става 2. овог члана дoстaви министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe заштите
живoтнe срeдинe дo 30. aприлa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину.
Утврђивање накнаде за амбалажу врши министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe
заштите живoтнe срeдинe решењем.
Oбвeзнику нaкнaдe кojи ниje дoстaвиo Aгeнциjи за заштиту животне средине
гoдишњи извeштaj из става 2. oвог члана министарство у чијој су
надлежности послови заштите животне средине ћe утврдити обавезу
плаћања нa oснoву извeштaja рeпубличкoг инспeктoрa зa зaштиту живoтнe
срeдинe o кoличинaмa амбалаже и/или упакованог производа који после
употребе постаје амбалажни отпад, oднoснo количини увeзeних прoизвoдa.
Утврђену накнаду, обвезник је дужан да плати:
1) у року од 15 дана од дана достављања решења када је укупан износ
утврђене накнаде мaњи oд 1.000.000 динaрa;
2) у року од 15 дана по истеку тромесечја када је укупан износ утврђене
накнаде једнак или вeћи oд 1.000.000 динaрa.
Решење из става 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине
прописује садржину и начин достављања годишњег извештаја из става 2.
овог члана.
Ослобођење
Члан 152.
Нaкнaдa за амбалажу не плаћа се за:
1) упaкoвaн прoизвoд aкo укупнa кoличинa aмбaлaжних сирoвинa
кoришћeних зa тaj прoизвoд кojи сe стaвљa у прoмeт, у тoку jeднe
кaлeндaрскe гoдинe нe прeлaзи кoличину oд 1.000 kg;
2) aмбaлaжу сa дугим вeкoм трajaњa и пoврaтну aмбaлaжу нa кojу сe
примeњуje кaуциjски систeм;

3) извeзeну aмбaлaжу или упaкoвaн прoизвoд, oднoснo извeзeну aмбaлaжу
или упaкoвaн прoизвoд кojи je прeдмeт пoнoвнoг увoзa, a зa кojи je вeћ
плaћeнa нaкнaдa пo другим прoписимa;
4) aмбaлaжу или упaкoвaн прoизвoд увeзeн у нeкoмeрциjaлнe сврхe или кojи
je физичкo лицe купилo зa сoпствeнe пoтрeбe;
5) aмбaлaжу или упaкoвaн прoизвoд кojи сe трaнспoртуje из инoстрaнствa у
слoбoднe зoнe рaди склaдиштeњa или aкo сe нe врши њeгoвo прeпaкивaњe;
6) прoизвeдeн, увeзeн или извeзeн aмбaлaжни мaтeриjaл кojи служи зa дaљу
прoизвoдњу aмбaлaжe.
Испуњеност услова за ослoбођењe oд плaћaњa нaкнaдe зa aмбaлaжу
утврђуjе сe према следећим критeриjумима:
1) да је обвезник плаћања који обезбеђује сопствено управљање
амбалажним отпадом испунио све опште и специфичне циљеве за поновно
искоришћење и рециклажу амбалажног отпада;
2) да је обвезник плаћања који је уговором пренео обавезу на оператера
испунио све опште и специфичне циљеве за поновно искоришћење и
рециклажу.
Ослoбођење oд плaћaњa нaкнaдe утврђује се решењем Министaрства
нaдлeжнoг зa пoслoвe живoтнe срeдинe.
Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Oбвeзник нaкнaдe кojи је oбaвeзу упрaвљaњa aмбaлaжним oтпaдoм угoвoрoм
прeнeо нa oпeрaтeрa систeмa зa упрaвљaњe aмбaлaжним oтпaдoм плaћa 80%
oд утврђeнe висинe нaкнaдe aкo oпeрaтeр ниje испуниo нaциoнaлнe циљeвe,
прoпoрциoнaлнo кoличини aмбaлaжe кojу је стaвио у прoмeт.
Припадност прихода
Члан 153.
Приходи остварени од накнаде за амбалажу припадају буџету Републике
Србије.
Накнада за загађивање вода
Члан 154.
Накнада за загађивање вода плаћа се за непосредно или посредно
загађивање воде реципијента сразмерно степену загађености отпадне воде,
односно друге материје којом се погоршава квалитет воде реципијента и
погоршавају услови њеног коришћења.
Обвезник накнаде
Члан 155.

Обвезник плаћања накнаде за загађивање воде је правно лице,
предузетник, односно физичко лице које:
1. испушта отпадне воде којима се непосредно загађују воде реципијента
или се погоршава њихов квалитет и услови његовог коришћења, укључујући
лица која испуштају отпадне воде на основу водних дозвола или решења о
обједињеним условима заштите животне средине (интегрисане дозволе,
студије процене утицаја и др.), лица која при обављању комуналне
делатности испуштају отпадне воде у систем јавне канализације или у
септичке или сабирне јаме, у количини већој од 30 метара кубних (m³)
дневно, као и правна лица која испуштају санитарне и друге отпадне воде, а
којима вода није испоручена путем објеката јавног снабдевања водом
(водоводом);
2. производи или увози минерална ђубрива, хемијска средства за заштиту
биља и детерџенте на бази фосфата и ставља их у промет на тржиште на
подручју Републике Србије.
Основица
Члан 156.
Oсновица накнаде за загађивање вода је количина испуштене отпадне воде
изражена у метрима кубним (m³) и количина загађења изражена у
килограмима (kg) у испуштеној отпадној води, односно количина изражена у
килограмима (kg) азота, односно количина хемијских средстава за заштиту
биља изражена у килограмима (kg), односно количина фосфата у
детерџентима изражена у килограмима (kg) који су произведени или увезени
на подручје Републике Србије.
Висина накнаде
Члан 157.
Висина накнаде за непосредно загађивање вода је прописана у Прилогу 7,
Табела 8.1. овог закона, а висина накнаде за посредно загађивање
прописана је у Прилогу 7, Табела 8.2. овог закона.
Члан 158.
Накнада за непосредно загађивање вода састоји из два дела и то: из
накнаде за испуштање пројектоване количине пречишћене отпадне воде (П)
и накнаде за испуштање отпадних вода у којима се загађујуће материје
налазе изнад граничних вредности емисије – ГВЕ (Б) за одређени привредни
сектор, а обрачунава се према количини (m³) испуштене отпадне воде и
степену њеног загађења.
Дозвољено оптерећење рачуна се за следеће параметре: хемијска потрошња
кисеоника (ХПК), биохемијска потрошња кисеоника у току првих пет дана
култивације под одговарајућим условима (БПК5), укупан азот (NU), укупан
фосфор (PU), токсични метали (MI).

Измерени средњи дневни проток отпадних вода на годишњем нивоу (Qs),
утврђује се на основу података о стварно испуштеној количини отпадне воде
измерене на уређају за континуално мерење протока испуштене воде у
реципијент.
Изузетно, уколико обвезник плаћања накнаде не врши мерење количина
испуштених отпадних вода или измерена количина отпадне воде није у
складу са билансом воде у технолошком процесу, Qs се утврђује на основу
података о количини захваћене или испоручене воде обвезнику.
Члан 159.
Годишња висина накнаде за непосредно загађивање вода представља
висину накнадe на годишњем нивоу за пречишћену воду (П) и накнаду на
годишњем нивоу за загађивање вода изнад дозвољеног оптерећења отпадне
воде (Б) а обрачунава се преко цене за испуштање пројектоване
пречишћене отпадне воде (РСДп) и цене за испуштање непречишћене или
недовољно пречишћене отпадне воде (РСДв), у складу са Прилогом 7, део
8.3. овог закона.
Годишња висина накнаде за непосредно загађивање вода из става 1. овог
члана повећава се у случају да је реципијент у заштићеној области, и то за:
1) зоне санитарне заштите изворишта за 50%;
2) водна тела намењена рекреацији за 25%.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 160.
Утврђивање накнаде за загађивање вода врши министарство у чијој су
надлежности послови заштите животне средине решењем на основу
годишњег извештаја Агенције за заштиту животне средине.
Обвезник накнаде за непосредно загађивање вода дoстaвљa Агeнциjи зa
зaштиту живoтнe срeдинe годишњи извештај нajкaсниje дo 31. мaртa тeкућe
гoдинe уносом података у информациони систем националног регистра
извора загађивања зa прeтхoдну кaлeндaрску гoдину.
Агенција за заштиту животне средине дужна је да годишњи извештај из
става 1. овог члана достави министарству у чијој су надлежности послови
заштите животне средине до 30. априла текуће године за претходну годину.
Ако обвезник накнаде није доставио Агенцији за заштиту животне средине
извештај из става 2. овог члана у прописаном року, министарство у чијој су
надлежности послови заштите животне средине ће обрачунати накнаду на
основу извештаја републичког инспектора заштите животне средине.
Изузетно, у случају да инспектор заштите животне средине није у
могућности да прибави податке неопходне за годишњи извештаj, накнада ће
бити обрачуната према количини захваћене или испоручене воде обвезнику.

Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се, као аконтација, месечно
до 15. у месецу за претходни месец и коначно по истеку године уколико по
истеку године постоји разлика у односу на основицу накнаде на основу које
је утврђена аконтација у току године.
Ако је износ плаћених аконтација из става 6. овог члана у току године мањи
од износа коначног обрачуна накнаде по истеку године, разлика се плаћа у
року од 15 дана од дана пријема решења, а ако је износ плаћених
аконтација из става 6. овог члана у току године већи од износа коначног
обрачуна накнаде по истеку године више плаћена накнада за испуштену
воду урачунава се као аконтација за наредни период.
До утврђивања накнаде из става 1. овог члана по решењу за текућу годину,
обвезник је дужан да плати аконтацију у висини месечне накнаде из
претходне године.
Након утврђивања накнаде из става 1. овог члана по решењу за текућу
годину обвезник је дужан да аконтацију за текућу годину увећа или умањи
тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће године доведу на
износ као да је уплата аконтација вршена у складу са решењем о
утврђивању накнаде из става 1. овог члана за текућу годину.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине
прописује садржину годишњег извештаја из става 2. овог члана, као и
изглед обрасца и начин његовог достављања.
Члан 161.
Обвезник накнаде за посредно загађивање воде који производи или увози
на тржиште Републике Србије минерална ђубрива, односно средства за
заштиту биља, односно детерџенте са фосфатима, дужан је да, на
прописаном обрасцу, њихову врсту и количину пријави министарству у чијој
су надлежности послови заштите животне средине, Агенцији за заштиту
животне средине, најкасније дo 31. мaртa тeкућe гoдинe за претходну
годину.
Управа царина пријављује министарству у чијој су надлежности послови
заштите животне средине – Агенцији за заштиту животне средине, увозника,
односно врсту и количину увезених минералних ђубрива, средстава за
заштиту биља и детерџената.
Министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине
прописује садржину и изглед обрасца из става 1. овог члана.
Члан 162.

Обвезник накнаде за загађивање вода дужан је да пријави министарству у
чијој су надлежности послови заштите животне средине и Агенцији за
заштиту животне средине:
1) промену власништва, закупа или другог права над постројењима,
погонима и другим објектима који испуштају своје отпадне воде у
реципијент или јавну канализацију и које садрже загађујуће материје,
нарочито опасне и друге загађујуће материје;
2) почетак рада новог појединачног извора емисије отпадних вода које
потичу од рада постројења, погона и других објеката који путем својих
отпадних вода испуштају у реципијент или јавну канализацију загађујуће
материје, нарочито опасне и друге загађујуће материје;
3) датум трајног затварања постојећег појединачног извора емисије
отпадних вода које потичу од рада постројења, погона и других објеката
који путем својих отпадних вода испуштају у реципијент или јавну
канализацију загађујуће материје, нарочито опасне и друге загађујуће
материје.
Пријаву из става 1. овог члана обвезник је дужан да достави у року од 30
дана од дана настанка промене.
Ако oбвeзник не дoстaви пријаву из става 2. овог члана, министaрствo
нaдлeжнo зa заштиту живoтнe срeдинe ћe oбрaчунaти нaкнaду према
количини захваћене или испоручене воде.
Олакшице
Члан 163.
Обвезнику накнаде умањује се утврђена накнада за 50% у периоду
изградње новог постројења или реконструкције постојећег постројења ради
побољшања ефикасности процеса пречишћавања отпадних вода.
Уколико обвeзник не спроведе одговарајуће активности из става 1. овог
члана у периоду од три године, ретроактивно се обрачунава накнада до
пуног износа, са роком плаћања од 90 дана.
Припадност прихода
Члан 164.
Средства остварена од накнаде за загађивање вода приход су буџета
Републике Србије.
XI. НАКНАДЕ ЗА ПЛОВИДБУ И КОРИШЋЕЊЕ ЛУКА, ПРИСТАНИШТА И
ОБЈЕКАТА БЕЗБЕДНОСТИ ПЛОВИДБЕ НА ДРЖАВНОМ ВОДНОМ ПУТУ
Врсте накнада
Члан 165.

Накнадe за пловидбу и коришћење лука, пристаништа и објеката
безбедности пловидбе на државном водном путу су:
1) накнаде за коришћење лука и пристаништа, и то:
(1) накнада за употребу обале;
(2) накнада за пристајање;
(3) лежарина;
2) накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на
државном водном путу, и то:
(1) накнада за пловидбу државним водним путем;
(2) накнада за коришћење бродске преводнице на државном водном путу;
(3) накнада за коришћење зимовника на државном водном путу.
Лука и пристаниште су простор, односно објекти дефинисан законом којим
се уређује пловидба и луке.
Накнаде за коришћење лука и пристаништа
Накнада за употребу обале
Обвезник нaкнaдe
Члан 166.
Обвезник накнаде за употребу обале је прималац или крцатељ чија се роба
укрцава или искрцава у луци, односно пристаништу или привременом
претоварном месту.
Ако је прималац или крцатељ чија се роба укрцава или искрцава у луци,
односно пристаништу страно правно лице, обвезник накнаде је царински
заступник, представништво тог правног лица које је регистровано у
Републици Србији, или друго правно лице које у име и за рачун страног
правног лица сноси трошкове у Републици Србији.
У случају превоза путника, обвезник накнаде за употребу обале је
туристичка агенција (организатор туристичког путовања или посредник у
продаји туристичког путовања) или друго правно лице које у име и за рачун
страног правног лица сноси трошкове у Републици Србији.
Накнада за употребу обале наплаћује се за сваког путника који прелази
преко линије обале.
Изузeтнo oд стaвa 3. oвoг члaнa, oбвeзник нaкнaдe зa упoтрeбу oбaлe је
путник у случajу кaдa нaмeрaвa дa сe искрцa рaди приврeмeнoг туристичкoг
излaскa сa брoдa, a ниje зaкључиo сa aгeнтoм брoдa или туристичким
oпeрaтeрoм угoвoр кojим сe урeђуje плaћaњe нaкнaдe.
Основица

Члан 167.
Основица накнаде за употребу обале је количина укрцане, односно
искрцане робе изражена у тонама (t).
Изузетно од става 1. овог члана, основица накнаде за употребу обале за
шљунак, песак и камене агрегате је количина изражена у метрима кубним
(m³), за транспортне контејнере количина изражена у „TEUˮ , а за путничка
возила основица је број возила.
Основица накнаде у путничком саобраћају је број укрцаних, односно
искрцаних путника.
Висина накнаде
Члан 168.
Висина накнаде за употребу обале прописана је у Прилогу 8, Табеле 1. и 2.
овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 169.
У теретном саобраћају накнаду за употребу обале утврђује Агенција за
управљање лукама (у даљем тексту: регулаторно тело за управљање
лукама) решењем.
Утврђивање накнаде врши се на основу података из пријаве коју обвезник
подноси регулаторном телу надлежном за управљање лукама најкасније 24
часа након испловљења.
Обвезник накнаде је у обавези да наведе тачне и потпуне податке у пријави.
Количина и намена терета која је декларисана у пријави доказује се
службеним документом (теретница, товарни лист, царинска документација и
слично) чија се копија доставља уз пријаву.
Број путника декларисан у пријави доказује се службеним документом
(бродским рапортом или посебном изјавом бродара, бродског агента или
туристичког оператера) који се достављају уз пријаву.
У путничком саобраћају регулаторно тело надлежно за управљање лукама,
на основу података из пријаве коју путник, бродски агент или туристичка
агенција (организатор туристичког путовања или посредник у продаји
туристичког путовања) подноси најкасније 24 часа након испловљења
брода, испоставља решење путнику, агенту брода или туристичком
оператеру који је организатор путовања.
Ако до испловљавања брода из луке, односно пристаништа дође до промене
података у односу на податке из пријаве, обвезник накнаде је дужан да
регулаторном телу за управљање лукама одмах пријави насталу промену.
Плаћање се врши најкасније у року од 15 дана од дана достављања решења.

Накнада за употребу обале за укрцавање или искрцавање утечњеног
нафтног гаса и утечњеног природног гаса умањује се за 30%.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству
у чијој су надлежности послови саобраћаја, у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Образац пријаве из става 2. овог члана прописује регулаторно тело за
управљање лукама.
Накнада за пристајање
Обвезник накнаде
Члан 170.
Обвезник накнаде за пристајање је власник или бродар брода који
директно, односно индиректно користи луку, односно пристаниште или
привремено претоварно место у сврху укрцавања или искрцавања робе или
путника.
Обвезник накнаде за пристајање брода који вије страну заставу је агент
брода, односно представништво привредног друштва које је уписани
власник брода, а које је регистровано у Републици Србији.
Основица
Члан 171.
Основица накнаде за пристајање је носивост брода за самоходне бродове
изражена у тонама (t), снага погонског мотора по киловату (kW) за
потискиваче и тегљаче, као и време проведено у луци на укрцавању и/или
искрцавању робе или путника, односно дужина брода преко свега изражена
у метрима (m) за путничке бродове као и време проведено у луци или
пристаништу.
Висина накнаде
Члан 172.
Висина накнаде за пристајање прописана је у Прилогу 8, Табела 3. овог
закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 173.
Утврђивање накнаде за пристајање врши регулаторно тело за управљање
лукама решењем.
Утврђивање обавезе се врши на основу података из пријаве коју је обвезник
дужан да поднесе регулаторном телу најкасније 24 часа након испловљења
брода.

Обвезник накнаде је у обавези да наведе тачне и потпуне податке у пријави.
Подаци за утврђивање накнаде назначени у пријави доказују се службеним
документом (бродско сведочанство, сведочанство о баждарењу, рапорт
брода и слично) чија се копија доставља уз пријаву.
Плаћање се врши најкасније у року од 15 дана од дана достављања решења.
Када се пловило снабдева утечњеним природним гасом као погонским
горивом на терминалу за снабдевање брода погонским горивом, накнада за
пристајање умањује се за 30%.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству
у чијој су надлежности послови саобраћаја, у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Образац пријаве из става 2. овог члана прописује регулаторно тело за
управљање лукама.
Лежарина
Обвезник накнаде
Члан 174.
Обвезник накнаде за лежарину је власник брода који директно, односно
индиректно (преко другог пловила) користи луку, односно пристаниште у
било коју другу сврху различиту од оне за коју се плаћа накнада за
пристајање, а нарочито када:
1) користи луку, односно пристаниште после завршетка обављања послова
укрцавања, односно искрцавања робе на брод;
2) борави у луци или пристаништу након истека времена одређеног за
боравак у луци или пристаништу путничког брода, при чему се путници не
налазе на броду;
3) борави у луци или пристаништу ван места које је одређено за укрцавање,
односно искрцавање путника на путнички брод, или борави у луци између
две наутичке сезоне.
Обвезник накнаде за брод који вије страну заставу је агент пловила,
односно представништво привредног друштва које је уписани власник
пловила, а које је регистровано у Републици Србији.
Основица
Члан 175.
Основица накнаде за лежарину је дужина брода изражена у метрима (m) и
недељива 24 часа за сваки брод, који почиње да тече шест часова након

укрцавања, односно искрцавања робе, односно након истека времена
одређеног за боравак путничког брода.
Висина накнаде
Члан 176.
Висина накнаде за лежарину прописана је у Прилогу 8, Табела 4. овог
закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 177.
Утврђивање накнаде врши регулаторно тело за управљање лукама
решењем.
Утврђивање накнаде врши се на основу података из пријаве коју је обвезник
дужан да поднесе регулаторном телу за управљање лукама најкасније 24
часа након испловљења брода из луке, односно пристаништа.
Обвезник накнаде је у обавези да наведе тачне и потпуне податке у пријави.
Обвезник накнаде дужан је да утврђени износ накнаде за лежарину плати
најкасније у року од 15 дана од дана достављања решења.
За путнички брод који користи луку, односно пристаниште у периоду између
две наутичке сезоне, накнада се утврђује у износу од 33% од прописане
висине накнаде.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству
у чијој су надлежности послови саобраћаја, у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Образац пријаве из става 2. овог члана прописује регулаторно тело за
управљање лукама.
Ослобођења
Члан 178.
Од обавезе плаћања накнада за коришћење лука и пристаништа из члана
165. став 1. тачка 1) овог закона ослобођен је:
1) обвезник накнаде за домаћа јавна пловила;
2) обвезник чија пловила бораве у луци, односно пристаништу:
(1) услед више силе, док она траје;
(2) ради искрцавања бродоломаца или умрлих лица и њихових пратилаца;
(3) ради лекарске помоћи члановима посаде или путницима;
(4) ради гашења пожара;

(5) за пловила министарства надлежног за унутрашње послове ради
обављања службених задатака.
Виша сила из става 1. тачка 2) подтачка (1) овог члана не обухвата појаву
леда на унутрашњим водним путевима која проузрокује склањање брода у
луку као зимско склониште.
Накнада из члана 165. став 1. тачка 1) овог закона не наплаћује се у случају
када се пловило снабдева горивом на терминалу за снабдевање брода
погонским горивом.
Од обавезе плаћања накнаде за лежарину ослобођен је власник брода који
се користи за потребе обављања одређених лучких делатности (боксажа
пловила и слично), као и власник домаћег бродa који користи пристаниште
за сопствене потребе којим управља као лучки оператер или оперативну
обалу у делу луке којом управља као лучки оператер за стационирање тог
брода током године под условом да добије сагласност регулаторног тела
надлежног за управљање лукама за коришћење дела оперативне обале луке
у ту сврху.
Накнаде за коришћење лука и пристаништа не плаћају пловила за
коришћење сидришта у лукама, односно пристаништима којима управљају
оператери који су то право стекли у процесу приватизације, односно
својинске трансформације.
Припадност прихода
Члан 179.
Приходи остварени од накнада из члана 165. став 1. овог закона припадају
и уплаћују се на рачун регулаторног тела надлежног за управљање лукама
до износа планираних расхода утврђених годишњим финансијским планом
тог регулаторног тела, а вишак изнад тог износа, укључујући и средства која
нису утрошена на планиране расходе, припадају буџету Републике Србије.
Изузетно, уколико су одређени делови лучке инфраструктуре за чије се
коришћење плаћа накнада из члана 165. став 1. тачка 1) овог закона у
својини лучког оператера који су то право стекли у процесу приватизације,
односно својинске трансформације, сходно члану 217. став 1. Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РСˮ , бр.
73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 –
др. закон и 41/18), регулаторно тело за управљање лукама део прихода који
не може да буде мањи од 50% прихода који се остваре наплатом накнада из
члана 165. став 1. тачка 1) овог закона у тој луци, односно пристаништу,
уплаћује том лучком оператеру.
Одредбе става 2. овог члана не примењују се на лучке оператере који су
поступке приватизације, на основу којих су стекли право својине на
деловима лучке инфраструктуре, започели после 4. јуна 2003. године, а што
се утврђује увидом у документацију из поступка приватизације.

Накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на
државном водном путу
Обвезник нaкнaдe
Члан 180.
Обвезник плаћања накнада за пловидбу државним водним путем овог закона
је власник пловила, агент пловила, односно представништво привредног
друштва које је уписано као власник пловила, а које је регистровано у
Републици Србији или бродар.
Обвезник накнада за коришћење бродске преводнице на државном водном
путу и накнада за коришћење зимовника на државном водном путу је
корисник државних водних путева.
Основица
Члан 181.
Основица накнаде за пловидбу државним водним путем, накнаде за
коришћење бродске преводнице на државном водном путу и накнаде за
коришћење зимовника за теретне (самоходне бродове, потиснице и
тегљенице) је носивост теретног пловила изражена у тонама (t), а за
потиснице, тегљаче, остала пловила која имају сопствени погон, нису
теретни бродови и користе се у привредне сврхе као и за путничка пловила
је снага погонског мотора изражена у kW.
Висина накнада
Члан 182.
Висина накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе
на државном водном путу прописана је у Прилогу 9, Табеле 1–3. овог
закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 183.
Утврђивање накнаде врши министарство у чијој су надлежности послови
саобраћаја решењем, односно орган аутономне покрајине у чијој су
надлежности пловидба и коришћење објеката безбедности пловидбе на
државном водном путу за пловидбу и коришћење објеката безбедности
пловидбе који се налазе на територији аутономне покрајине.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Ослобођења
Члан 184.

Од обавезе плаћања накнада из члана 165. став 1. тачка 2) овог закона
ослобођен је власник јавног и ратног пловила.
Припадност прихода
Члан 185.
Приходи остварени од накнада за пловидбу и коришћење објеката
безбедности пловидбе на државном водном путу припадају буџету
Републике Србије, односно буџету аутономне покрајине ако су наплаћени за
коришћење државног водног пута односно за коришћење објеката
безбедности пловидбе на државном водном путу на територији аутономне
покрајине.
XII. НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Врсте накнада
Члан 186.
Накнаде за коришћење јавних путева у смислу овог закона су:
1) накнада за ванредни превоз, и то за:
(1) прeкoрaчeњe дoзвoљeнe димeнзиje;
(2) прeкoрaчeњe дoзвoљeнe укупнe мaсe;
(3) прекoрaчeњe дoзвoљeнoг oсoвинскoг oптeрeћeњa;
2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом
земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима;
3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног
објекта (у даљем тексту: путарина);
4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог
земљишта које користи управљач јавног пута;
5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у
иностранству;
6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова,
електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу.
Јавни пут, односно државни пут јесте пут у смислу закона којим се уређују
јавни путеви.
Накнада за ванредни превоз
Обвезник накнаде
Члан 187.

Обвезник накнаде за ванредни превоз је лице коме је издата дoзвoла зa
oбaвљaњe вaнрeднoг прeвoзa у складу са законом којим сe уређују јавни
путеви.
Основица
Члан 188.
Основица накнаде за ванредни превоз (прeкoрaчење највеће дoзвoљeне
дужине, ширине, висине возила изражене у метрима, прекорачење највеће
дoзвoљeне укупне мaсе возила (збир масе возила и масе терета на возилу),
односно прекорачење највећег дoзвoљeнoг oсoвинскoг oптeрeћeња вoзила
(збир масе возила и масе терета на возилу) је дужина рeлaциje изражена у
километрима (km) коју возило прелази, сa или бeз тeрeтa.
Висина накнаде
Члан 189.
Висина накнаде за ванредни превоз у зависности од прекорачења највеће
дозвољене димензије возила (дужине, ширине, односно висине),
прекорачење највеће укупне масе возила и скупа возила, прекорачења
највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа возила за
једноструке, двоструке, троструке, односно четвороструке осовине,
прописана je у Прилoгу 10. овог закона, Табеле 1. до 6.
Прекорачење највећег дoзвoљeнoг oсoвинскoг oптeрeћeња вoзила из става
1. овог члана се утврђује као разлика стварног осовинског оптерећења и
дозвољеног осовинског оптерећења. Прекорачење за двоструке, троструке и
вишеструке осовине, обрачунава се као количник разлике стварног
осовинског оптерећења двоструке, троструке и вишеструке осовине и
дозвољеног осовинског оптерећења и броја осовина.
Највећа дозвољена дужина, ширина, висина возила, односно највеће
осовинско оптерећење је највећа дозвољена дужина, ширина, висина
возила, односно највеће осовинско оптерећење у складу са прописима
којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 190.
Накнаду за ванредни превоз утврђује управљач јавног пута за вoзилo сa или
бeз тeрeтa решењем у року од осам дана од дана подношења захтева.
Кaдa вoзилo, сa или бeз тeрeтa прeкoрaчуje дoзвoљeну дужину, ширину и
висину нa вишe мeстa накнада из члана 186. став 1. тачка 1) подтачка (1)
овог закона утврђује се зa свaку врсту прeкoрaчeњa пoсeбнo, и то за сaмo
нajвeћу димeнзиjу из свaкoг прeкoрaчeњa применом висине накнаде
прописане у Прилогу 10, Табела 1. овог закона.

Уколико вoзилo, сa или бeз тeрeтa, прeкoрaчуje вишe димeнзиja, укупнa
нaкнaдa прeдстaвљa збир нaкнaдa зa прeкoрaчeњa пo пojeдиним
димeнзиjaмa.
Укупaн изнoс нaкнaдe зa прeкoрaчeњe нajвeћих дoзвoљeних димeнзиja
вoзилa oбрaчунaвa сe као производ збира jeдиничних нaкнaдa зa дужину,
ширину, висину (din/km) и дужине рeлaциje d изражене у километрима
(km).
Накнада из члана 186. став 1. тачка 1) подтачка (2) овог закона за
прекорачење укупне масе возила или скупа возила изнад 40 t, односно када
је законом прописана мања дозвољена укупна маса возила или скупа возила
и 44 t за троосовинско моторно возило са двоосовинском или троосовинском
полуприколицом када се превози 40-стопни ISO контејнер као комбинована
превозна операција, обрачунава се као производ висине накнада
прописаних у Прилогу 10, Табела 2. овог закона и дужине пређене релације.
За прекорачења већа од 160 t, висина накнаде из Табеле 2. увећава се за
100 динара/km за сваку следећу тону.
Накнада из члана 186. став 1. тачка 1) подтачка (3) овог закона обрачунава
се за вoзилo сa или бeз прикључнoг вoзилa нa jeднoj или вишe jeднoструких
oсoвинa, или нa двoструкoj, трoструкoj или вишeструкoj oсoвини које
прeкoрaчуje дoзвoљeнo oсoвинскo oптeрeћeњe, множењем висине накнаде
прописане у Прилогу 10. Табеле 3. до 6. овог закона за утврђено
прекорачење са дужином пређеног пута изражене у километрима (km).
За превозе који се врше по једној дозволи за више идентичних превоза,
накнада се обрачунава тако што се накнада за појединачни превоз множи са
бројем одобрених превоза.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се пре отпочињања
ванредног превоза, а најкасније у року од 15 дана од дана утврђивања
висине накнаде.
За возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола
утврђује се годишња накнада, чија је висина прописана у Прилогу 10,
Табела 7. овог закона.
Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја
за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на
другом земљишту које користи управљач јавног пута
Обвезник накнаде
Члан 191.
Обвезник накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа,
уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на
другом земљишту које користи управљач државног пута (у даљем тексту:
накнада за постављање рекламних табли поред државног пута) је лице које

користи државни пут за постављање рекламних табли, рекламних паноа,
уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на
другом земљишту које користи управљач државног пута.
Обвезник накнаде за постављање средстава за оглашавање поред односно
на улицама и општинским путевима, односно на другом земљишту које
користи управљач улице или општинског пута (у даљем тексту: накнада за
постављање рекламних табли поред општинског пута) је лице које је
поставило средство за оглашавање на основу плана постављања средстава
за оглашавање на улицама и општинским путевима, након спроведеног
поступка јавног конкурса односно кроз реализацију пројекта јавноприватног партнерства са елементом концесије.
Ближе услове и критеријуме за спровођење јавног конкурса односно за
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементом концесије,
из става 2. овог члана, укључујући и начин одређивања накнаде за
постављање рекламних табли поред општинског пута, уређује се актом
надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Основица
Члан 192.
Основица накнаде за постављање рекламних табли поред државног пута,
односно општинског пута је укупна површина свих страна за оглашавање
постављене табле изражена у метрима квадратним (m²).
Висина накнада
Члан 193.
Висина накнаде за постављање рекламних табли поред државног пута,
прописана је у Прилогу 10, Табела 8. овог закона.
Висина минималне накнаде за постављање рекламних табли поред
општинског пута, прописана је у Прилогу 10, Табела 9. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 194.
Накнаду за постављање рекламних табли на државном путу утврђује
управљач државног пута, уговором, а плаћање се врши у 12 једнаких
месечних рата до 15. у месецу за претходни месец.
Накнаду за постављање рекламних табли на општинском путу, утврђује
јединица локалне самоуправе приликом закључивања уговора са
обвезником накнаде по окончаном јавном конкурсу, односно уговора о јавно
– приватном партнерству.
Путарина
Обвезник накнаде

Члан 195.
Обвезник путарине је:
1) власник моторног возила које је регистровано на територији Републике
Србије (у даљем тексту: власник моторног возила домаће регистрације);
2) власник моторног возила стране регистрације.
Основица
Члан 196.
Основица за путарину је дужина релације јавног пута коју возило прелази
изражена у километрима (km).
Висина накнаде
Члан 197.
Путарина обухвата инфраструктурну накнаду и накнаду за екстерне
трошкове.
Критеријуми за утврђивање висине накнаде за путарину су: категорија
возила и карактеристике деонице јавног пута у складу са законом који
уређује јавне путеве.
Bисина путарине за један километар јавног пута прописана је у Прилогу 10,
Табела 10. овог закона.
Висина путарине утврђена је за возило I категорије, а за остале категорије
возила висина путарине је одређена према следећим паритетима: IA : I : II :
III : IV= 0,5 : 1,0 : 1,5 : 3,0 : 6,0.
У затвореном систему за наплату путарине накнада се израчунава тако што
се прописана висина путарине, за одређену категорију возила, множи са
дужином пређене релације.
У отвореном систему путарине накнада се израчунава тако што се прописана
висина путарине за један километар јавног пута, за одређену категорију
возила, множи са дужином целе деонице јавног пута под наплатом.
Износ накнаде за одређену деоницу јавног пута утврђује се подзаконским
актом управљача државног пута уз сагласност Владе, у складу са
критеријумима и висином накнаде из ст. 2–4. овог члана.
Моторна возила која користе јавни пут према техничким карактеристикама,
и то броју осовина, висини возила код прве осовине, укупној висини и
највећој дозвољеној маси, разврставају се у пет категорија од 1А до 4.
Прва А категорија обухвата моторна возила са карактеристикама мотоцикла,
моторног троцикла и четвороцикла.
Прва категорија обухвата:

1) моторна возила са две осовине и висине једнаке или ниже од 1,30 m,
мерено код прве осовине;
2) моторна – комби возила са две осовине и укупне висине једнаке или ниже
од 1,90 m, а чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg.
Друга категорија обухвата:
1) моторна возила са две осовине једнаке или ниже од 1,30 m, мерено код
прве осовине, са приколицом;
2) моторна – комби возила са две осовине и укупне висине једнаке или ниже
од 1,90 m, а чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg, са
приколицом;
3) моторна – комби возила са две осовине и укупне висине веће од 1,90 m, а
чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg.
Трећа категорија обухвата:
1) моторна возила са две или три осовине, висине веће од 1,30 m, мерено
код прве осовине, а чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg;
2) моторна возила са две осовине и укупне висине једнаке или веће од 1,90
m, а чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg;
3) моторна – комби возила са две осовине и укупне висине веће од 1,90 m, а
чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg, са приколицом.
Четврта категорија обухвата моторна возила са четири и више осовина
(рачунајући и осовине приколице) и висине веће од 1,30 m, мерено код прве
осовине, а чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg.
Укупна висина моторног возила са прописаним притиском у гумама мери се
вертикално од коловоза.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 198.
Путарина се плаћа на наплатним станицама управљача јавног пута.
Путарина за моторна возила домаће регистрације утврђује се и наплаћује у
динарима.
Путарина за моторна возила стране регистрације плаћа се у динарима, али
се може платити и у еврима.
Путарина из става 3. овог члана обрачунава се у динарима, а наплаћује у
динарима или еврима по важећем средњем курсу евра, у складу са
прописима који уређују плаћање и наплаћивања у ефективном страном
новцу. Цене у еврима се приликом обрачуна заокружују: 0,01 до 0,49 на
0,50 а од 0,51 до 0,99 на 1,00 евро. Усклађивање се врши при промени
средњег курса евра од +/- 1%.

Висина путарине приликом обрачуна у динаре заокружује се, и то: 0,01 до
4,99 на 0,00 а од 5,00 до 9,99 на 10 динара.
Наплата путарине за моторна возила стране регистрације може се вршити и
у ефективном страном новцу у врстама девиза које Народна банка Србије
купује и продаје на девизном тржишту у складу са прописом Народне банке
Србије.
Путарину за одговарајућу категорију моторног возила домаће регистрације,
правна и физичка лица могу плаћати куповином месечне и годишње
претплатне карте.
Месечна и годишња претплатна карта купују се за деоницу ауто-пута.
Висина месечне претплатне карте обрачунава се тако што се износ накнаде
за одређену деоницу аутопута множи, за одређену категорију возила, бројем
40 и важи за назначени месец.
Висина годишње претплатне карте обрачунава се тако што се износ накнаде
за одређену деоницу аутопута множи, за одређену категорију возила, бројем
400 и важи 12 месеци од месеца издавања.
Месечна и годишња претплатна карта коју издаје управљач јавног пута
садржи: деоницу аутопута, категорију возила, регистарски број возила и
време важења.
Плаћање путарине за моторна возила физичких и правних лица, домаће и
стране регистрације, може се вршити путем уређаја за ЕНП у припејд
систему у коме се, уплатом одговарајућег износа, може остварити одређени
попуст, у складу са важећом скалом попуста коју одређује управљач јавног
пута.
Плаћање путарине за моторна возила правних лица, домаће и стране
регистрације, може се вршити електронском наплатом путем уређаја за ЕНП
у „Пост-Пејд” систему, на основу испостављених рачуна за остварено
коришћење путева, уз претходно закључен уговор са управљачем јавног
пута и достављене банкарске гаранције са минималним роком важности од
60 дана.
У затвореном систему наплате путарине, обвезник путарине је дужан да код
изласка са деонице под наплатом, преда документ који је добио приликом
уласка у затворени систем наплате путарине, а у електронском систему
наплате да код изласка спроведе електронску регистрацију уз помоћ
електронског уређаја за ЕНП, са којим се регистровао код последњег уласка
у затворени систем.
Градска карта се издаје физичким лицима која имају пребивалиште у
градским општинама из територијалне јединице која има закључен уговор са
управљачем јавног пута, за једно путничко моторно возило прве категорије,
у власништву подносиоца захтева.

Услове издавања и коришћења градске карте прописују територијална
јединица и управљач јавног пута.
Ослобађања
Члан 199.
Путарина се не плаћа за возила:
1) МУП-а (возила у власништву МУП-а);
2) хитне помоћи (специјална возила изведена за одређене функције са
посебно уређеном каросеријом, снабдевеном уређајима или опремом за
обављање тих функција, ако су као таква регистрована и дају посебне
светлосне и звучне знаке и амбулантна возила намењена за транспорт
болесних или повређених лица и опремљена специјалном опремом за такву
намену);
3) Војске Србије и возила мобилисана за потребе Војске Србије;
4) професионалних ватрогасних јединица, добровољних ватрогасних
друштава и ватрогасних јединица правних лица која имају ватрогасну
службу организовану по прописима о заштити од пожара;
5) под пратњом и возила са првенством пролаза у складу са законом којим
се уређује безбедност саобраћаја на путевима.
По одобрењу управљача јавног пута путарина се не плаћа за возила:
1) особа са утврђеним инвалидитетом са 80% или више процената телесног
оштећења, односно особа код којих је утврђено телесно оштећење које има
за последицу неспособност доњих екстремитета 60% или више процената,
за један лични аутомобил који имају у свом власништву, односно који
користе по основу уговора о лизингу, када се особа са утврђеним
инвалидитетом налази у возилу;
2) републичке инспекције за државне путеве и републичке инспекције за
друмски саобраћај;
3) привредних друштава и других правних лица, односно предузетника који
обављају послове одржавања и заштите јавног пута за чије коришћење се
плаћа путарина;
4) која су у функцији организовања и контроле наплате путарине;
5) за превоз лица и материјалних добара у оквиру домаћих или
међународних хуманитарних акција;
6) возила међународних мировних мисија.
За возила из става 2. тач. 5) и 6) овог члана дозвола се издаје појединачном
возилу за појединачну вожњу.
По одобрењу управљача јавног пута путарина се плаћа у умањеном износу:

1) од 10% за месечну, односно годишњу претплатну карту коју набављају
пољопривредници који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава
у складу са прописима који уређују упис пољопривредних газдинстава у
регистар;
2) до 10% у зависности од висине авансне уплате (припејд систем) или
остварене путарине из претходног месеца (постпејд систем), за обвезника
путарине који плаћање врши путем уређаја за ЕНП.
Попусти или снижења не могу се одобрити ниједном кориснику јавног пута у
погледу елемента путарине који се односи на накнаду за екстерне трошкове.
Начин остваривања права на попуст, као и критеријуми за остваривање
права на попуст ближе се уређују подзаконским актом који доноси министар
у чијој су надлежности послови саобраћаја.
Заштита података о личности
Члан 200.
Управљач државног пута дужан је да податке о личности корисника
државног пута, за потребе наплате путарине, ЕНП и ЕЕНП, обрађује у складу
са прописима о заштити података о личности и прописима о заштити
података и сигурности у електронским комуникацијама.
Члан 201.
Управљач државног пута за потребе наплате путарине и ЕНП обрађује
следеће податке о личности: видео запис возила; регистарске ознаке
возила; датум, место и време започињања и окончања употребе државног
пута.
За потребе издавања одобрења из члана 199. став 2. овог закона, управљач
државног пута обрађује следеће податке о личности подносиоца захтева:
име и презиме; јединствени матични број грађана; број личне карте;
фотографију; адресу; марку и регистарску ознаку возила; име и презиме
власника возила.
Подаци из става 1. овог члана чувају се шест месеци, а најдуже годину дана
од дана настанка, односно до окончања судског поступка уколико се видео
запис користи као доказни материјал.
Подаци из става 2. овог члана чувају се најдуже годину дана од престанка
коришћења издатог одобрења.
Управљач државног пута за потребе ЕНП-а у сврху закључења уговора о
купопродаји уређаја за ЕНП обрађује следеће податке о личности: име и
презиме; јединствени матични број грађана; број личне карте; адресу;
марку и регистарску ознаку возила.
Подаци из става 5. овог члана чувају се најдуже годину дана од дана истека
уговора.

Накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог
земљишта које користи управљач јавног пута
Обвезник накнаде
Члан 202.
Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и
другог земљишта које користи управљач јавног пута (у даљем тексту:
накнада за коришћење делова путног земљишта), а које је у општој
употреби је корисник тог земљишта.
Основица
Члан 203.
Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар
квадратни (m²) путног земљишта у зависности од значаја пута, а које
обвезник накнаде користи за приступ и изградњу објеката, осим
домаћинства.
Висина накнаде
Члан 204.
Висина накнаде за коришћење путног земљишта државног пута и другог
земљишта које користи управљач пута прописана је у Прилогу 10, Табеле
11. и 11.1. овог закона, а износ накнаде за коришћење путног земљишта
општинског пута и улице и другог земљишта које користи управљач
општинског пута и улице прописана је у Табели 12. овог закона.
Јединица локалне самоуправе прописује својим актом износ накнаде и
олакшице за накнаде за општинске путеве и улице.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 205.
Накнаду за коришћење делова путног земљишта државног пута утврђује
управљач државног пута уговором, а плаћање се врши у уговореном року.
Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута утврђује
се решењем управљача општинског пута и улице.
Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни
месец.
Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у
иностранству
Обвезник накнаде
Члан 206.

Обвезник накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у
иностранству је власник теретног возила, односно скупа возила и власник
аутобуса регистрованих у иностранству који користе државни пут.
Основица
Члан 207.
Основица накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у
иностранству за теретно возило, односно скуп возила је бруто-тонски
километар, а за аутобусе је возило-километар.
Приколица за превоз пртљага путника који путују аутобусом који вуче
приколицу сматра се саставним делом аутобуса.
Бруто-тонски километар представља кретање једне тоне укупне масе
теретног возила, односно скупа возила на растојању од једног километра.
Укупна маса теретног возила, односно скупа возила означава масу теретног
возила, односно скупа возила (укључујући масу горива у резервоару,
прибора и опреме) заједно са масом посаде возила и терета који се превози.
Возило-километар представља кретање аутобуса на растојању од једног
километра.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 208.
Утврђивање и наплату накнаде за употребу државног пута за возила
регистрована у иностранству врши царински орган на граничном прелазу
или на другом месту на коме се врши надзор.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се приликом преласка границе.
Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
се утврђује применом коефицијента за обрачун накнаде који је прописан у
Прилогу 10, Табела 13. овог закона, на основицу.
Ослобођења
Члан 209.
Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
не плаћа се:
1) за моторна возила која обављају превоз медицинске опреме у хитним
случајевима, нарочито у случају природних катастрофа и хуманитарних
потреба;
2) сходно међународним уговорима и другим међународноправним актима
који се закључују ради спровођења међународних уговора, по принципу
реципроцитета.

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних
водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу
Обвезник накнаде
Члан 210.
Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних
водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у
заштитном појасу јавног пута (у даљем тексту: накнада за постављање
инсталација) је лице које користи јавни пут за постављање инсталација.
Основица
Члан 211.
Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених
инсталација изражена у метрима (m).
Висина накнаде
Члан 212.
Висина накнаде за постављање инсталација у зависности од пречника
(ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10,
Табела 14. овог закона a највиши износ накнаде за постављање инсталација
на општинском путу и улици прописана је у Прилогу 10, Табела 15. овог
закона.
Jединицa локалне самоуправе прописује својим актом износ накнаде у
зависности од броја становника, степена развијености и др. критеријума,
као и олакшице за плаћање накнаде за општинске путеве и улице.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 213.
Утврђивање накнаде за постављање инсталација утврђује управљач јавног
пута, приликом закључивања уговора са обвезником накнаде.
Накнада за постављање инсталација на општинском путу или улици утврђује
се решењем управљача општинског пута и улице.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се у роковима утврђеним уговором,
односно решењем.
Припадност прихода
Члан 214.
Приходи остварени од накнада из члана 186. став 1. овог закона на
државном путу припадају управљачу државног пута и уплаћују се
управљачу државног пута, а приходи од накнада остварених на општинском
путу и улици припадају и уплаћују се на рачун управља тих путева и улица.
XIII. НАКНАДE ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Врсте накнада
Члан 215.
Накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре у смислу овог
закона су:
1) накнада за прикључење индустријског колосека на јавну железничку
инфраструктуру;
2) накнада за привремено коришћење пословног простора и постављање
рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно обавештавање или
оглашавање у заштитном пружном појасу, и на другом земљишту и
објектима, које користи управљач јавне железничке инфраструктуре;
3) накнада за привремено коришћење делова земљишта железничког
подручја поред железничких пруга и другог земљишта које користи
управљач јавне железничке инфраструктуре;
4) накнада за конституисање права службености пролаза;
5) накнада за постављање телекомуникационе опреме на земљишту и
објектима које користи управљач јавне железничке инфраструктуре.
Јавна железничка инфраструктура јесте железничка инфраструктура у
смислу закона којим се уређује железница.
Накнада за прикључење индустријског колосека на јавну
железничку инфраструктуру
Обвезник накнаде
Члан 216.
Обвезник накнаде за прикључење индустријског колосека на јавну
железничку инфраструктуру је власник индустријске железнице, односно
индустријског колосека.
Висина накнаде
Члан 217.
Висина накнаде за прикључење индустријског колосека на јавну железничку
инфраструктуру прописана је у Прилогу 11, Табела 1. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 218.
Накнаду за прикључење индустријског колосека на јавну железничку
инфраструктуру утврђује решењем управљач јавне железничке
инфраструктуре.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања решења.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Накнада за привремено коришћење пословног простора и
постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
сликовно обавештавање или оглашавање у пружном појасу и на
другом земљишту и објектима, које користи управљач јавне
железничке инфраструктуре
Обвезник накнаде
Члан 219.
Обвезник накнаде за привремено коришћење пословног простора (пословни
објекти, службени објекти, вестибили, локали, магацини, итд.) и
постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно
обавештавање или оглашавање у пружном појасу и на другом земљишту,
објектима и заштитним оградама и манипулативним просторима, које
користи управљач јавне железничке инфраструктуре (у даљем тексту:
накнада за постављање рекламних табли), је правно или физичко лице које
поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за сликовно
обавештавање или оглашавање.
Објектима се сматрају железничке станице, стајалишта, пословне и
службене зграде, подвожњаци, надвожњаци, мостови и сл.
Основица
Члан 220.
Основица за обрачун накнаде за постављање рекламних табли је површина
простора изражена у метрима квадратним (m²).
Висина накнаде
Члан 221.
Висинa накнаде за постављање рекламних табли у зависности од територије
и намене прописана је у Прилогу 11, Табела 2. овог закона.
При понављању оглашавања пословног простора, за који није било ниједне
понуде, почетна цена се може умањити до 30%.
У накнаду нису урачунати трошкови редовног одржавања, електричне
енергије, воде и канализације, грејања, ПТТ услуга, изношења смећа,
чишћења, одводњавања, као и других услуга, такси и пореза које сноси
обвезник.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 222.

Накнаду за коришћење пословног простора и постављање рекламних табли
утврђује решењем управљач јавне железничке инфраструктуре, за месечни
период, почев од момента уласка у посед.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана по
истеку месеца.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Накнада за привремено коришћење делова земљишта железничког
подручја поред железничких пруга и другог земљишта које користи
управљач јавне железничке инфраструктуре
Обвезник накнаде
Члан 223.
Обвезник накнаде за привремено коришћење делова земљишта железничког
подручја поред железничких пруга и другог земљишта које користи
управљач јавне железничке инфраструктуре (у даљем тексту: за
привремено коришћење делова земљишта железничког подручја), а које је у
општој употреби је правно или физичко лице које привремено користи
делове земљишта железничког подручја поред железничких пруга и другог
земљишта које користи управљач јавне железничке инфраструктуре.
Железничко подручје је земљишни и други простор у смислу закона којим се
уређују железнице.
Основица
Члан 224.
Основица накнаде за привремено коришћење делова земљишног појаса,
односно за коришћење дела земљишта железничког подручја за постављање
привременог објекта је површина коришћеног дела земљишта железничког
подручја изражена у метрима квадратним (m²).
Висина накнаде
Члан 225.
Висина накнаде за привремено коришћење делова земљишта железничког
подручја, у зависности од намене објеката и локације прописана је у
Прилогу 11, Табела 3. овог закона.
У накнаду за привремено коришћење нису урачунати трошкови редовног
одржавања, електричне енергије, воде и канализације, грејања, ПТТ услуга,
изношења смећа, чишћења, одводњавања, као и других услуга, такси и
пореза.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 226.

Накнаду за привремено коришћење делова земљишта железничког подручја
утврђује управљач јавне железничке инфраструктуре решењем за месечни
период.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана по
истеку месеца.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Накнада за конституисање права службености пролаза
Обвезник накнаде
Члан 227.
Обвезник накнаде за конституисање права службености пролаза је:
1) управљач комуналне инфраструктуре у случајевима изградње,
реконструкције, адаптације и санације комуналне инфраструктуре;
2) управљач индустријске железнице и управљач индустријског колосека у
случајевима изградње и реконструкције инфраструктуре индустријске
железнице и индустријског колосека.
Индустријска железница је железница у смислу закона којим се уређује
железница.
Основица
Члан 228.
Основица накнаде за конституисање права службености пролаза за линијске
објекте комуналне инфраструктуре, као и индустријске железнице и
индустријског колосека је дужина изражена у метрима (m), односно за
пратеће објекте и монтажне уређаје, као и за установљење права
службености пролаза за изградњу и реконструкцију улица, пута, приступног
пута, моста, надвожњака, индустријског колосека на земљишту и над
земљиштем – површина изражена у метрима квадратним.
Висина накнаде
Члан 229.
Висина накнаде за конституисање права службености пролаза у зависности
од пречника вода, као и места постављања вода (кроз труп пруге, односно
паралелно са пругом у пружном појасу, односно изнад пруге), односно
површине пратећег објекта, дата је у Прилогу 11, Табела 4.1. до 4.3. овог
закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 230.

Накнаду за конституисање права службености пролаза утврђује решењем
управљач јавне железничке инфраструктуре за календарску годину.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Накнада за постављање телекомуникационе опреме на земљишту и
објектима које користи управљач јавне железничке инфраструктуре
Обвезник накнаде
Члан 231.
Обвезник плаћања накнаде за постављање телекомуникационе опреме на
земљишту и објектима које користи управљач јавне железничке
инфраструктуре (у даљем тексту: накнада за постављање
телекомуникационе опреме) је правно лице које је власник
телекомуникационе опреме.
Основица
Члан 232.
Основица накнаде за постављање телекомуникационе опреме је
појединачни уређај, односно за контејнере површина земљишта изражена у
метрима квадратним, односно за стуб висина изражена у метрима.
Висина накнаде
Члан 233.
Висинa накнаде за постављање телекомуникационе опреме у зависности од
врсте уређаја, површине контејнера, дужине стуба, локације и места
монтаже прописана је у Прилогу 11, Табеле 5.1. до 5.4. овог закона.
У накнаду нису урачунати трошкови редовног одржавања, електричне
енергије, воде и канализације, грејања, ПТТ услуга, изношења смећа,
чишћења, одводњавања, као и других услуга, такси и пореза.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 234.
Накнаду за постављање телекомуникационе опреме утврђује решењем
управљач јавне железничке инфраструктуре, за месечни период.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року од 15 дана по
истеку месеца.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Припадност прихода

Члан 235.
Приходи остварени од накнада за коришћење јавне железничке
инфраструктуре припадају управљачу јавне железничке инфраструктуре и
уплаћују се на рачун управљача јавне железничке инфраструктуре.
XIV. НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Врстe нaкнaдa
Члан 236.
Накнаде за коришћење јавне површине, су:
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности;
2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта
за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се
врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину
јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе;
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у
смислу става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине:
– објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за
сладолед, банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају
робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за
обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница
и слични објекти, башта угоститељског објекта;
– за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата,
фестивала и других манифестација, за одржавање спортских приредби, за
објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно
обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну
обуку возача и друго.
Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу
става 1. тачке 1) овог члана односи се на привремено коришћење простора
на јавној површини и не обухвата коришћење трајног карактера изградњом
објеката инфраструктуре.
Jавна површина у смислу овог закона јесте површина утврђена планским
документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим
корисницима под једнаким условима:
– јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.);

– трг;
– јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.);
– јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне
површине).
Обвезник накнаде
Члан 237.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне
површине.
Основица
Члан 238.
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина
коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m²).
Висина накнаде
Члан 239.
Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у
Прилогу 12. овог закона.
Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења
простора, зона у којој се налази простор који се користи, уколико је зона
утврђена актом јединице локалне самоуправе, као и техничко-употребне
карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за постављање
објеката.
Актом скупштине јединице локалне самоуправе утврђује се висина накнаде
у складу са ст. 1. и 2. овог члана, олакшице, начин достављања и садржај
података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује
обавезу плаћања накнаде.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 240.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према
површини коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог
простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта.
Накнаду из става 1. овог члана, утврђује орган јединице локалне
самоуправе надлежан за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
решењем.
Накнада из става 1. овог члана по основу заузећа јавне површине
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова увeћaвa сe
зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне
површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa

зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку
грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo
извoђeњa рaдoвa прeмa зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.
Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати
до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у
моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.
Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству
у чијој су надлежности послови финансија, прeкo надлежног органа
јединице локалне самоуправе.
Ослобођења
Члан 241.
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни
корисници буџетских средстава.
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe
рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг изградње,
рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe,
кao и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху
дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу
пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje
сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.
Припадност прихода
Члан 242.
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају
буџету јединица локалне самоуправе.
XV. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА
Обвезник накнаде
Члан 243.
Обвезник накнаде за коришћење природног лековитог фактора је лице које,
у складу са законом који уређује бање, има право да користи природни
лековити фактор у бањи у сврху превенције, лечења и рехабилитације (у
даљем тексту: бањске здравствене услуге), као и у оквиру обављања
угоститељске делатности у смислу закона који уређује туризам, осим лица
коме природни лековити фактор испоручује путем својих водних објеката и
система носилац експлоатације који има одобрење за експлоатацију
геотермалних ресурса.
Обвезник накнаде из става 1. овог члана дужан је да прибави и стави у
функцију мерне инструменте ради контроле утрошене количине воде са

природним лековитим фактором, у року од шест месеци од дана ступања на
снагу овог закона.
Бања има значење сходно закону којим се уређују бање.
Природни лековити фактор, у смислу овог закона је термална и минерална
вода.
Основица
Члан 244.
Основица за обрачун накнаде за коришћење природног лековитог фактора
је количина захваћене воде изражена у метрима кубним (m³), која садржи
природни лековити фактор.
Висина накнаде
Члан 245.
Висина накнаде за коришћење природног лековитог фактора прописана је у
Прилогу 13. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 246.
Утврђивање накнаде за коришћење природног лековитог фактора врши
надлежни орган јединице локалне самоуправе, решењем.
Накнада за коришћење природног лековитог фактора се утврђује за
календарску годину, а плаћа аконтационо у једнаким тромесечним ратама, у
року од 15 дана од истека тромесечја.
Ако је износ плаћених аконтација из става 2. овог члана у току године мањи
од износа коначног обрачуна накнаде по истеку године, разлика се плаћа у
року од 15 дана од дана пријема решења, а ако је износ плаћених
аконтација из става 2. овог члана у току године већи од износа коначног
обрачуна накнаде по истеку године више плаћена накнада урачунава се као
аконтација за наредни период.
До доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину, обвезник је дужан да плаћа аконтацију у висини тромесечне
обавезе за претходну годину у року из става 2. овог члана.
Након доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за
текућу годину обвезник је дужан да аконтацију за текућу годину увећа или
умањи тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће године
доведу на износ као да је уплата аконтација вршена у складу са решењем о
утврђивању накнаде из става 1. овог члана за текућу годину.
Лице које у току године отпочне први пут да користи природни лековити
фактор, дужно је да органу надлежном за утврђивање накнаде из става 1.
овог члана, у року од 15 дана рачунајући од истека тромесечја у коме је

започело коришћење природног лековитог фактора достави на прописаном
обрасцу податке од значаја за утврђивање накнаде.
Обвезник је дужан да органу надлежном за утврђивање накнаде из става 1.
овог члана достави податке о искоришћеној количини природног лековитог
фактора у претходној години, на основу уређаја за мерење, до 31. јануара
текуће године, на прописаном обрасцу.
Контролу плаћања накнаде из става 1. овог члана врши јединица локалне
самоуправе преко овлашћеног инспектора.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству
у чијој су надлежности послови финансија у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Облик и садржину обрасца из ст. 6. и 7. овог члана утврђује надлежни орган
јединице локалне самоуправе својим актом.
Олакшице
Члан 247.
Зa кoличину природног лековитог фактора кojу обвезник накнаде кoристи зa
превенцију, лeчeњe и рехабилитацију пaциjeнатa висина накнаде умањује
се за 20%.
Припадност прихода
Члан 248.
Приходи остварени од накнаде за коришћење природног лековитог фактора
припадају буџету јединица локалне самоуправе.
XVI. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА
Обвезник накнаде
Члан 249.
Обвезник накнаде за коришћење туристичког простора је лице, које користи
туристички простор.
Под коришћењем туристичког простора подразумева се:
1) коришћење посебно уређених терена за поједине намене коришћења
(паркирање, рекреација, спорт, постављање реклама, постављање забавних
објеката и друго);
2) постављање привремених објеката за угоститељство, туризам и трговину;
3) улазак у туристички простор.

Туристички простор је јединствена и недељива географска и функционална
целина природних и створених ресурса и вредности од значаја за туризам,
који је као такав дефинисан законом којим се уређује туризам.
Обвезник накнаде за коришћење туристичког простора, по истом основу не
може бити и обвезник накнаде за коришћење заштићеног подручја, односно
обвезник накнаде за коришћење јавних површина.
Основица
Члан 250.
Основица за обрачун накнаде за коришћење туристичког простора у
зависности од намене коришћења је површина објекта изражена у метрима
квадратним (m²), броју посетилаца, возила, односно комада.
Висина накнаде
Члан 251.
Висина накнаде за коришћење туристичког простора у распону износа
прописана је у Прилогу 14. овог закона.
Управљач туристичког простора доноси акт којим одређује предмет накнаде,
начин плаћања, као и висину накнаде, у оквиру распона износа из става 1.
овог члана.
Утврђивање и плаћање
Члан 252.
Утврђивање висине накнаде за коришћење туристичког простора врши
одговорно лице управљача туристичког простора решењем за календарску
годину, односно сразмерно периоду коришћења када је период коришћења
краћи од календарске године, односно за месечни период, односно за време
трајања манифестације, односно на дневном нивоу.
Утврђену обавезу из става 1. овог члана обвезник плаћа у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Накнаду за коришћење туристичког простора која се плаћа приликом уласка
у туристички простор, обвезник накнаде плаћа овлашћеном лицу управљача
туристичког простора, на начин који својом одлуком ближе прописује
управљач туристичког простора (нпр. на основу издатог одговарајућег
рачуна, односно улазнице на улазним местима, односно информативним
пунктовима, информативним центрима или на други начин).
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Ослобођења
Члан 253.
Накнаде за коришћење туристичког простора ослобађају се:

1) физичка лица која су запослена на територији туристичког простора, која
обављају послове или врше службене радње у туристичком простору;
2) деца до седам година старости;
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни
инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете
групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје
парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац
наведених особа;
4) пензионери са најнижим износом пензије у смислу закона којим се
уређује пензијско и инвалидско осигурање уз подношење доказа –
последњег примљеног чека од пензије;
5) корисници услуге смештаја у угоститељском објекту за смештај, у коме
делатност обавља управљач туристичког простора.
Припадност прихода
Члан 254.
Приходи остварени од накнаде за коришћење туристичког простора
припадају управљачу туристичког простора и уплаћују се на рачун
управљача туристичког простора.
XVII. НАКНАДЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Врстe нaкнaдa
Члан 255.
Накнадe за електронске комуникације су:
1) накнада за коришћење нумерације;
2) накнада за коришћење радио-фреквенција.
Коришћење нумерације и радио-фреквенција прописано је законом којим се
уређује област електронских комуникација.
Накнада за коришћење нумерације
Обвезник накнаде
Члан 256.
Обвезник накнаде за коришћење нумерације је лице, које је у складу са
законом који уређује област електронских комуникација стекло право
коришћења нумерације.
Висина накнаде
Члан 257.
Начин обрачуна висине накнаде прописује се у Прилогу 15. овог закона.

Утврђивање и плаћање
Члан 258.
Утврђивање накнаде врши регулаторна агенција у чијој је надлежности
област електронских комуникација (у даљем тексту: регулаторна агенција)
решењем за календарску годину.
Оператор ималац дозволе за коришћење нумерације, који започне
обављање делатности електронских комуникација у току пословне године
плаћа накнаду за коришћење нумерације за ту годину на основу података о
додељеним и коришћеним бројевима и адресама, односно од доделе
нумерације у тој години, на дан 31. децембра године за коју се накнада
плаћа, сразмерно периоду обављања делатности електронских
комуникација.
Плаћање утврђене накнаде из ст. 1. и 2. овог члана се врши у року од 15
дана од дана достављања решења.
Решење из ст. 1. и 2. овог члана је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 259.
Оператори воде попис коришћених бројева и адреса и исти достављају
регулаторној агенцији до 31. јануара текуће године са стањем на дан 31.
децембра претходне године, као и на захтев регулаторне агенције.
Садржину обрасца за достављање података, као и начин достављања
података из става 1. овог члана прописује регулаторна агенција својим
актом.
Накнаде за коришћење радио-фреквенција
Члан 260.
Накнаде за коришћење радио-фреквенција су:
1) накнада за коришћење радио-фреквенције у радиодифузној служби;
2) накнада за коришћење радио-фреквенције у мобилној и фиксној служби;
3) накнада за коришћење радио-фреквенције за сателитску радио-станицу;
4) накнада за коришћење радио-фреквенције за друге радио-станице.
Обвезник накнадa
Члан 261.
Обвезник накнада за коришћење радио-фреквенција је лице које је, у
складу са законом који уређујe област електронских комуникација, стекло
право коришћења радио-фреквенција.
Висина накнаде

Члан 262.
Начин обрачуна висине накнаде прописује се у Прилогу 16. овог закона.
Начин утврђивања и плаћања накнаде
Члан 263.
Утврђивање накнаде за коришћење радио-фреквенција врши регулаторна
агенција решењем за календарску годину.
Плаћање утврђене накнаде из става 1. овог члана се врши у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути
управни спор.
Олакшице и изузећа
Члан 264.
Накнада за привремено коришћење радио-фреквенције плаћа се у висини од
20% од висине годишње накнаде за коришћење радио-фреквенције.
Члан 265.
Накнаду за коришћење радио-фреквенција не плаћају:
1) радио аматери, хитна медицинска помоћ, здравствене установе, Црвени
крст Србије, службе противградне одбране, горска служба спасавања;
2) органи одбране и безбедности, као и службе за хитне интервенције, за
коришћење радио-фреквенције у опсезима који су Планом намене одређени
искључиво за њихово коришћење;
3) оператори којима је стратешким документом утврђена обавеза да
развијају иницијалну мрежу за тестирање нових технологија.
Под појмовима хитна медицинска помоћ, здравствене установе и службе за
хитне интервенције из става 1. тач. 1) и 2) овог члана сматрају се службе
корисника јавних средстава у смислу прописа којима се уређује буџетски
систем.
Органима одбране и безбедности из става 1. овог члана сматрају се:
министарство у чијој су надлежности послови одбране, министарство у чијој
су надлежности унутрашњи послови, Војска Србије, Војнобезбедносна
агенција, Војнoобавештајна агенција, Безбедносно-информативна агенција и
служба безбедности у саставу министарства у чијој су надлежности спољни
послови.
Органи из става 1. тачка 2) овог члана не плаћају накнаду за коришћење
радио-фреквенција у оквиру опсега који Планом намене нису одређени за
посебне намене, за затечено стање опреме коју користе, до истека важења

појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, а најдуже пет
година од дана ступања на снагу овог закона.
Припадност прихода
Члан 266.
Приходи остварени од накнада за електронске комуникације припадају и
уплаћују се регулаторној агенцији до износа средстава планираних расхода
утврђених годишњим финансијским планом те регулаторне агенције.
Средства која представљају разлику прихода и расхода утврђених
годишњим финансијским извештајем регулаторне агенције уплаћују се на
одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике
Србије.
Део разлике средстава, сразмеран приходима оствареним од оператора
електронских комуникационих мрежа на територији аутономне покрајине,
уплаћује се на рачун буџета аутономне покрајине.
XVIII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Прилози
Члан 267.
Прилози од 1. до 16. су одштампани уз овај закон и чине његов саставни
део.
Уплата прихода од накнада и извештавање
Члан 268.
Накнаде за коришћење јавних добара утврђене овим законом уплаћују се на
рачуне прописане за уплату јавних прихода.
Изузетно од става 1. овог члана приходи од накнаде за коришћење шумског
земљишта у државној својини у нешумске намене, накнаде за коришћење
заштићеног подручја, накнада за коришћење лука и пристаништа, накнада
за коришћење јавне железничке инфраструктуре, накнада за коришћење
туристичког простора и накнада за електронске комуникације уплаћује се на
рачун корисника шума и шумског земљишта, управљача, регулаторног тела,
односно регулаторне агенције.
Корисници шума и шумског земљишта, управљачи, регулаторна тела,
односно регулаторна агенција који врше наплату накнада из става 2. овог
члана, у обавези су да достављају извештаје о наплаћеним накнадама
Министарству финансија на полугодишњем нивоу.
Опомена за плаћање накнаде
Члан 269.
Обвезнику накнаде, који у целости или делимично, није платио накнаду у
року прописаном овим законом, министарство, јединица локалне

самоуправе, јавно предузеће, регулаторна агенција, регулаторно тело,
управљач заштићеног подручја, управљач јавног пута, управљач јавне
железничке инфраструктуре, управљач туристичког простора, којем је овим
законом дато овлашћење за утврђивање и наплату одређене накнаде (у
даљем тексту: лице надлежно за утврђивање и наплату накнаде) шаље
опомену.
Опомена из става 1. овог члана садржи врсту накнаде, износ накнаде који је
доспео за наплату, друге трошкове, налог да доспели износ са обрачунатом
каматом плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема
опомене, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана уплате
доспеле накнаде.
Опомена из става 1. овог члана садржи и поуку обвезнику накнаде да у року
од пет дана може са лицем надлежним за утврђивање и наплату да расправи
спорна питања у вези доспелог износа накнаде за наплату.
Одлагање плаћања и плаћање на рате
Члан 270.
Лице надлежно за утврђивање и наплату накнаде може, на образложени
захтев обвезника накнаде, у целости или делимично, одложити плаћање
дуговане накнаде, односно одобрити плаћање доспеле а неизмирене обавезе
на рате, под условом да плаћање дуговане накнаде за обвезника
представља непримерено велико оптерећење, односно обвезнику наноси
битну економску штету.
О одлагању плаћања дуговане накнаде, по испуњењу услова из става 1.
овог члана, одлучује овлашћено лице у лицу које је надлежно за
утврђивање и наплату конкретне накнаде.
Актом из става 2. овог члана може се одобрити одлагање плаћања дуговане
накнаде на рате, најдуже до 24 месецa.
Одлагање плаћања дуговане накнаде врши се потписивањем споразума са
обвезником накнаде, односно доношењем решења лица надлежног за
утврђивање и наплату накнаде.
Ако се обвезник накнаде не придржава рокова из споразума, односно
решења о одлагању плаћања дуговане накнаде, или уколико у периоду за
који је одложено плаћање дуговане накнаде не измири текућу обавезу, лице
надлежно за утврђивање и плаћање накнаде ће по службеној дужности
поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени дуг
наплатити у поступку принудне наплате.
Примена других прописа
Члан 271.
У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате,
принудне наплате, застарелости и осталог што није прописано овим законом

лица надлежна за утврђивање накнаде сходно примењују одредбе закона
којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
Поступак утврђивања, контроле и наплате накнаде који спроводи орган
јединице локалне самoуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу
јавних прихода, врши се у складу са одредбама закона којим се уређују
порески поступак и пореска администрација.
Изузетно, на поступак утврђивања накнада које утврђују, обрачунавају и
наплаћују јавна предузећа, корисници шума и шумског земљишта,
регулаторно тело надлежно за управљање лукама, регулаторна агенција,
управљачи заштићеног подручја, управљачи јавног пута, управљачи јавне
железничке инфраструктуре, управљачи туристичког простора примењују се
одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а на поступак
принудне наплате примењују се одредбе закона којим се уређује поступак
извршења и обезбеђења.
Евиденција
Члан 272.
Лице надлежно за утврђивање накнаде у складу са овим законом, води
евидeнциjу oбвeзникa нaкнaдe, задужење по основу обавезе плаћања
накнаде, уплате накнаде по обвезницима накнаде, као и о другим подацима
који се односе на плаћање накнаде у складу са Законом о општем управном
поступку.
Начин усклађивања
Члан 273.
Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део
овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких
цена за период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће
године, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови
статистике.
Изузетно од става 1. овог члана не врши се усклађивање висине динарских
износа накнада датих у Прилогу 2, Прилогу 10, Табела 13, Прилогу 11,
Табеле 5.3. и 5.4, као и Прилогу 15. и 16. овог закона.
Приликом усклађивања висине накнада из става 1. овог члана, основица за
усклађивање су последњи објављени усклађени износи.
Заокруживање усклађених износа накнада из става 1. овог члана врши се
тако што се износ мањи и једнак 0,50 динара не узима у обзир, а износ
преко 0,50 динара заокружује на 1,00 динар.
Изузетно од става 4. овог члана када су износи накнада прописани овим
законом на једно, односно више децималних места заокруживање
усклађених динарских износа врши се на прописани број децималних места.

Прво усклађивање висине накнада извршиће се у 2019. години, применом
индекса потрошачких цена према подацима републичког органа у чијој су
надлежности послови статистике, за период од првог дана наредног месеца
од дана ступања на снагу овог закона до 30. септембра 2019. године.
Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија,
утврђује и објављује усклађене висине накнада из става 1. овог члана у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Усклађени износи накнада из става 7. овог члана примењиваће се од првог
јануара наредне године у односу на годину у којој се врши усклађивање.
XIX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 274.
Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице:
1) ако не плати утврђену накнаду (члан 9. став 3, члан 46. став 4, члан 53.
став 2, члан 60. став 6, члан 66. ст. 2–7, члан 78. ст. 2–7, члан 83. став 3,
члан 88. ст. 6–8, члан 93. ст. 3–6, члан 97. ст. 2–5, члан 108. ст. 2–5, члан
121, члан 128. став 2, члан 132. став 3, члан 137. ст. 3–6, члан 151. став 6,
члан 160. ст. 5–7, члан 169. став 8, члан 173. став 5, члан 177. став 4, члан
183. став 2, члан 190. став 8, члан 194, члан 198. став 1, члан 205. став 3,
члан 208. став 2, члан 213. став 3, члан 218. став 2, члан 222. став 2, члан
226. став 2, члан 230. став 2, члан 234. став 2, члан 240. став 4, члан 246.
ст. 2–6, члан 252. став 2, члан 258. став 3. и члан 263. став 2);
2) ако обвезник не утврди и не плати накнаду (члан 14. ст. 2. и 3, члан 18.
ст. 2. и 3, члан 24. ст. 2–5, члан 33, члан 40, члан 60. став 2, члан 72. став
2, члан 103. став 2, члан 114. став 2, члан 143. ст. 3–7);
3) ако обвезник накнаде не достави прописани образац, односно пријаву
или достави непотпун образац, односно пријаву, као и обрасце уз обрачун
накнаде, или образац, односно пријава садржи нетачне податке (члан 14.
став 2, члан 18. став 2, члан 24. став 2, члан 34. ст. 1. и 2, члан 41. ст. 1. и
2. члан 60. став 1, члан 72. став 1, члан 103. став 1, члан 114. став 2, члан
138 ст. 1–3, члан 169. ст. 2. и 3, члан 173. ст. 2 и 3, члан 177. ст. 2. и 3 и
члан 246. ст. 6. и 7);
4) ако обвезник накнаде не достави пријаву за евиденцију (члан 28. ст. 1. и
6.;
5) ако не достави извештај (члан 122. став 1, члан 132. став 5, члан 144.
став 4, члан 151. став 2, члан 160. став 2, члан 161. став 1. и члан 268. став
3);
6) ако не достави јединствену царинску исправу (члан 128. став 4);

7) ако не достави податке од значаја за утврђивање накнаде за коришћење
вода, накнаде за извађени речни нанос, накнаде за коришћење водних
објеката и система и накнаде за испуштену воду (члан 78. ст. 6. и 8, члан
83. став 2, члан 93. ст. 7. и 8. и члан 97. ст. 6. и 8)
8) ако не плати путарину у складу са чланом 198. став 1. овог закона;
9) ако поступи супротно одредби члана 200. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана кaзнићe сe предузетник нoвчaнoм кaзнoм
oд 10.000 дo 500.000 динaрa.
За прекршај из става 1. овог члана кaзнићe сe обвезник накнаде – физичко
лице нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000 дo 50.000 динaрa.
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.
XX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 275.
Обавезе по основу накнада које су настале, а нису плаћене до дана ступања
на снагу овог закона, измириће се у складу са прописима који су били на
снази у време настанка обавезе.
Поступци утврђивања, наплате и контроле накнада који су започети до дана
ступања на снагу овог закона, окончаће се по прописима по којима су
започети.
Члан 276.
Правно лице и предузетник који обавља активности које утичу на животну
средину у складу са Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче
на животну средину („Службени гласник РСˮ , бр. 109/09 и 8/10) плаћа
накнаду за заштиту и унапређивање животне средине по основу обављања
одређених активности које утичу на животну средину у периоду од 1.
јануара 2019. године до 1. марта 2019. године, на основу укупног износа
који је утврђен за 2018. годину сразмерно наведеном периоду по основу
члана 87. став 3. тач. 1) и 2) Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РСˮ , бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11
– УС, 14/16 и 76/18), у једнаким месечним ратама, у року од 15 дана по
истеку месеца за претходни месец.
Решење о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за период од 1.
јануара 2019. године до 1. марта 2019. године доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
Обвезнику који престане обављање делатности у периоду од 1. јануара
2019. године до 1. марта 2019. године, накнада из става 1. овог члана за
наведени период утврђује се од почетка године до дана престанка
обављања делатности.

Обвезник који започне обављање одређених активности које утичу на
животну средину у периоду од 1. јануара 2019. године до 1. марта 2019.
године не плаћа накнаду из става 1. овог члана за наведени период.
Члан 277.
Подзаконска акта на основу овлашћења из члана 14. став 6, члана 18. став
6, члана 24. став 6, члана 28. став 5, члана 34. став 3, члана 41. став 3,
члана 60. став 4, члана 66. став 10, члана 72. став 3, члана 78. став 9, члана
83. став 5, члана 92. став 4, члана 93. став 11, члана 97. став 9, члана 103.
став 5, члана 114. став 3, члана 132. став 8, члана 137. став 16, члана 138.
став 4, члана 144. став 7, члана 151. став 8, члана 160. став 11, члана 161.
став 3, члана 169. став 12, члана 173. став 9, члана 177. став 8, члана 191.
став 3, члана 197. став 7, члана 199. став 6, члана 204. став 2, члана 212.
став 2, члана 239. став 3, члана 246. став 11, члана 251. став 2, члана 252.
став 3. и члана 259. став 2. овог закона донеће се у року од три месеца, од
дана ступања на снагу овог закона.
Изузетно од става 1. овог члана, подзаконски акт из члана 134. став 2. овог
закона донеће се до 1. марта 2019. године.
До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона,
примењиваће се подзаконски акти донетa на основу закона који даном
примене овог закона престају да важе, ако нису у супротности са овим
законом.
Одредбе члана 28. ст. 1–4. и става 6, чл. 36–40. и члана 41. ст. 1. и 2. овог
закона примењиваће се од дана ступања на снагу подзаконских аката које
доноси министар у чијој су надлежности послови енергетике, а којим се
ближе прописују садржина и облик обрасца пријаве за евиденцију, односно
месечног и годишњег обрачуна количина енергије/енергената испоручених
потрошачима или стављених у промет на територији Републике Србије,
односно увезеног на територију Републике Србије, обрасца месечног и
годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде, обрасца извештаја о уплати,
као и начин достављања ових образаца.
Члан 278.
Даном почетка примене овог закона престају да важе:
1) одредбе чл. 157–159. и члана 160. ст. 1. и 6. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Службени гласник РСˮ , број 101/15);
2) одредбе члана 341. ст. 1, 4, 5. и 6. и члана 351. Закона о енергетици
(„Службени гласник РСˮ , број 145/14);
3) одредбе члана 22. ст. 2–4, члана 39. став 1. тачка 2) и члана 40. Закона о
робним резервама („Службени гласник РСˮ , бр. 104/13 и 145/14 – др.
закон);

4) одредбе чл. 25. и 26, чланa 85. став 1. тачка 5), чланa 87. став 1. тач. 2)
и 3) Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РСˮ , бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17);
5) одредбе чл. 11, 12, 85. и 87. и члана 111. став 1. тач. 8) и 33) Закона о
шумама („Службени гласник РСˮ , бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
6) одредбе члана 80. и чланa 102. став 1. тачка 27) Закона о дивљачи и
ловству („Службени гласник РСˮ , брoj 18/10);
7) одредба члана 90. став 2. тачка 2), одредбе чл. 153–177ђ, као и одредбе
чл. 191–195. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и
101/16);
8) одредбе члана 7, као и члана 58. став 1. тач. 4) и 5) Закона о заштити и
одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РСˮ , брoj 128/14);
9) одредбa члана 68. став 1. тачка 11), одредбе члана 70, чланa 127. став 1.
тачка 9) Закона о заштити природе („Службени гласник РСˮ , бр. 36/09,
88/10, 91/10 – исправка и 14/16), као и акта донета на основу одредаба
члана 70. Закона о заштити природе („Службени гласник РСˮ , бр. 36/09,
88/10, 91/10 – исправка и 14/16);
10) одредбе члана 27. ст. 5–7, одредбе члана 85, одредбе члана 85а ст. 3. и
4, као и одредбе члана 86, одредбе члана 87. осим ставa 3. тачкe 3) и ставa
6. истог члана и одредбе члана 88. Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник РСˮ , бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.
закон, 43/11 – УС, 14/16 и 76/18);
11) одредбе члана 15. Закона о националним парковима („Службени гласни
РС”, број 84/15);
12) одредбе члана 79. ст. 4–6. Закона о управљању отпадом („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
13) одредбе члана 43. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени
гласник РС”, брoj 36/09);
14) одредба члана 31, одредбе члана 229. став 1. тач. 1)–3) и ст. 2. и 3, чл.
229а–229в. и члан 229д, одредбе члана 230. ст. 1. и 2, као и одредбе члана
232, одредбе члана 267. тач. 32)–34) Закона о пловидби и лукама на
унутрашњим водама („Службени гласник РСˮ , бр. 73/10, 121/12, 18/15,
96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон и 41/18);
15) одредбе члана 20, чл. 22–27, чл. 30. и 31, чланa 111. став 1. тач. 4) и 5,
чланa 112. став 1. тачка 6) Закона о путевима („Службени гласник РСˮ , брoj
41/18);
16) одредбе члана 15. став 1. тач. 2), 9), 14) и 16), као и чланa 15б Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06,

47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон), као и акта јединица локалне
самоуправе која су донета на основу тих законских одредаба;
17) одредбе члана 13. Закона о бањама („Службени гласник РС”, брoj
80/92);
18) одредбе члана 29. став 1. тач. 1) и 2), став 2. истог члана у делу који се
односи на висину накнада из става 1. тач. 1) и 2), као и називи и одредбе
чл. 30. и 31. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник
РСˮ , бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14);
19) одредбе Уредбе о начину и року плаћања накнаде за примењена
геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде
за задржавање истражног простора („Службени гласник РС”, бр. 10/16 и
44/18 – др. закон) осим члана 4;
20) Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга
по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 8/17 и 44/18 – др. закон);
21) одредбе Уредбе о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања
накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
(„Службени гласник РС”, бр. 108/14 и 53/15) осим чл. 3, 11. и 12;
22) Уредба о висини накнада за воде („Службени гласник РС”, брoj 14/18);
23) Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате
накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник РС”, брoj
43/10);
24) Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за
загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања
и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, бр. 113/05, 6/07, 8/10, 102/10,
15/12 и 91/12);
25) Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење
плаћања накнаде за загађивање животне средине („Службени гласник РС”,
бр. 113/05 и 24/10);
26) Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине и највишег износа накнаде („Службени
гласник РС”, број 111/09);
27) Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован
производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини
накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени
гласник РС”, бр. 8/10 и 22/16);
28) Одредбе члана 46. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују
озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих
супстанци („Службени гласник РС”, бр. 114/13, 23/18 и 44/18 – др. закон);

29) Одредбе члана 17. Уредбе о стављању под контролу коришћења и
промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05 –
испрaвка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11);
30) Одредбе Уредбе о производима који после употребе постају посебни
токови отпада, обрасцу дневне евиденције и о количини и врсти
произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и
роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде,
критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања
накнаде („Службени гласник РС”, бр. 54/10, 86/11, 15/12 и 3/14) осим члана
4;
31) Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података
и документације основних геолошких истраживања која се као послови од
јавног интереса финансирају из буџета Републике Србије, као и за
коришћење података и документације геолошких истраживања који су
постали јавна својина – државна својина по основу концесионих уговора
(„Службени гласник РС”, број 54/17);
32) Одредбе члана 3. став 1. тач. 5) и 6), члана 7, као и назив и одредбе чл.
27, 28. и 29. Правилника о коришћењу шумских саобраћајница Јавног
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” („Службени гласник РС”, број
93/16);
33) Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне
средине („Службени гласник РС”, број 45/18);
34) Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним
токовима отпада („Службени гласник РС”, бр. 45/18 и 67/18);
35) Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације
(„Службени гласник РСˮ , број 67/11);
36) Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција
(„Службени гласник РСˮ , бр. 93/10 и 15/15);
37) Одлука о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
(„Службени гласник РС”, бр. 31/15, 74/15 и 13/17);
38) Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила
регистрована у иностранству („Службени гласник РС”, број 16/16);
39) Одлука о висини накнада за употребу државног пута („Службени гласник
РС”, број 16/09);
40) Тач. 1. и 6. Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута,
његовог дела и путног објекта (путарина) („Службени гласник РС”, бр.
56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15, 95/15 – испрaвка, 95/16,
109/16, 90/17, 106/17 и 68/18);

41) Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у
Републици Србији („Службени гласник РС”, број 103/17).
Одредбе члана 87. став 3. тачка 3) и став 6. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РСˮ , бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон,
72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16 и 76/18), као и акта јединица локалне
самоуправе која су донета на основу члана 87. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РСˮ , бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон,
72/09 – др. закон, 43/11 – УС , 14/16 и 76/18) престају да важе 1. марта
2019. године.
Члан 279.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године,
осим одредаба чл. 134–139. овог закона које ће се примењивати од 1. марта
2019. године, као и одредаба чл. 154–164. овог закона које ће се
примењивати од 1. јануара 2020. године.
Прилог 1.
TАБЕЛА 1. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА И
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
Редни
број

Опис

Висина нaкнaдe
(РСД)

1.

Подаци и документација настали на основу
изведених основних геолошких истраживања пре
24. јануара 1994. године, као и геолошке
документације за коју не постоји спецификација
изведених истраживања по врсти и обиму и
исказана вредност изведених геолошких
истраживања, у зависности од врсте геолошке
документације

1)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима
основних геолошких истраживања:

(1)

за елаборате

3.500.000

(2)

за годишње извештаје

750.000

2)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима
основних истраживања геолошке средине
(инжењерско-геолошка, геотехничка,
геофизичка, сеизмолошка и сл.):

(1)

за елаборате

2.500.000

(2)

за годишње извештаје

500.000

3)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима
основних геолошких истраживања металичних
минералних сировина:

(1)

за елаборате

8.000.000

(2)

за годишње извештаје

750.000

4)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима
основних геолошких истраживања енергетских
минералних сировина:

(1)

за елаборате

5.500.000

(2)

за годишње извештаје

500.000

5)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима
основних геолошких истраживања неметаличних
минералних сировина:

(1)

за елаборате

1.500.000

(2)

за годишње извештаје

300.000

6)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима
основних геолошких истраживања подземних
вода

(1)

за елаборате

2.500.000

(2)

за годишње извештаје

500.000

7)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима
основних геолошких истраживања геотермалних
ресурса:

(1)

за елаборате

2.000.000

(2)

за годишње извештаје

500.000

8)

За годишње извештаје о изради геолошких карата
250.000
– прегледне, основне, тематске

9)

За податке и документацију на нивоу студија и
експертиза:

(1)

за студије

1.000.000

(2)

за експертизе

250.000

2.

Штампане, векторизоване, скениране и
геореференциране геолошке карте са тумачем

1)

За штампане геолошке карате са тумачем:

(1)

за лист основне геолошке, хидрогеолошке и
инжењерско-геолошке карте размере 1:100.000,
са тумачем

7.000

(2)

за лист тематске геолошке карте размере
1:50.000, са тумачем

5.000

(3)

за лист прегледне геолошке карте размере
1:200.000 и ситније, са тумачем

9.000

2)

За векторизоване геолошке карате са тумачем у
„pdf” формату

(1)

за лист основне геолошке, хидрогеолошке и
инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000,
са тумачем

10.000

(2)

за лист тематске геолошке карте размере
1:50.000, са тумачем

8.000

(3)

за лист прегледне геолошке, хидрогеолошке и
инжењерско-геолошке карте размере 1:200.000 и
ситније, са тумачем

16.000

3)

За скениране и геореференциране геолошке
карате са тумачем у „pdf” формату

(1)

за лист основне геолошке, хидрогеолошке и
инжењерско-геолошке карте размере 1:100.000,
са тумачем

5.000

(2)

за лист тематске геолошке карте размере
1:50.000, са тумачем

4.000

(3)

за лист прегледне геолошке, хидрогеолошке и
инжењерско-геолошке карте размере 1:200.000,
са тумачем

8.000

ТАБЕЛА 2. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА
ИСТРАЖИВАЊА И НАКНАДЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА
Редни
број

Опис

Висина накнаде
(РСД)

1.

за истражни простор мањи
или једнак 0,5 km²

5.000

2.

за истражни простор већи
од 0,5 km²

Висина накнаде
РСД/km²

10.000

ТАБЕЛА 3. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
И ЗА МАГНЕЗИТ
Ред.
број

Опис

Висина накнаде
(РСД/t)

1.

Техничко-грађевински камен –
седиментне и метаморфне стене:

1)

кречњак

24,00

2)

доломит

24,00

3)

доломитисани кречњак

24,00

4)

мермерисани кречњак

24,00

5)

мермерисани доломит

24,00

6)

мермер

24,00

2.

Техничко-грађевински камен – магматске
стене:

1)

гранит

34,50

2)

гранодиорит

34,50

3)

трахит

34,50

4)

дацит

34,50

5)

андезит

34,50

6)

андезит – базалт

34,50

7)

базалт

34,50

8)

дијабаз

34,50

9)

амфиболит

34,50

10)

габро

34,50

3.

Архитектонско-грађевински камен:

1)

гранит

58,50

2)

гранодиорит

58,50

3)

базалт

58,50

4)

мермер

58,50

5)

кречњачка бреча

58,50

6)

мермерна бреча

58,50

7)

травертин

58,50

8)

бигар – сига

58,50

9)

мермерни оникс

58,50

10)

кречњак

52,50

4.

Глине и сировине за опекарску и
керамичку индустрију:

1)

керамичка глина

28,00

2)

опекарска глина

17,00

3)

лес

17,00

4)

ватростална глина

23,00

5)

каолинитисани гранит

28,00

6)

фелдспат

28,00

5.

Сировине за цементну индустрију и
индустрију креча:

1)

лапорац

34,50

2)

лапоровити кречњак

24,00

3)

кречњак

24,00

4)

гипс

23,00

5)

све врсте туфова

23,00

6.

Калцијум-карбонатна сировина као
пунило за индустрију боја и лакова,
фасадних и термоизолационих материјала
и у другим индустријским гранама:

1)

мермер

58,50

2)

калцит

58,50

3)

доломит

58,50

4)

доломитисани кречњак

58,50

5)

мермерисани кречњак

58,50

6)

кречњак

58,50

7.

Кварцни песак и пешчар, грађевински
песак и шљунак:

1)

кварцни песак

28,00

2)

грађевински песак

20,00

3)

грађевински шљунак

20,00

4)

кварцни пешчар

23,00

8.

Сировине за ватросталну и друге
индустрије:

1)

магнезит

58,50

2)

бентонитска глина

30,00

НAПOМEНA:
Накнада се утврђује у динарском износу по тони (t) ископане минералне
сировине
ТАБЕЛА 4. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УГЉЕНДИОКСИДА
Ред.
број
1.

Опис

Висина накнаде (РСД/1.000 m³)

за
искоришћени 89,00
угљендиоксид
Прилог 2.

Табела 1. Висина накнаде за формирање и одржавање обавезних
резерви нафте и деривата нафте
Висина накнаде

Редни број

Назив

Jединица мере

1.

Безоловни
моторни
бензин

l

2,60

2.

Авионски
бензин

l

2,60

3.

Млазна
горива

kg

0,10

4.

Гасна уља

l

2,60

(динара/јед. мере)

5.

Течни
нафтни гас

kg

2,60

6.

Уља за
ложење

kg

2,60

Табела 2. Висина накнаде за унапређење енергетске ефикасности
Висина накнаде

Редни
број

Врста енергента

1.

Деривати нафте:

1)

течни нафтни гас – аутогас

kg

0,15

2)

безоловни моторни бензин
и гасна уља која се
користе као гориво за
моторе са унутрашњим
сагоревањем

l

0,15

3)

уља за ложење

kg

0,15

2.

Електрична енергија

kWh

0,015

3.

Природни гас

m³

0,15

Jединица мере

(динара/јед. мере)

Прилог 3.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА НЕШУМСКЕ НАМЕНЕ
Табела 1. Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у
државној својини за геолошка истраживања, експлоатацију
минералних сировина и минералне, полу-минерализоване и
изворске воде
РБ

Предмет плаћања накнаде

Основица

Износ у
РСД

1.

Коришћење земљишта за одлагање и
сепарацију шљунка, песка и ризле
(годишња накнада)

m²

72

2.

Коришћење земљишта за експлоатацију
минералних сировина (годишња накнада)

m²

72

3.

Коришћење земљишта за геолошка и
истраживања из научних и других области
(годишња накнада, за период трајања
утврђен управним актом министарства

m²

72

надлежног за геологију)

4.

Коришћење земљишта за објекте и
инфраструктуру за експлоатацију
минералне, полу-минерализоване и
изворске воде (флаширање) (годишња
накнада)

m²

36

Табела 2. Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у
државној својини за постављање подземних и надземних објеката и
водова комуналне и енергетске инфраструктуре, као и
инфраструктуре за електронске комуникације
РБ

Предмет плаћања накнада

Основица

Износ у
РСД

1.

Коришћење земљишта за објекте комуналне и
енергетске инфраструктуре, као и
инфраструктуре за електронске
комуникације, осим за водове из тачке 2. ове
табеле (годишња накнада)

m²

36

2.

Коришћење земљишта за постављање водова
комуналне и енергетске инфраструктуре*,
као и инфраструктуре за електронске
комуникације (годишња накнада)

m²

18

* За надземне електроенергетске водове утврђивање накнаде врши се на
основицу коју чини површина коридора, а за подземне електроенергетске
водове површина ископа потребног да се постави подземни вод
Табела 3. Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у
државној својини за постављање објеката за обављање делатности,
односно на други начин коришћење шумског земљишта у сврху
обављања делатности
РБ

Накнада

Основица

Износ у
РСД

1.

Коришћење земљишта за постављање
покретних објеката за културне, спортске,
забавне и сличне догађаје који се по
завршетку догађаја уклањају (дневна
накнада)

m²

12

2.

Коришћење земљишта за камповање под
шаторима (дневна накнада)

m²

12

3.

Коришћење земљишта за снимање
играних, документарних и рекламних

m²

12

филмова (дневна накнада)
4.

Коришћење земљишта за постављање
објеката за обављање недобитних
делатности (годишња накнада)

m²

18

5.

Коришћење земљишта за постављање
привремених објеката за периодични
боравак лица (годишња накнада)

m²

18

6.

Коришћење земљишта за спортско
рекреативне активности, укључујући и
пеинтбол (годишња накнада)

m²

12

7.

Коришћење земљишта за шатре за
трговину и забаву, као и постављање
објеката за обављање делатности
туристичких услуга, укључујући земљиште
за редовну употребу тих објеката
(годишња накнада)

m²

18

8.

Коришћење земљишта за паркинг простор
(годишња накнада)

m²

36

9.

Коришћење земљишта за стоваришни
простор (годишња накнада)

m²

36

10.

Коришћење земљишта за заливање
ратарских култура, воћарских и
виноградарских засада и плантажа
(месечна накнада)

m

6

11.

Коришћење земљишта за постављање
привремених објеката за сточарску и
пољопривредну производњу (годишња
накнада)

m²

18

12.

Коришћење земљишта за полетно-слетну
стазу за пољопривредне авионе (годишња
накнада)

m²

30

13.

Коришћење земљишта за сенокос
(годишња накнада)

m²

2

14.

Коришћење земљишта за постављање
објеката у сврху обављања осталих
непоменутих делатности (годишња
накнада)

m²

36

Табела 4. Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у
државној својини за објекте и земљиште које физичка лица користе
за сопствене потребе (викенд куће и земљиште за редовну употребу
истих)
РБ

Предмет плаћања накнаде

Основица

Износ у РСД

1.

Коришћење земљишта за
изградњу викенд кућица (стални
објекти) (годишња накнада)

m²

36

2.

Коришћење земљишта за редовну
употребу викендица (годишња
накнада)

m²

18

Табела 5. Висина накнаде за коришћење шумског земљишта у
државној својини за привез пловних објеката
РБ

Предмет плаћања накнаде

Основица Износ у РСД

1.

Коришћење земљишта за привез
чамца, понтона и сплавова
(годишња накнада)

број
привеза

350

Табела 6. Висина накнаде за коришћење шумских путева у нешумске
намене
Износ у РСД

РБ

Предмет плаћања
накнаде

Основица

1.

Коришћење
шумских
камионских путева
за транспорт
дрвних
сортимената

1 km–5 km

преко 5 km–
10 km

преко 10
km

m³

55

84

112

2.

Коришћење
шумских
камионских путева
за транспорт
расутих материјала
и осталих терета

t

55

84

112

3.

Коришћење
шумских
саобраћајница и
шумског земљишта

возило

6.000

за одржавање трка
и сличних
манифестација за
возила са моторним
погоном (дневна
накнада)

4.

Коришћење
шумских
саобраћајница и
шумског земљишта
за одржавање трка
и сличних
манифестација за
возила без
моторног погона
(дневна накнада)

возило

500

Прилог 4.
Табела 1. Висина накнада за коришћење вода
Редни Квалитет и намена захваћене, односно
број
испоручене воде

Основица

Висина
накнаде
динaрa

1.

вoда кoja сe кoристи зa пoгoнскe
нaмeнe

m³

0,2762

2.

вoда квaлитeтa зa пићe кoja сe кoристи
зa свoje пoтрeбe

m³

0,3782

aкo пoстojи урeђaj
зa мeрeњe
кoличинe
испoручeнe вoдe

m³

0,1132

aкo нe пoстojи
урeђaj зa мeрeњe
кoличинe
испoручeнe вoдe

ha

679,1678

у хлaднoвoдним
рибњaцимa, aкo
пoстojи урeђaj зa
мeрeњe кoличинe
испoручeнe вoдe

m³

0,0227

3.

4.

вoда кoja сe
кoристи зa
нaвoдњaвaњe

вoда кoja сe
кoристи зa узгoj
рибa

5.

вoда зa пићe кoja
сe дистрибуирa
систeмoм jaвнoг
вoдoвoдa

у хлaднoвoдним
рибњaцимa, aкo не
пoстojи урeђaj зa
мeрeњe кoличинe
испoручeнe вoдe

m³ воде
према
пројектованом
капацитету
0,0227
захваћене
воде на
водозахвату

у тoплoвoдним
рибњaцимa

ha

5.659,7321

у рибњaцимa зa
спoртски рибoлoв

ha

2.829,8661

привредним
друштвима и
другим правним
лицима

m³

0,4524

грaђaнимa

0,2341

6.

тeрмaлнe вoдe

m³

4,3014

7.

вoде кoje прoизвoђaчи зaхвaтajу рaди
флaширaњa

l продате воде

1,2147

8.

вoда кoja сe кoристи у прoизвoдњи
aлкoхoлних и бeзaлкoхoлних пићa

1l воде у
производу

0,5660

9.

вoда кoja сe кoристи зa прoизвoдњу
eлeктричнe eнeргиje зa прoдajу или зa
сoпствeнe пoтрeбe у мaлим
хидрoeлeктрaнaмa (дo 10 MW) 2,3% нa
цeну jeднoг килoвaт чaсa

цена jeднoг
килoвaт чaсa

3,5995

10.

вoда кojу јaвнo eлeктрoприврeднo
прeдузeћe и другo приврeднo друштвo
кoристи зa прoизвoдњу eлeктричнe
eнeргиje зa прoдajу, зa сoпствeнe
пoтрeбe или зa пoгoн пoстрojeњa зa
свaки килoвaт чaс прoизвeдeнe
eлeктричнe eнeргиje у
хидрoeлeктрaнaмa, и тo 2,3%, a у
тeрмoeлeктрaнaмa сa рeциркулaциoним
систeмoм хлaђeњa 1,25% нa цeну
jeднoг килoвaт чaсa

цена jeднoг
килoвaт чaсa

3,9230

Табела 2. Висина накнаде за извађени речни нанос

Висина накнаде

Редни
број

Врста позајмишта

Основица

1.

кoритo за малу воду вoдoтoкa
и aкумулaциja

m³ извaђeнoг
материјала

58,1913

2.

зeмљиштe угрoжeнo eрoзиjoм

m³ извaђeнoг
материјала

72,7301

3.

инундационо подручјe
(пoљoприврeднo, шумскo и
другo зeмљиште)

m³ извaђeнoг
материјала

113,4605

динaрa

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
4.1. Висина нaкнaдa зa одводњавање пољопривредног земљишта, осим
трстика и мочваре, необраслог шумског земљишта и грађевинског земљишта
на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине
Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и
мочваре, необраслог шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Нови Београд
и то: Нови Београд, општине Сурчин, и то: Бечмен, Бољевци, Добановци,
Јаково, Петровчић, Прогар, Сурчин и општине Земун, и то: Батајница,
Угриновци, Земун Поље, које су обухваћене мелиорационим подручјем
„Београд Сава 1”;
2) катастарске општине које се налазе на територији општине Барајево, и
то: Барајево, Баћевац, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Гунцати, Мељак,
Шиљаковац, општине Чукарица, и то: Велика Моштаница, Железник,
Остружница, Рушањ, Сремчица, Умка, Чукарица, општине Лазаревац, и то:
Бурово, Велики Црљени, Врбовно, Вреоци, Дрен, Жупањац Зеоке, Јунковац,
Лазаревац, Лесковац, Лукавица, Мали Црљeни, Медошевац, Петка, Сакуља,
Степојевац, Стубица, Цветовац, Чибутковица, Шопић, Шушњар, општине
Обреновац, и то: Баљевац, Барич, Бело Поље, Бргулице, Бровић, Велико
Поље, Вукићевица, Грабовац, Дражевац, Дрен, Забрежје, Звечка, Јасенак,
Конатице, Кртинска, Љубинић, Мала Моштаница, Мислођин, Обреновац,
Орашац, Пироман, Пољане, Ратари, Рвати, Скела, Стублине, Трстеница,
Уровци, Ушће, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Београд Сава
2”;
3) катастарске општине које се налазе на територији града Шабац, и то:
Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Церовац, Цуљковић, Десић, Добрић,
Дреновац, Дуваниште, Двориште, Горња Врањска, Грушић, Јеленча,
Јевремовац, Корман, Криваја, Липолист, Мачвански Причиновић, Мајур,
Мала Врањска, Маови, Метлић, Милошевац, Миокус, Мишар, Мрђеновац,
Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић,
Поцерски Причиновић, Предворица, Прњавор, Радовашница, Рибари,

Румска, Шабац, Шеварице, Синошевић, Слепчевић, Штитар, Табановић,
Варна, Волујац, Жабар, Заблаће, Змињак и за катастарске општине које се
налазе на територији општине Богатић, и то: Бадовинци, Баново Поље,
Белотић, Богатић, Црна Бара, Дубље, Глоговац, Глушци, Клење, Метковић,
Очаге, Салаш Црнобарски, Совљак, Узвеће, које су обухваћене
мелиорационим подручјем „Подрињско Kолубарско”;
4) катастарске општине које се налазе на територији општине Палилула, и
то: Бесни Фок, Борча, Ковилово, Комарева Хумка, Крњача, Лепушница,
Овча, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Београд Дунав 1”;
5) катастарске општине које се налазе на територији општине Мало Црниће,
и то: Велико Село, Крављи До, Мало Црниће, Врбница, Калиште, Салаковац,
Топоница, Шљивовац, Батуша, Велико Црниће, општине Неготин, и то:
Буковче, Душановац, Кобишница, Милошево, Неготин, Прахово, Радујевац,
Самариновац, Србово, града Пожаревац, и то: Баре, Берање, Брадарац,
Братинац, Бубушинац, Дрмно, Дубравица, Касидол, Кличевац, Маљуревац,
Набрђе, Пожаревац, Речица, Трњане, Ћириковац, општине Костолац, и то:
Кленовник, Костолац, Село Костолац, Острово, Петка, града Смедеревa, и
то: Вучак, Шалинац, Липе I, Кулич, Смедерево, општине Велико Градиште, и
то: Ђураково, Мајиловац, Поповац, Тополовник, Велико Градиште, Затоње,
Кисиљево, Кумане, Бискупље, Курјаче, Острово, Пожежено, Рам, Сираково,
које су обухваћене мелиорационим подручјем „Доњи Дунав”;
6) катастарске општине које се налазе на територији града Пожаревац, и то:
Брежане, Драговац, Лучица, Пожаревац, Пољана, Пругово, Живица, града
Смедерево, и то: Биновац, Друговац II, Колари, Ландол, Лугавчина, Мала
Крсна, Осипаоница, Сараорци, Скобаљ, Водањ, Враново, Врбовац, општине
Смедеревска Паланка, и то: Водице, Глибовац I, Кусадак, Мала Плана,
Придворице, Ратари, Смедеревска Паланка I, Смедеревска Паланка II,
Смедеревска Паланка III, општине Свилајнац, и то: Црквенац, Дубље,
Кушиљево, Свилајнац, општине Велика Плана, и то: Доња Ливадица,
Крњево, Лозовик, Милошевац, Ново Село I, Ново Село II, Старо Село,
Трновче, Велика Плана I, Велика Плана II, Велико Орашје, општине Жабари,
и то: Александровац, Влашки До, Жабари, Жабарско блато, Ореовица,
Породин, Симићево, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Велика
Морава”, утврђује се у висини, и то за:
Табела 3.
Висина накнаде

Врста земљишта

Основица

пољопривредно
њива 1. класе
земљиште

ha

1.640,10

њива 2. класе

ha

1.477,58

динaрa

шумско
земљиште

грађевинско
земљиште за
правна лица

грађевинско
земљиште за
физичка лица

њива 3. класе

ha

1.280,58

њива 4. класе

ha

1.002,40

њива 5. класе

ha

617,69

њива 6. класе

ha

372,37

њива 7. класе

ha

294,69

њива 8. класе

ha

170,72

врт, воћњак, виноград, од 1.
до 4. класе и рибњак

ha

1.272,10

врт, воћњак, виноград, од 5.
до 8. класе

ha

471,45

ливада и пашњак, од 1. до
8. класе

ha

192,37

необрасло

ha

224,33

некатегорисани путеви,
луке, пристаништа,
аеродроми и друго
грађевинско земљиште и
добра у општој употреби,
осим земљишта под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

1.201,69

грађевинско земљиште под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

16.823,66

грађевинско земљиште под
јавним путем

ha

13.040,06

грађевинско земљиште под
желeзничком
инфраструктуром

ha

9.200,29

грађевинско земљиште осим
земљишта под стамбеним
објектима и објектима
намењеним за обављање
делатности

m²

1,68

Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и
мочваре, необраслог шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Гроцка, и то:
Болеч, Винча, Врчин, Заклопача, Лештане, Ритопек, и општине Палилула, и
то: Велико Село, Сланци, које су обухваћене мелиорационим подручјем
„Београд Дунав 2”;
2) катастарске општине које се налазе на територији општине Барајево, и
то: Арнајево, Бељина, Лисовић, Манић, Рожанци, општине Лазаревац, и то:
Барзиловица, Брајковац, Дудовица, Соколово, општине Раковица, и то:
Ресник и општине Сопот, и то: Бабе, Дучина, Губеревац, Слатина, Стојник,
које су обухваћене мелиорационим подручјем „Београд Сава 2”;
3) катастарске општине које се налазе на територији општине Гроцка, и то:
Бегаљица, Дражањ, Камендол, Пударци, Умчари, општине Младеновац, и то:
Амерић, Велика Крсна, Влашка, Дубона, Границе, Јагњило, Кораћица,
Ковачевац, Мала Врбица, Марковац, Међулужје, Младеновац (село),
Младеновац (варош), Пружатовац, Рабровац, Рајковац, Сенаја, Шепшин,
општине Сопот, и то: Ђуринци, Мала Иванча, Мали Пожаревац, Неменикуће,
Парцани, Поповић, Раља, Сопот, које су обухваћене мелиорационим
подручјем „Београд Морава”;
4) катастарске општине које се налазе на територији града Ваљево, и то:
Бабина Лука, Балиновић, Бачевци, Белић, Белошевац, Беомужевић,
Близоње, Бобова, Богатић, Бранговић, Бранковина, Брезовица, Бујачић,
Ваљево, Веселиновац, Влашчић, Врагочаница, Вујиновача, Гола Глава,
Горња Буковица, Горње Лесковице, Грабовица, Дегурић, Дивци, Дивчибаре,
Доња Буковица, Доње Лесковице, Драчић, Дупљај, Жабари, Забрдица,
Зарубе, Златарић, Јасеница, Јошева, Каменица, Кланица, Клинци, Котешица,
Ковачице, Козличић, Кунице, Лелић, Лозница, Лукавац, Мајиновић,
Миличиница, Мрчић, Оглађеновац, Осладић, Пакље, Пауне, Петница,
Попучке, Причевић, Пријездић, Рабас, Равње, Рађево Село, Ребељ, Ровни,
Сандаљ, Седлари, Ситарице, Совач, Станина Река, Стапар, Стрмна Гора,
Стубо, Суводање, Сушица, Таор, Тубравић, Тупанци, општинe Уб, и то:
Бањани, Бргуле, Брезовица, Врело, Врховине, Вукона, Гвозденовић,
Гуњевац, Докмир, Звиздар, Јошева, Каленић, Калиновац, Кожуар, Кршна
Глава, Лисо Поље, Лончаник, Милорци, Мургаш, Новаци, Паљуви,
Памбуковица, Радљево, Радуша, Руклада, Слатина, Совљак, Стубленица,
Таково, Тврдојевац, Трлић, Трњаци, Тулари, Уб, Црвена Јабука, Чучуге,
Шарбане, општине Лајковац, и то: Бајевац, Боговађа, Врачевић, Доњи
Лајковац, Јабучје, Лајковац (варош), Лајковац (село), Мали Борак, Маркова
Црква, Непричава, Пепељевац, Придворица, Ратковац, Рубрибреза, Скобаљ,
Словац, Степање, Стрмово, Ћелије, општине Мионица, и то: Берковац,
Брежђе, Буковац, Вировац, Вртиглав, Голубац, Горњи Лајковац, Горњи
Мушић, Гуњица, Доњи Мушић, Дучић, Ђурђевац, Клашнић, Кључ, Команице,
Крчмар, Маљевић, Мионица (варошица), Мионица (село), Мратишић,

Наномир, Осеченица, Паштрић, Планиница, Попадић, Радобић, Рајковић,
Ракари, Робаје, Санковић, Струганик, Табановић, Тодорин До, Толић,
Шушеока, општине Љиг, и то: Ба, Бабајић, Белановица, Бошњановић,
Бранчић, Велишевац, Гукош, Дићи, Доњи Бањани, Живковци, Ивановци,
Јајчић, Кадина Лука, Калањевци, Козељ, Лалинци, Латковић, Липље, Љиг,
Моравци, Палежница, Пољанице, Славковица, Цветановац, Штавица, Шутци,
општине Аранђеловац, и то: Аранђеловац, Босута, Буковик, Венчане,
Вукосавци, Гараши, Горња Трешњевица, Јеловик, Партизани (Дарослава),
Прогореоци, Раниловић, Тулеж, општине Коцељева, и то: Баталаге,
Брдарица, Бресница, Ђуковине, Доње Црниљево, Драгиње, Дружетић,
Галовић, Голочело, Градојевић, Каменица, Коцељева, Коцељева – Варош,
Љутице, Мали Бошњак, Суботица, Свилеува, Зукве, општине Осечина, и то:
Бастав, Белотић, Братачић, Царина, Драгијевица, Драгодол, Горње
Црниљево, Гуњаци, Комирић, Коњуша, Лопатањ, Осечина, Остружањ,
Пецка, Плужац, Сирдија, Туђин, општине Крупањ, и то: Бањевац, Бела
Црква, Богоштица, Брезовице, Брштица, Церова, Цветуља, Дворска,
Костајник, Красава, Крупањ, Кржава, Ликодра, Липеновић I, Липеновић II,
Мојковић, Планина, Равнаја, Шљивова, Ставе, Толисавац, Томањ, Врбић,
Завлака, града Лозница, и то: Бања Ковиљача, Брадић, Брњац, Велико Село,
Воћњак, Горња Бадања, Горња Борина, Горња Сипуља, Горње Недељице,
Горњи Добрић, Грнчара, Доња Бадања, Доње Недељице, Доња Сипуља,
Доњи Добрић, Драгинац, Зајача, Јадранска Лешница, Јаребице, Јелав,
Јошева, Југовићи, Каменица, Коренита, Козјак, Лешница, Липница, Лозница,
Милина, Ново Село, Пасковац, Помијача, Рибарице, Руњани, Симино Брдо,
Слатина, Стража, Ступница, Текериш, Трбосиље, Трбушница, Тршић,
Филиповићи, Цикоте, Чокешина, Шор, Шурице, општине Владимирци, и то:
Владимирци, Владимирци село, Бељин, Белотић, Бобовик, Дебрц,
Драгојевац, Јаловик, Јазовник, Каона, Козарица, Крнић, Крнуле, Кујавица,
Лојанице, Матијевац, Меховине, Месарци, Мровска, Ново Село, Пејиновић,
Прово, Риђаке, Скупљен, Суво Село, Трбушац, Власеница, Вучевица,
Вукошић, Звезд, општине Љубовија и то: Љубовија, које су обухваћене
мелиорационим подручјем „Подрињско Kолубарско”;
5) катастарске општине које се налазе на територији града Зајечар, и то:
Заграђе, Звездан, Велики Јасеновац, Кленовац, Мали Јасеновац, Планиница,
Брусник, Метриш, Селачка, Лубница, Шљивар, Велики Извор, Вратарница,
Градсково, Грљан, Зајечар I, Зајечар II, Мали Извор, Боровац, Врбица,
Вражогрнац, Гамзиград, Грлиште, Јелашница, Копривница, Шипиково,
Табаковац, Мариновац, Лесковац, Горња Бела Река, Леновац, Николичево,
Прлита, Трнавац, Халово, општине Петровац на Млави, и то: Бистрица,
Велико Лаоле, Ждрело, Кладурово, Мало Лаоле, Мелница, Панково,
Стамница, Ћовдин, Рашанац, Петровац на Млави, Старчево, Трновче,
Орљево, Велики Поповац, Шетоње, Рановац, Витовница, Дубочка, Забрђе,
Каменово, Кнежица, Лесковац, Манастирица, општине Бољевац, и то:
Сумраковац, Оснић, Савинац, општине Бор, и то: Злот I, Злот IV, Злот V,
Метовница, Шарбановац, општине Голубац, и то: Браничево, Винци,

Голубац, Житковица, Клење, Кудреш, Мрчковац, Сладинац, Усије,
Малешево, Војилово, Душманић, Бикиње, Доња Крушевица, Миљевић,
Поникве, Шувајић, Барич, Радошевац, општине Мало Црниће, и то:
Црљенац, Смољинац, Шапине, Кобиље, Мало Градиште, Аљудово, Забрега,
Божевац, Кула, општине Неготин, и то: Мала Каменица, Михајловац,
Брестовац, Видровац, Јасеница, Чубра, Дупљане, Карбулово, Трњане,
Штубик I, Сиколе II, Штубик II, града Смедерево, и то: Липе II, Петријево,
Сеоне, Удовице, општине Велико Градиште, и то: Гарево, Камијево, Кусиће,
Печаница, Чешљева Бара, Средњево, Дољашница, Царевац, Макце, Десине,
Љубиње, Триброде и општине Жабари, и то: Тићевац, Свињарево, које су
обухваћене мелиорационим подручјем „Доњи Дунав”;
6) катастарске општине које се налазе на територији града Смедерево, и то:
Бадљевица, Добри До, Друговац I, Луњевац, Мало Орашје, Михајловац,
Раља, Радинац, Суводол, општине Аранђеловац, и то: Аранђеловац, Бања,
Брезовац, Врбица, Копљаре, Мисача, Орашац, Стојник, општине
Смедеревска Паланка, и то: Азања, Бачинац, Баничина, Башин, Церовац,
Глибовац II, Голобок, Грчац, Грчац Паланка, Мраморац, Селевац, Стојачак,
Влашки До, општине Велика Плана, и то: Радовање, општине Лапово, и то:
Лапово, општине Баточина, и то: Бадњевац, Баточина (Село), Баточина
(Варошица), Брзан, Црни Као, Доброводица, Градац, Кијево, Прњавор,
Жировница, општине Свилајнац, и то: Бобово, Бресје, Дубница, Гложане,
Грабовац, Купиновац, Луковица, Мачевац, Проштинац, Радошин, Роанда,
Роћевац, Седларе, Суботица, Тропоње, Војска, Врлане, општине Жабари, и
то: Витежево, града Јагодина, и то: Глоговац, Добра Вода, Дражмировац,
Дубока, Кончарево, Кочино Село, Ланиште, Мајур, Мали Поповић,
Милошево, Рајкинац, Рибаре, Рибник, општине Ћуприја, и то: Ћуприја
(Град), Ћуприја (Ван Град), Дворица, Исаково, Јовац, Крушар, Мијатовац,
Остриковац, Супска, Вирине, Влашка, општине Параћин, и то: Бошњане,
Бусиловац, Чепуре, Давидовац, Доње Видово, Дреновац, Главица,
Голубовац, Горње Видово I, Горње Видово II, Крежбинац, Лебина, Лешје,
Мириловац, Параћин град, Параћин, Плана, Поповац, Поточац, Рашевица,
Ратаре, Шавац, Сикирица, Сињи Вир, Стрижа, Својново, Текија, Трешњевица
и општине Деспотовац, и то: Балајнац, Бељајка, Богова, Брестово, Буковац,
Деспотовац, Грабовица, Јасеново, Језеро, Ломница, Медвеђа, Милива,
Плажане, Поповњак, Трућевац, Велики Поповић, Витанце, Војник, које су
обухваћене мелиорационим подручјем „Велика Морава”, утврђује се у
висини, и то за:
Табела 4.

Врста земљишта

Основица

Висина
накнаде
динaрa

пољопривредно њива 1. класе

ha

557,11

земљиште

шумско
земљиште

грађевинско
земљиште за
правна лица

грађевинско
земљиште за
физичка лица

њива 2. класе

ha

456,11

њива 3. класе

ha

385,39

њива 4. класе

ha

287,60

њива 5. класе

ha

235,04

њива 6. класе

ha

157,83

њива 7. класе

ha

104,03

њива 8. класе

ha

56,84

врт, воћњак, виноград, од 1.
до 4. класе и рибњак

ha

636,05

врт, воћњак, виноград, од 5.
до 8. класе

ha

171,84

ливада и пашњак, од 1. до 8.
класе

ha

80,41

необрасло

ha

157,83

некатегорисани путеви, луке,
пристаништа, аеродроми и
друго грађевинско земљиште
и добра у општој употреби,
осим земљишта под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

564,56

грађевинско земљиште под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

8.411,83

грађевинско зeмљиште под
јавним путем

ha

6.520,03

грађевинско земљиште под
желeзничком
инфраструктуром

ha

4.600,15

грађевинско земљиште осим
земљишта под стамбеним
објектима и објектима
намењеним за обављање

m²

0,84

делатности
Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и
мочваре, необраслог шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Бајина Башта,
и то: Бајина Башта, Бесеровина, Црвица, Гвоздац, Јагоштица, Љештанско,
Луг, Мала Река, Обајгора, Оклетац, Овчиња, Перућац, Пилица, Придоли,
Рача, Растиште, Рогачица, Сијерач, Солотуша, Стрмово, Својдруг, Вишесава,
Зауглине, општине Горњи Милановац, и то: Бољковци, Брезовица, Церова,
Давидовица, Драгољ, Крива Река, Мутањ, Накучани, Рељинци, Ручићи,
Шилопај, Трудељ, Угриновци, Заграђе, општине Љубовија, и то: Читлук,
Берловине, Царапић, Црнча, Доња Љубовиђа, Доња Оровица, Доње Кошље
I, Доње Кошље II, Дрлаче, Горња Буковица, Горња Љубовиђа, Горња
Оровица, Горње Кошље, Грачаница, Грчић, Леовић, Лоњин, Постење,
Рујевац, Савковић, Селенац, Соколац, Торник, Узовница, општине Мали
Зворник, и то: Брасина, Будишић, Читлук, Цулине, Доња Борина, Доња
Трешњица, Мали Зворник, Радаљ, Сакар, Велика Река, које су обухваћене
мелиорационим подручјем „Подрињско Kолубарско”;
2) катастарске општине које се налазе на територији општине Бела Паланка,
и то: Козја, Мирановац, Пајеж, Витановац, општине Бор, и то:Брестовац,
општине Голубац, и то: Брњица, Двориште, Добра, Кривача, Снеготин,
општине Кладово, и то: Брза Паланка, Вајуга, Велесница, Велика Каменица,
Велика Врбица, Грабовица, Давидовац, Кладово, Кладушница, Корбово,
Костол, Купузиште, Љубичевац, Мала Врбица, Манастирица, Милутиновац,
Подвршка, Речица, Река, Ртково, општине Књажевац, и то: Балановац, Бели
Поток, Берчиновац, Божиновац, Булиновац, Васиљ, Вина, Витковац,
Глоговац, Горње Зуниче, Грезна, Дебелица, Доње Зуниче, Дреновац, Жлне,
Зоруновац, Јаковац, Јелашница, Књажевац, Кожељ, Крента, Мањинац,
Миљковац, Минићево, Мучибаба, Понор, Потркање, Равна, Ргоште, Слатина,
Сврљишка Топла, Трновац, Штипина, Шуман Топла, општине Кучево, и то:
Благојев Камен, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Гложане,
Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница,
Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Поповац, Раброво,
Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња,
Церовица, Шевица,општине Мајданпек, и то: Бољетин, Доњи Милановац,
Клокочевац, Мајданпек, Мироч, Мосна, Тополница, општине Неготин, и то:
Александровац, Браћевац, Вељково, Вратна, Глоговица II, Јабуковац,
Ковилово, Малајница, Мокрање, Поповица, Рајац, Речка, Рогљево, Сиколе I,
Слатина, Смедовац, Тамнич, Уровица, Црномасница, Шаркамен, општине
Свљиг, и то: Белоиње, Бурдимо, Бучум, Варош, Влахово, Галибабинац,
Грбавче, Гулијан, Гушевац, Драјинац, Ђуринац, Жељево, Извор, Лалинац,
Лозан, Луково, Манојлица, Мечји До, Мерџелат, Нишевац, Околиште,
Округлица, Палилула, Периш, Плужина, Преконога, Радмировац, Рибаре,

Сврљиг, Сливје, Тијовац, Шљивовик, Црнољевица, општине Жагубица, и то:
Горњак, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Доњи Дунав”;
3) катастарске општине које се налазе на територији општине Рача, и то:
Сараново, Сепци, општине Топола, и то: Белосавци, Божурња, Горович,
Жабаре, Загорица, Јеленац, Јунковац, Клока, Липовац, Маскар, Наталинци,
Павловац, Рајковац, Топола (варош), Топола (село), Трнава, Доња Трнава,
Шуме, oпштине Варварин, и то: Обреж, које су обухваћене мелиорационим
подручјем „Велика Морава”;
4) катастарске општине које се налазе на територији општине Бела Паланка,
и то: Бабин Кал I, Бабин Кал II, Бела Паланка (варош), Бела Паланка (ван
варош), Букоровац, Вргудинац, Дражево, Дол, Доња Глама, Доњи Рињ,
Горња Глама, Клење, Клисура, Кременица, Љубатовица, Моклиште, Ново
Село, Ореовац, Сињац, Теловац, Трешњаци, Црвена Река, Чифлик и Шпај,
Град Пирот, и то: Барје Чифлик, Бериловац, Беровица, Блато, Враниште,
Велики Суводол, Велики Јовановац, Гњилан, Градишница, Добри До,
Држина, Извор, Камик, Костур, Мали Суводол, Нишор, Орља, Осмаково,
Пасјач, Петровац, Пирот (град), Пирот (ван варош), Пољска Ржана, Понор,
Присјан, Рагодеш, Расница, Сиња Глава, Сопот, Станичење, Церев Дел,
Црвенчево и Црноклиште, које су обухваћене мелиорационим подручјем
„Нишава”;
5) катастарске општине које се налазе на територији општине Алексинац, и
то: Алексинац (Ван Варош), Бели Брег, Беља, Бобовиште, Брадарац, Велики
Дреновац, Врело, Вукашиновац, Голешница, Горње Сухотно, Горњи Адровац,
Горњи Крупац, Грејач, Дашница, Делиград, Доње Сухотно, Доњи Адровац,
Доњи Крупац, Дражевац, Житковац, Јасење, Лужане, Мозгово, Моравац,
Моравски Бујмир, Нозрина, Преконози, Прћиловица, Рсовац, Рутевац,
Стублина, Тешица, Ђићина, Општине Дољевац, и то: Белотинац, Клисура,
Кнежица, Маловиште, Перутина, Ћурлина, Чапљинац, Општине Мерошина, и
то: Азбресница, Александрово, Балајнац, Баличевац, Батушинац, Биљег,
Брест, Градиште, Дудулајце, Крајковац, Лепаја, Мерошина, Облачина,
Рожина, Општина Палилула (Града Ниша), и то: Бубањ, Горње Међурово,
Доње Власе, Доње Међурово, Крушце, Лалинац, Мрамор, Ново Село, Паси
Пољана, Чокот, Општине Пантелеј, и то: Церје, Oпштине Ражањ, и то:
Варош, Липовац, Послон, Прасковче, Ражањ, Рујиште, Црни Као, Општине
Сврљиг, и то: Гојмановац, Давидовац I, Давидовац II, Копајкошара,
Лабуково, Пирковац, Попшица, Општине Сокобања, и то: Језеро, Ново Село,
Раденковац, Општине Црвени Крст, и то: Берчинац, Веле Поље, Горња
Топоница, Горња Трнава, Доња Топоница, Доња Трнава, Кравље, Лесковик,
Мезграја, Миљковац, Палиграце, Паљина, Сечаница и Суповац, које су
обухваћене мелиорационим подручјем „Јужна Морава”;
6) катастарске општине које се налазе на територији града Чачак, и то:
Пријевор, Трбушани, Љубић, Прељина, Доња Трепча, Горња Трепча, Остра,
Бечањ, Бресница, Катрга, Мрчајевци, Доња Горевница, Мојсиње, Станчићи,

Балуга (Љубићска), Коњевићи, Чачак, које су обухваћене мелиорационим
подручјем „Западна Морава”, утврђује се у висини, и то за:
Табела 5.

Врста земљишта

Основица

Висина
накнаде
динaрa

њива 1. класе

ha

200,73

њива 2. класе

ha

162,19

њива 3. класе

ha

137,63

њива 4. класе

ha

101,29

њива 5. класе

ha

80,57

њива 6. класе

ha

57,23

пољопривредно
њива 7. класе
земљиште

ha

38,14

њива 8. класе

ha

20,28

врт, воћњак, виноград, од 1.
до 4. класе и рибњак

ha

172,19

врт, воћњак, виноград, од 5.
до 8. класе

ha

20,21

ливада и пашњак, од 1. до 8.
класе

ha

28,49

необрасло

ha

28,68

некатегорисани путеви, луке,
пристаништа, аеродроми и
друго грађевинско земљиште
и добра у општој употреби,
осим земљишта под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

203,41

грађевинско земљиште под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

3.030,83

грађевинско зeмљиште под

ha

2.239,21

шумско
земљиште

грађевинско
земљиште за
правна лица

јавним путем

грађевинско
земљиште за
физичка лица

грађевинско земљиште под
желeзничком
инфраструктуром

ha

1.657,46

грађевинско земљиште осим
земљишта под стамбеним
објектима и објектима
намењеним за обављање
делатности

m²

0,30

4.2. Висина нaкнaдa зa одводњавање пољопривредног земљишта, осим
трстика и мочваре, необраслог шумског земљишта и грађевинског земљишта
на територији АП Војводине
Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и
мочваре, необраслог шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Бела Црква, и
то: Калуђерово I, Калуђерово II, Калуђерово III, Крушчица, Кусић III,
општине Бачка Паланка, и то: Нештин, општине Беочин, и то: Баноштор,
Беочин, Черевић, Грабово, Луг, Раковац, Сусек, Свилош, града Нови Сад,
градске општине Петроварадин, и то: Буковац, Лединци, Сремска Каменица
и општине Сремски Карловци, и то: Сремски Карловци, које су обухваћене
мелиорационим подручјем „Горњи Дунав”, утврђује се у висини, и то за:
Табела 6.

Врста земљишта

Основица

Висина
накнаде
динaрa

њива 1. класе

ha

820,05

њива 2. класе

ha

738,68

њива 3. класе

ha

640,29

њива 4. класе

ha

501,20

пољопривредно њива 5. класе
земљиште
њива 6. класе

ha

396,31

ha

281,09

њива 7. класе

ha

220,61

њива 8. класе

ha

150,33

врт, воћњак, виноград од 1.
до 4. класе и рибњак

ha

636,05

шумско
земљиште

грађевинско
земљиште –
правна лица

грађевинско
земљиште –
физичка лица

врт, воћњак, виноград од 5.
до 8. класе

ha

235,73

ливада и пашњак од 1. до 8.
класе

ha

135,32

необрасло

ha

196,30

некатегорисани путеви, луке,
пристаништа, аеродроми и
друго грађевинско земљиште
и добра у општој употреби,
осим земљишта под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

600,85

грађевинско земљиште под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности и
грађевинско земљиште под
јавним путем

ha

6.520,03

грађевинско земљиште под
железничком
инфраструктуром

ha

4.600,15

грађевинско земљиште осим
земљишта под стамбеним
објектима и објектима
намењеним за обављање
делатности

m²

0,84

Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и
мочваре, необраслог шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Бачка
Паланка, и то: Визић (јужни део), општине Инђија, и то: Љуково
(југозападни део), Марадик (западни део), општине Ириг, и то: Банковци,
Велика Ремета, Врдник, Гргетек, Добродол, Ириг, Јазак Прњавор, Јазак
Село, Крушедол Прњавор, Крушедол Село, Мала Ремета, Нерадин, Ривица,
Шатринци, општине Пећинци, и то: Ашања, Брестач, Деч, Доњи Товарник,
Карловчић, Купиново, Обреж, Огар, Пећинци, Попинци, Прхово, Сибач,
Сремски Михаљевци, Суботиште, Шимановци, општине Рума, и то:
Буђановци, Витојевци, Вогањ, Грабовци, Добринци, Доњи Петровци,
Жарковац, Кленак, Краљевци, Мали Радинци, Марђелос, Никинци,
Павловци, Платичево, Путинци, Рума, Стејановци, Хртковци, општине Шид, и

то: Адашевци, Батровци, Бачинци, Беркасово (јужни део до северне
границе), Бингула, Вашица, Вишњићево, Гибарац, Ћипша (југозападни део),
Ердевик, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, Привина
Глава (јужни део до северне границе), Сот (јужни део до северне границе),
Шид (јужни део до северне границе), града Сремска Митровица, и то:
Бешеново Прњавор, Бешеново Село, Босут, Велики Радинци, Гргуревци
(јужни део до северне границе), Дивош (јужни део до северне границе),
Засавица, Јарак, Кузмин, Лаћарак, Лежимир (јужни део до северне границе),
Манђелос (јужни део до северне границе), Мартинци, Мачванска Митровица,
Ноћај, Равње, Раденковић, Салаш Ноћајски, Сремска Митровица, Сремска
Рача, Чалма, Шишинци, Шуљам (јужни део до северне границе), општине
Стара Пазова, и то: Војка, Голубинци (јужни део до североисточне границе),
Крњешевци, Нова Пазова, Нови Бановци (западни део), Стара Пазова (јужни
део), Стари Бановци (западни део), које су обухваћене мелиорационим
подручјем „Срем”,
2) катастарске општине које се налазе на територији општине Ада, и то:
Ада, Мол, Оборњача, Утрине, општине Алибунар, и то: Алибунар, Банатски
Карловац, Владимировац, Добрица, Иланџа, Јаношик, Локве, Николинци,
Нови Козјак, Селеуш, општине Апатин, и то: Апатин, Купусина, Пригревица,
Свилојево, Сонта, општине Бач, и то: Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Вајска,
Плавна, Селенча, општине Бачка Паланка, и то: Бачка Паланка, Бачка
Паланка – Град, Визић (северни део), Гајдобра, Деспотово, Младеново, Нова
Гајдобра, Нова Паланка, Обровац, Параге, Пивнице, Силбаш, Товаришево,
Челарево, општине Бачка Топола, и то: Бајша, Бачка Топола, Бачка Топола –
Град, Горња Рогатица, Гунарош, Мали Београд, Ново Орахово, Његошево,
Пачир, Стара Моравица, општине Бачки Петровац, и то: Бачки Петровац,
Гложан, Кулпин, Маглић, општине Бела Црква, и то: Банатска Паланка I,
Бантска Паланка II, Банатска Суботица, Бела Црква, Врачев Гај I, Врачев Гај
II, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Кусић I, Кусић II,
Црвена Црква и Чешко Село, општине Бечеј, и то: Бачко Градиште, Бачко
Петрово Село, Бечеј, Милешево, Радичевић, општине Чока, и то: Врбица,
Јазово, Остојићево, Падеј, Санад, Црна Бара, Чока, општине Кањижа, и то:
Адорјан, Велебит, Кањижа, Мале Пијаце, Мартонош, Ором, Трешњевац,
Хоргош, града Кикинда, и то: Банатска Топола, Банатско Велико Село,
Башаид, Иђош, Кикинда, Мокрин, Наково, Нови Козарци, Руско Село, Сајан,
општине Ковачица, и то: Дебељача, Идвор, Ковачица, Падина, Самош,
Уздин, Црепаја, општине Ковин, и то: Баваниште I, Баваниште II, Гај,
Делиблато, Делиблатски Песак, Дубовац, Ковин, Мраморак, Плочица,
Скореновац, општине Кула, и то: Крушчић, Кула, Липар, Руски Крстур,
Сивац, Црвенка, општине Мали Иђош, и то: Ловћенац, Мали Иђош, Фекетић,
општине Нова Црња, и то: Александрово, Војвода Степа, Молин, Нова Црња,
Радојево, Српска Црња, Тоба, општине Нови Бечеј, и то: Бочар, Кумане,
Нови Бечеј, Ново Милошево, општине Нови Кнежевац, и то: Банатско
Аранђелово, Ђала, Мајдан, Нови Кнежевац, Српски Крстур, града Нови Сад,
градске општине Нови Сад, и то: Бегеч, Будисава, Ветерник, Каћ, Кисач,

Ковиљ, Нови Сад I, Нови Сад II, Нови Сад III, Нови Сад IV, Руменка,
Степановићево,Футог,Ченеј, града Нови Сад, градске општине
Петроварадин, и то: Петроварадин, општине Оџаци, и то: Бачки Брестовац,
Бачки Грачац, Богојево, Дероње, Каравуково, Лалић, Оџаци, Ратково,
Српски Милетић, општине Опово, и то: Баранда, Опово, Сакуле, Сефкерин,
града Панчево и то: Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Војиловица,
Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево, Омољица, Панчево, Старчево,
општине Пландиште, и то: Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики
Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Маргита, Марковићево, Милетићево,
Пландиште, Стари Лец, Хајдучица, општине Сечањ, и то: Банатска Дубица,
Бока, Јарковац, Јаша Томић, Конак, Крајишник, Неузина, Сечањ, Сутјеска,
Шурјан, општине Сента, и то: Батка, Сента, Торњош, града Сомбор, и то:
Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Гаково,Дорослово,
Кљајићево, Колут, Растина, Риђица, Светозар Милетић, Сомбор I, Сомбор II,
Станишић, Стапар, Телечка, Чонопља, општине Србобран, и то: Надаљ I,
Србобран, Турија, града Суботица, и то: Бајмок, Бачки Виногради, Биково,
Доњи Град, Ђурђин, Жедник, Нови Град, Палић, Стари Град, Таванкут,
Чантавир, општине Темерин, и то: Бачки Јарак, Сириг, Темерин, општине
Тител, и то: Вилово, Гардиновци, Лок, Мошорин, Тител, Шајкаш, општине
Врбас, и то: Бачко Добро Поље, Врбас, Врбас – Град, Змајево, Куцура,
Косанчић, Равно Село, Савино Село, града Вршац, и то: Ватин, Велико
Средиште, Влајковац, Војводинци, Вршац, Гудурица, Загајица, Избиште,
Јабланка, Куштиљ, Мали Жам, Мало Средиште, Марковац, Месић, Орешац,
Павлиш, Парта, Потпорањ, Ритишево, Сочица I, Сочица II, Стража, Уљма,
Шушара, општине Жабаљ, и то: Госпођинци, Ђурђево, Надаљ II, Жабаљ,
Чуруг, општине Житиште, и то: Банатски Двор, Банатско Вишњићево,
Банатско Карађорђево, Бегејци, Житиште, Међа, Нови Итебеј, Равни
Тополовац, Српски Итебеј, Торда, Хетин, Честерег, града Зрењанин, и то:
Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Зрењанин I,
Зрењанин III, Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукино Село,
Лукићево, Меленци, Михајлово, Мужља, Орловат, Перлез, Словачки Арадац,
Српски Арадац, Српски Елемир, Стајићево, Тараш, Тараш I, Томашевац,
Фаркаждин, Чента, општине Инђија, и то: Бешка, Инђија, Крчедин, Љуково
(источни део) , Марадик (источни део), Нови Карловци, Нови Сланкамен,
Стари Сланкамен, Чортановци, општине Стара Пазова, и то: Белегиш,
Голубинци (североисточни део), Нови Бановци (источни део), Стара Пазова
(северни део), Стари Бановци (североисточни део), Сурдук, општине Шид, и
то: Беркасово (северни део), Ђипша (североисточни део), Моловин, Привина
Глава (северни део), Сот (северни део), Шид (северни део), града Сремска
Митровица, и то: Гргуревци (северни део), Дивош (северни део), Лежимир
(северни део), Манђелос (северни део), Шуљам (северни део), које су
обухваћене мелиорационим подручјем „Горњи Дунав”, утврђује се у висини,
и то за:
Табела 7.

Врста земљишта

Основица

Висина накнаде
динaрa

њива 1. класе

ha

1.640,10

њива 2. класе

ha

1.477,35

њива 3. класе

ha

1.280,58

њива 4. класе

ha

1.002,40

њива 5. класе

ha

792,61

њива 6. класе

ha

562,17

пољопривредно
њива 7. класе
земљиште

ha

441,21

њива 8. класе

ha

300,65

врт, воћњак, виноград, од 1.
до 4. класе и рибњак

ha

1.272,10

врт, воћњак, виноград, од 5.
до 8. класе

ha

471,45

ливада и пашњак, од 1. до
8. класе

ha

270,63

необрасло

ha

392,59

некатегорисани путеви,
луке, пристаништа,
аеродроми и друго
грађевинско земљиште и
добра у општој употреби,
осим земљишта под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

1.201,69

грађевинско земљиште под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ha

16.823,66

грађевинско земљиште под
јавним путем

ha

13.040,06

грађевинско земљиште под
железничком

ha

9.200,29

шумско
земљиште

грађевинско
земљиште –
правна лица

инфраструктуром
грађевинско
земљиште –
физичка лица

грађевинско земљиште осим
земљишта под стамбеним
објектима и објектима
намењеним за обављање
делатности

m²

1,68

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА И СИСТЕМА
а) Висина нaкнaдa зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa мeлиoрaциoних систeмa зa
снaбдeвaњe вoдoм стaнoвништвa, индустриje и рибњaкa
Табела 8.
Висина накнаде
динaрa

Редн
и
број

1.

Коришћење водног
објекта

Инсталиса
ни
капацитет

Основица

на
територи
ји
Републи
ке
Србије,
осим
територи
је АП
Војводин
еи
града
Београд
а

на
територи
ји града
Београд
а

на
територи
ји АП
Војводин
е

за
снабдевањ
е водом
становништ
ва

сваки l/s
инсталиса
ног
капацитет
а

118,13

109,40

-

за
снабдевањ
е водом
индустрије

сваки l/s
инсталиса
ног
капацитет
а

118,13

109,40

281,37

за
снабдевањ
е водом

ha

1.218,81

1.128,53

1.232,22

рибњака

2.

Ангажова
ни
капацитет
(ако
обвезник
накнаде
има мерни
уређај)

за
снабдевањ
е водом
1.000 m³
становништ
ва

1.150,63

1.065,41

за
снабдевањ
е водом
индустрије

1.000 m³

1.150,63

1.065,41

1.163,37

за
снабдевањ
е водом
рибњака и
других
корисника

1.000 m³

847,47

784,69

517,22

3.

Ангажова
ни
капацитет
(ако
обвезник
накнаде
нема
мерни
уређај)

за
снабдевањ
е водом
1.000 m³
становништ
ва и
индустрије

1.150,63

1.065,41

1.163,37

4.

Ангажова
ни
капацитет
(ако
обвезник
накнаде
нема
мерни
уређај)

за
снабдевањ
е водом
рибњака и
других
корисника

-

-

8.567,49

ha

1) Висина накнаде за коришћење црпне станице високог притиска за
испоруку воде
Табела 9.
Редни Водни
број
објекат

Основица

Висина накнаде
динaрa

1.

сваки l/s
инсталисаног
Црпна
капацитета у
станице
црпној
високог
станици за
притиска
своју
површину

на
територији
Републике
Србије, осим
територије
АП
Војводине и
града
Београда

на
територији
града
Београда

на
територији
АП
Војводине

1.075,12

995,49

1.086,89

б) Висина накнада зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa мeлиoрaциoних систeмa зa
нaвoдњaвaњe
Табела 10.
Висина накнаде
динaрa
на
териториј
и
Републик
е Србије,
осим
териториј
е АП
Војводине
и града
Београда

на
териториј
и града
Београда

на
териториј
и АП
Војводине

Редн
и
број

Коришћење водног
објекта

Основиц
а

1.

Инсталисан
и капацитет

ha

1.075,12

995,49

1.086,89

1.000
m³

717,70

664,55

724,54

2.

Ангажовани
капацитет

ако
обвезни
к
накнаде
има
мерни

уређај
ако
обвезни
к
накнаде
нема
мерни
уређај

ha

1.075,12

995,49

1.086,89

1. Висина накнаде за коришћење црпне станице високог притиска за
испоруку воде
Табела 11.
Висина накнаде
динaрa

Редни Водни
број
објекат

1.

Основица

сваки l/s
инсталисаног
Црпне
капацитета у
станице
црпној
високог
станици за
притиска
своју
површину

на
територији
Републике
Србије, осим
територије
АП
Војводине и
града
Београда

на
територији
града
Београда

на
територији
АП
Војводине

1.075,12

995,49

1.086,89

в) Висина накнаде зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa мeлиoрaциoних систeмa за
узгој рибе
Табела 12.
Висина накнаде
Редни
број

Коришћење
водног објекта

динара
Основица

на територији
Републике Србије,
осим територије
АП Војводине и

на територији
града Београда

града Београда
1.

за узгој рибе
(акумулација
и канал)

ha

12.106,28

11.209,53

г) Висина нaкнaде зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa мeлиoрaциoних систeмa зa
oдвoђeњe oтпaдних вoдa
Табела 13.
Висина накнаде
динара
на
територији
Републике
Србије, осим
територије
АП Војводине
и града
Београда

на
територији
града
Београда

1.220,09

1.129,72

3.040,49

2.815,29

4.123,72

3.818,23

4.

Хемијска потрошња
кисеоника (ХПКбихромат)

1.929,84

1.786,87

5.

Суспендоване
материје

1.929,84

1.786,87

6.

Амонијум јон

5.876,73

5.441,42

7.

Уља, масти (етарски
екстракт) и
беланчевине

27.962,57

25.891,27

8.

Сулфиди

35.034,16

32.439,04

9.

Нитрати

1.282,94

1.187,90

Редни
број

Намена

1.

Гравитационо
одвођење

2.

Одвођење црпљењем
или комбиновано

3.

Одвођење црпљењем
уз разблаживање

Основица

1.000 m³

Врста загађења

kg/1.000 m³

10.

Фосфати

11.167,80

10.340,56

11.

Натријум

6.274,67

5.809,88

12.

Сулфати

20.637,19

13.

Феноли

36.740,96

14.

Арсен

5.935,15

15.

Бор

5.570,85

Својство воде пријемника
16.

Боја приметна

614,12

568,62

17.

Температура преко 30
°C

614,12

568,62

978,79

906,30

1.376,86

1.274,85

1.929,95

1.786,99

Ph
1) од 6,8 до 5,0 и 8,5
до 9,5
18.

2) од 5,0 до 4,0 и 9,5
до 10,5

1.000 m³

3) испод 4,0 и изнад
10,5
Поред накнаде из тач. 1. до 3. ове табеле, за одвођење отпадних вода чији
квалитет на месту улива не одговара прописаној категорији пријемника
обвезник накнаде плаћа и накнаду за сваки m³ упуштене воде у зависности
од степена загађености изнад вредности прописаних за одговарајућу
категорију пријемника према садржају загађујућих материја у ефлуенту, у
висини датој у тач. 4. до 15. ове табеле и за сваки m³ упуштене воде у
случају промењених својстава воде пријемника изнад прописаних
вредности, у висини датој у тач. 16. и 17. ове табеле.
НАПОМЕНА:
Накнаду из Табеле бр. 13. тач. 4. до 18 обвезник плаћа у случају ако
садржај оксидабилних материја упуштених вода, изражен као хемијска
потрошња кисеоника (бихроматни), не прелази границу од 150 mg/l.
Уколико садржај оксида билних материја упуштених вода, изражен као
хемијска потрошња кисеоника (бихроматни), прелази границу од 150 mg/l
висина ове накнаде се увећава, и то:
– од 151–250 mg/l за 10%;
– од 251–500 mg/l за 20%;
– од 501–1.000 mg/l за 40%;

– од 1.001–3.000 mg/l за 50%;
– преко 3.001 mg/l за 75%.
д) Висина нaкнaдa зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa мeлиoрaциoних систeмa и
других вoдних oбjeкaтa зa oдвoђeњe oтпaдних вoдa нa тeритoриjи AП
Вojвoдине и зa нeгaтивaн утицaj нeпрeчишћeних вoдa изрaжeних прeкo
oргaнских мaтeриja и укупнoг aзoтa и фoсфoрa
Табела 14.
Висина
накнаде
динара

Редни
Водни објект
број

1.

2.

Инсталисани
капацитет

Ангажовани
капацитет

Основица

На
територији
АП
Војводине

за обвезнике
накнаде који не
пречишћавају
отпадне воде

m³

1,95

за објекте
Хидросистема
„Дунав–Тиса–
Дунав”, за
обвезнике накнаде
који пречишћавају
отпадне воде

m³

0,64

за објекте
мeлиoрaциoних
систeмa, за
обвезнике накнаде
који пречишћавају
отпадне воде

m³

1,35

за објекте
Хидросистема
„Дунав–Тиса–
Дунав”

m³

0,64

за објекте
мeлиoрaциoних
систeмa

m³

1,35

3.

Уклањање
седимената

4.

Уклањање и
депоновање
токсичних
седимената

5.

Разблаживање
нетоксичних
материја у
отпадној води до
концентрација
које ће
обезбедити
примену воде
низводно од
испуста

6.

За
биодоступност,
ТBD

за објекте
мeлиoрaциoних
систeмa

m³

218,08

за Хидросистем
„Дунав–Тиса–
Дунав”

m³

405,88

m³

1.400,89

за објекте
Хидросистема
„Дунав–Тиса–
Дунав”

m³

0,31

за објекте
мeлиoрaциoних
систeмa

m³

3,03

m³

0,0566
Табела 15.

Јединичне цене за негативан утицај
ТПС –
Количина отпадних вода
m³/дан

секундарни

утицај
органских
материја
третман

динара/ГБПК

ТПТН – терцијални
третман утицај
азота

ТПТО – терцијални
третман утицај
фосфора

динара/ГН

динара/ГП

1.000

0,1932

0,3966

0,3458

1.000–5.000

0,1526

0,3153

0,2543

5.000–25.000

0,1322

0,2441

0,2136

25.000–50.000

0,0712

0,2136

0,1729

> 50.000

0.0537

0.1931

0.1610

Ради стимулисања изградње постројења за пречишћавање отпадних вода
„фактор временског периода” износи 0,25.

ђ) Нaкнaда зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa Хидрoсистeмa „Дунaв–Tисa–
Дунaв”
1) Накнада за коришћење водних објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–
Дунав” за снабдевање водом индустрије, рибњака и других корисника
Табела 16.
Редни
број

1.

Коришћење водног објекта

динара
за
снабдевање
водом
индустрије

за сваки l/s
инсталисаног
капацитета

119,40

Инсталисани за
капацитет
снабдевање
водом
рибњака и
других
корисника

ha за
пројектовану
површину

512,97

ако обвезник
накнаде има
мерни уређај

1.000 m³

1.163,37

ако обвезник
накнаде нема
мерни уређај

1.000 m³

1.163,37

ако обвезник
накнаде има
мерни уређај

1.000 m³

856,80

ако обвезник
накнаде нема
мерни уређај

ha

8.567,54

за
снабдевање
водом
индустрије
2.

Основица

Висина
накнаде

Ангажовани
капацитет

за
снабдевање
водом
рибњака и
других
корисника

2) Накнада за коришћење објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” за
наводњавање
Табела 17.
Редни
број

Коришћење водног објекта

1.

Инсталисани за наводњавање земљишта

Основица

Висина
накнаде
динара

ha

235,46

капацитет

2.

Ангажовани
капацитет

под ратарским културама
за наводњавање земљишта
под повртарским културама,
воћњацима и другим
вишегодишњим засадима

ha

327,54

ако
обвезник
накнаде
има
мерни
уређај

1.000 m³

724,54

за наводњавање
земљишта под
ратарским
културама

ha

833,20

за наводњавање
земљишта под
повртарским
културама,
воћњацима и
другим
вишегодишњим
засадима

ha

1.341,41

ако
обвезник
накнаде
нема
мерни
уређај

e) Накнада за коришћење објеката регионалних система за наводњавање и
других водних објеката на територији АП Војводине
1) Накнада за коришћење објеката регионалних система за наводњавање и
других водних објеката за наводњавање
Табела 18.
Висина накнаде

Редни
број

Коришћење водног
објекта

Основица

1.

Инсталисани капацитет

ha

2.896,82

ако
обвезник
накнаде
Ангажовани има мерни
уређај
капацитет

1.000 m³

215,15

ha

364,16

2.

ако
обвезник
накнаде

динара

нема
мерни
уређај
2) Накнада за коришћење објеката регионалних система за наводњавање и
других водних објеката за снабдевање водом индустрије, рибњака и других
корисника
Табела 19.
Редни
број

Коришћење водног објекта

Основица

динара
за сваки l/s
инсталисаног
капацитета

562,82

ha

17.050,02

ако
обвезник
накнаде
има
мерни
уређај

1.000 m³

1.163,37

ако
обвезник
накнаде
нема
мерни
уређај

1.000 m³

1.163,37

ако
обвезник
накнаде
има
мерни
уређај

1.000 m³

595,91

ако
обвезник
накнаде
нема
мерни

ha

5.959,22

за снабдевање водом
индустрије

1.

Инсталисани
капацитет
за снабдевање водом
рибњака и других
корисника

за
снабдевање
водом
индустрије

2.

Висина
накнаде

Ангажовани
капацитет

за
снабдевање
водом
рибњака и
других
корисника

уређај
3) Накнада за коришћење акумулација и канала који нису риболовне воде
Табела 20.

Редни
број

Висина накнаде при
нормалном нивоу
воде у акумулацији,
односно каналу

1.

за узгој рибе

2.

за спортски риболов

Висина накнаде
Основица

динара
на територији АП
Војводине

ha површине
водног
огледала

12.250,74
6.125,36

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗA ИСПУШТEНУ ВOДУ
Taбeлa 21.
Редни
Врста отпадне воде
број

Основица

Висина
накнаде у
динарима

1.

Отпадне воде из процеса производње,
прераде и промета нафте и нафтних
деривата, црне металургије, обојене
металургије, текстилне индустрије,
m³
хемијске индустрије, индустрије папира,
целулозе, коже и текстила, свињогојских
фарми, кланичне индустрије и сервиса
возила и машина

5,1641

2.

Отпадне воде из бродоградње,
електроиндустрије, индустрије гуме,
термоелектрана са рециркулацијом,
прехрамбене индустрије,
металопрерађивачке и грађевинске
индустрије

m³

3,0172

3.

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

m³

2,8950

4.

Комуналне отпадне воде које се
сакупљају у системима јавне
канализације

m³

0,2108

5.

Остале врсте отпадних вода

m³

1,4401

6.

Термоелектране са отвореним –
проточним системом за хлађење за
сваки киловат час произведене
електричне енергије и то 1,25% на цену
једног киловат часа

kWh

3,9230

Ако се отпадне воде под редним бр. 1, 2, 3. и 5. из ове табеле испуштају у
јавну канализацију обвезник плаћања накнада за испуштену воду плаћа
накнаду у висини одређеној за категорију којој припада.
Прилог 5.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Табела 1. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за
обављање делатности, односно на други начин коришћење
заштићеног подручја
Висина у
РСД

Ред.
бр.

Предмет накнаде

1.

Обављање делатности туристичких
агенција, пружаоци
наутичкотуристичких,
ловнотуристичких и
ваздухопловних услуга

1.1.

Објекат, односно део објекта агенција
и пружаоца услуга (Туристичке
агенције, пружаоци
наутичкотуристичких, ваздухопловних
и ловнотуристичких услуга са
седиштем, огранком или посебним
простором за обављање делатности на
заштићеном подручју) (годишња
накнада)

објекат по
седишту или
др.
10.000
регистрованој
јединици

1.2.

Марине и сидришта (годишња
накнада)

објекат

10.000

1.3.

Излетничко пловни објекти за
панорамско разгледање, катамарани,
глисери и други пловни објекти преко
9 m за сопствене потребе (годишња

пловни
објекат

30.000

Основица

највиши
износ
накнаде

накнада)
1.4.

Катамарани и глисери и други пловни
објекти до 9 m за сопствене потребе
(годишња накнада)

2.

Постављање угоститељских
објеката за услуге смештаја,
исхране и пића

2.1.

пловни
објекат

25.000

Хотели, мотели, туристичка насеља
(годишња накнада)

лежај

1.200

2.2.

Хостели, пансиони и преноћишта
(годишња накнада)

лежај

1.155

2.3.

Одмаралишта, планинарски домови,
ловнотуристички објекти за смештај,
објекти домаће радиности (годишња
накнада)

лежај

500

2.4.

Хотели и други угоститељски објекти,
научно-образовни и рекреативни
центри – репрезентативни објекти
(годишња накнада)

m²

450

2.5.

Kампови (годишња накнада)

m²

22

m²

1.005

m²

650

Стални и стационарни објекти за
пружање услуга исхране и пића
(ресторан, кафана, бар,
2.6.

бифе, објекат брзе хране, печењара и
др.) укључујући и површину
припадајуће терасе, односно баште
(годишња накнада)

3.

Постављање објеката за обављање
трговине, занатства, услуга и
индустрије

3.1.

Постављање објеката за промет
прехрамбених и других производа
(текстил, козметичка, санитарна и
хемијска средства за домаћинство и
пољопривреду, лекови, семена и др.)
и пијачна продаја прехрамбених
производа сувенира и друге робе

3.1.1.

Продајни објекти мешовите

специјализоване робе (годишња
накнада)
3.1.2.

3.1.3.

Киосци за продају штампе, дувана и
сл. робе (годишња накнада)
Станице за откуп пољопривредних
производа,

објекат

4.500

објекат,
откупно

6.500

стоке, гљива и шумских плодова
(годишња накнада)

место

3.1.4.

Сувенирнице (годишња накнада)

Површина
продајног
простора у
m²

250

3.1.5.

Банке, поште и мењачнице (годишња
накнада)

m²

300

3.1.6.

Покретне тезге за продају разних роба
(дневна накнада)

m²

330

3.2.

Постављање објеката за промет
грађевинског материјала, резане
грађе, машина и опреме, аутомобила,
вештачких ђубрива, откуп,
складиштење, чување
пољопривредних производа и др.

3.2.1.

Стоваришта, хладњаче, силоси,
сушаре и магацини (годишња накнада)

m²

250

m² површине
објекта

300

3.2.2.

Продајни објекат грађевинског
материјала,
машина, опреме, аутомобила и др.
(годишња накнада)

3.3.

Постављање објеката за обављање
занатских и сервисних услужних
послова (поправка и одржавање
машина, моторних возила, поправка
апарата, уређаја, скијашке и друге
опреме и др.)

3.3.1.

Занатске и сервисне радње (годишња
накнада)

m² површине
објекта

250

3.3.2.

Пумпе за течна горива и гас (годишња

m²

3.500

накнада)
3.3.3.

Кречане и ћумуране (годишња
накнада)

3.4.

Постављање објеката за обављање
осталих услужних послова

m²

450

3.4.1.

Радње за изнајмљивање спортске
опреме, школе скијања, тениса,
фудбала, јахања и др. (годишња
накнада)

m²

300

3.4.2.

Фризерске радње, козметичарске,
фотографске и сличне (годишња
накнада)

m²

300

3.4.3.

Стални и покретни објекти за забаву
(видео игре, забавни паркови,
аутодроми и сл.) (годишња накнада)

m² површине
објекта

300

3.4.4.

Кладионице и коцкарнице (годишња
накнада)

објекат

75.000

3.5.

Постављање објеката за обављање
занатско-индустријске и индустријске
делатности (резање и обрада дрвета,
брикетирање, асфалтне базе и друга
производња грађевинских материјала,
млинови за жито, паковање и прерада
амбалажног отпада, прерада
пољопривредних производа,
прехрамбена и друга индустријска
производња)

3.5.1.

Занатска делатност (годишња
накнада)

m²

375

3.5.2

Индустријска делатност (годишња
накнада)

m²

3.500

3.5.3.

Коришћење земљишта постављањем
машине за резање грађе (бансека)
(годишња накнада)

по бансеку

52.500

3.5.4.

Коришћење земљишта постављањем
машине за резање грађе (брента)
(годишња накнада)

по бренту
– гатер

100.000

4.

4.1.

Обављање делатности
експлоатације минералних
сировина
Грађевински, технички и
украсни камен (годишња накнада)

m³

200

4.2.

Експлоатација камена лапорца
(годишња накнада)

m³

100

4.3.

Експлоатација другог камена, песка,
шљунка, глине и др. (годишња
накнада)

m³

120

4.4.

Експлоатација јаловине, откривке
(годишња накнада)

m³

100

4.5.

Експлоатација нафте (годишња
накнада)

m³

15

4.6.

Нафтовод (годишња накнада)

m

105

5.

Коришћење вода и водопривреда

5.1.

Коришћење песка и шљунка из корита
водотока, спрудова и напуштених
корита (годишња накнада)

m³

100

l произведене
воде

1

5.3.

Коришћење термалних и
термоминералних вода (годишња
накнада)

m³

1

5.4.

Пастрмски рибњак који користи воду
са заштићеног подручја (годишња
накнада)

површина
рибњака у
m²

40

5.6.

Шарански рибњак који користи воду
са заштићеног подручја (годишња
накнада)

површина
рибњака у ha

1.000

5.7.

Водопривредне акумулације (годишња
накнада)

ha

3.600

5.8.

Пловне каналске мреже (годишња
накнада)

m

150

Коришћење објеката / постројења за
5.2.

флаширање воде пореклом са
заштићеног подручја

5.9.

Каналске мреже за наводњавање и
одводњавање (годишња накнада)

6.

Коришћење објеката за
постављање објеката за обављање
енергетске делатности
(енергетика)

6.1.

Производња електричне енергије у
хидроелектранама

6.1.1.

m

60

водоакумулација хидроелектрана на
заштићеном подручју (годишња
накнада)

ha

3.600

6.1.2.

Водоакумулације за вештачко
оснежавање (годишња накнада)

m²

50

6.1.3.

Мини – хидроелектране (годишња
накнада)

објекат

150.000

6.2.1.

Производња електричне енергије у
ветроелектранама (годишња накнада)

објекат

200.000

6.2.2.

Производња електричне енергије у
осталим електранама (соларним
електранама, електранама на биогас и
биомасу, геотермалне, геосоларне, на
отпад) – (годишња накнада)

објекат

150.000

6.3.

Пренос и дистрибуција електричне
енергије

6.3.1.

Надземни електроенергетски вод 400
kV, ширина коридора 25 m (годишња
накнада)

m²

40

6.3.2.

Надземни електроенергетски вод 220
kV, ширина коридора 20 m (годишња
накнада)

m²

40

6.3.3.

Надземни електроенергетски вод 110
kV, ширина коридора 15 m (годишња
накнада)

m²

45

6.3.4.

Надземни електроенергетски вод 35
kV, ширина коридора 10 m (годишња
накнада)

m²

40

6.3.5.

Надземни електроенергетски вод 20
или 10 kV, ширина коридора 5 m

m²

40

(годишња накнада)
6.3.6.

Подземни електроенергетски водови –
каблови (годишња накнада)

m

85

6.3.7.

Трафостаница вишег (улазног) напона
35 и 110 kV

m²

400

6.3.8.

MBTS 10 (20)/0,4 kV и стубна
трафостаница (годишња накнада)

објекат

1400

6.3.9.

Разводно постројење (годишња
накнада)

m²

240

6.3.

Цевоводни транспорт воде и гаса

6.3.1.

Примарна мрежа гасовода (годишња
накнада)

m

100

6.3.2.

транспорт воде из и кроз заштићено
подручје (годишња накнада)

m

350

6.4.

Нафтна постројења, црпне пумпе за
нафту и гас

6.4.1.

Нафтна постројења и црпна пумпа
(месечна накнада)

m²

200

7.

Саобраћај, транспорт,
грађевинарство и
телекомуникације

7.1.

Друмски саобраћај и транспорт

7.1.1.

Аутопут (годишња накнада)

km

75.000

7.1.2.

Државни пут I и II реда (годишња
накнада)

km

50.000

7.1.3.

Општински пут (годишња накнада)

km

40.000

7.1.4.

Некатегорисани шумски пут (годишња
накнада)

km

30.000

7.1.5.

Превоз грађе и осталог материјала
(тура)

m³

27

7.2.

Железнички саобраћај и транспорт

7.2.1.

Туристичка пруга (годишња накнада)

m

210

7.3.

Ваздушни саобраћај

7.3.1.

Аеродром (годишња накнада)

ha

3.000

7.3.2.

Хелиодрома (годишња накнада)

објекат

200.000

7.4.

Транспорт жичаром и покретном
траком

7.4.1.

Жичара за превоз људи (траса жичаре
чини појас ширине: осмосед и
шестосед – 30 m, четворосед – 20 m, а
ски лифт – 10 m (годишња накнада)

ha

27.000

7.4.2.

Покретна трака за транспорт
материјала (годишња накнада)

ha

54.000

7.4.3.

Уређај за вештачко оснеживање ски
стаза (годишња накнада)

m² површине
испод стуба
снежног топа

500

7.4.4.

Стуб жичаре (годишња накнада)

m² површине
испод стуба
жичаре

500

7.4.5.

Станица жичаре и ски лифт (годишња
накнада)

m² површине
испод
станице

500

7.5.

Коришћење заштићеног подручја за
електронске комуникације

7.5.1.

Постављање примарне телефонске
мреже надземни вод (годишња
накнада)

m

100

7.5.2.

Постављање примарне телефонске
мреже подземни вод (годишња
накнада)

m

50

7.5.3.

Постављање електронске
комуникационе опреме (које су у
статусу закупа или службености)
(годишња накнада)

m² површине
испод базне
станице

3.000

7.6.

Коришћење заштићеног подручја за
радио и телевизијске комуникације

7.6.1.

Телевизијски релеји, репетитори,
предајници са објектима и опремом
(који су у статусу закупа или
службености) (годишња накнада)

m²

4.500

7.6.2.

Радио комуникације (корисници радио
релеја и одашиљача) осим
радиоаматера, СУП и војске (који су у
статусу закупа или службености)
(годишња накнада)

m²

600

7.6.3.

Мрежа за телекомуникацију (оптички
водови) (годишња накнада)

m

75

7.8.

Водени саобраћај

7.8.1.

Чамци (годишња накнада)

пловило

3.000

7.8.2.

Понтони (годишња накнада)

пловило

10.500

7.8.3.

Сплавови (годишња накнада)

пловило

22.500

8.

Снимање

8.1.1.

Играни филмови

дан

12.250

8.1.2.

Документарни филмови

дан

5.000

8.1.3.

Рекламни филмови

дан

20.000

8.1.4.

Фотографисање

дан

2.000

8.1.5.

Снимање звучних записа

дан

2.000

9.

Коришћење флоре и фауне и друге
делатности

9.1.

Сакупљање гљива, лековитог и
јестивог биља, других шумских
плодова и животиња (пужева и др.)

9.1.1.

Сакупљање, односно брање на
заштићеном подручју од стране
физичких лица – годишња накнада по
сакупљачу

период
коришћења

1.800

9.1.2.

Сакупљање, односно брање на
заштићеном подручју од стране
физичких лица – седмична накнада по
сакупљачу

период
коришћења

450

9.1.3.

Сакупљање, односно брање на
заштићеном подручју од стране
физичких лица – дневна накнада по
сакупљачу

период
коришћења

120

9.1.4.

Откуп на заштићеном подручју од

kg

23

стране правних и физичких лица
9.2.

Коришћење шума и ливада

9.2.1.

Сеча шуме

m³

50

9.2.2.

Коришћење трске – уговорени период

сноп

20

9.2.3.

Коришћење трске (дневна накнада)

дан

240

9.2.4.

Коришћење рогоза (дневна накнада)

период

200

9.2.5.

Кошење ливада (годишња накнада)

ar

200

9.3.

Лов дивљачи

9.3.1.

Лов дивљачи – годишња накнада

годишње по
ловцу

3.200

9.3.2.

Лов дивљачи – дневна накнада

дневно по
ловцу

225

10.

Коришћење земљишта изван
јавног пута за изградњу уређених
паркинга (годишња накнада)

m²

30

11.

Постављање реклама

11.1.

Постављање рекламних и
информативних ознака на заштићеном
подручју, осим ознака саобраћајне и
туристичке сигнализације

m²

15.750

11.2.

Постављање билборда

m²

35.000

Табела 2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за
постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор
у заштићеном подручју
Ред.
бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД

1.

Викендице, виле и други
породични објекти за одмор
(годишња накнада)

m²

120

2.

Бачије (годишња накнада)

m²

50

3.

Куће за одмор на води, на
обалама река и језера, пловеће
инсталације без сопственог
погона (годишња накнада)

m² подне
површине
објекта

1.000

4.

Резиденцијални објекти
(годишња накнада)

m²

250

5.

Кампери, камп приколице
(годишња накнада)

објекат

3.800

6.

Шатори (дневна накнада)

m² површине
шатора

30

Табела 3. Коришћење возила на моторни погон у заштићеном
подручју
Ред.
бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у
РСД

1.

I категорија моторних возила до 1,3 m
висине (код предње осовине возила) –
мотоцикли и путничка возила

дан

300

2.

II категорија моторних возила са
приколицом висине до 1,3 m и комби возила

дан

500

3.

III категорија моторних возила висине веће
од 1,3 m (аутобуси и камиони)

дан

700

4.

IV категорија моторних возила висине веће
од 1,3 m (код предње осовине вучног
возила) са више од 3 осовине – сва возила
са више од 3 осовине

дан

1.700

Табела 4. Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне
активности, одржавање манифестација
Ред.
бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у
РСД

1.

Коришћење земљишта за спорт

1.1.

Ски стаза (површину ски стазе чини
простор ширине 40 m)

m²

3

1.2.

Игралишта, отворених базена,
хиподрома, терена за обуку, плажа
и сл.

по m²
површине /
годишње

35

1.3.

Сплавова, платформи

по
m²/годишње

2.100

2.

Коришћење земљишта заштићеног
подручја за спортске, туристичке и
културне манифестације

2.1.

За спотске, туристичке и културне
манифестације (сакупљање биља и
плодова, косидба, лов и риболов,
дан
регате и друга такмичења на води,
културни догађај, празник) – дневна
накнада

25.000

2.2.

Угоститељи који пружају услуге
исхране и пића ван угоститељских
објеката, на вашарима и другим
јавним манифестацијама (дневна
накнада)

m²

330

2.3.

Угоститељи који пружају услуге
исхране и пића у привременим и
покретним угоститељским објектима
укључујући и површину
припадајуће терасе, односно баште
(дневна накнада)

m²

1.005

2.4.

За ауто-мото приредбе (рели,
квадови, вожња теренским
возилима и др.)

дан

45.000

Табела 5. Коришћење имена и знака заштићеног подручја
Ред.
бр.

Предмет накнаде

1.

Коришћење имена и знака
заштићеног добра, у имену правног
лица, пословним актима, ознаци
производа, реклами и друго

2.

Коришћење имена и знака
заштићеног добра, у имену правног
лица, пословним актима, ознаци
производа, реклами и друго, ако не
постоји сагласност

Основица

Висина у
РСД

По уговору

годишњи приход
остварен
коришћењем
имена и знака
заштићеног
подручја

1%

Табела 6. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и
објектима
Ред. бр.

Предмет накнаде

1.

Посета заштићеном подручју, његовим
деловима и објектима

Основица

Висина у
РСД

1.1.

за пунолетног посетиоца

дан

100

1.2.

за децу од 8 до 18 година

дан

50

2.

Посета заштићеном подручју и
његовим деловима (посебно шумски
предели, клисуре и кањони, простори
са водопадима, видиковци, пећине и
друге зоне)

2.1.

за групу до 10 посетилаца, по
посетиоцу

дан

250

2.2.

за групу преко 10 посетилаца, по
посетиоцу

дан

150

Табела 7. Коришћење простора по основу заузећа објектима који
својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја
Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Висина у РСД

1.

Коришћење простора по
основу заузећа објектима који
својим изгледом нарушавају
својства заштићеног подручја

m²

225

Прилог 6.
Табела 1. Висина накнада за загађивање животне средине
Редни
број

Предмет накнаде

основица

Висина накнаде у
РСД / t

I

Емисије загађујуће материје

1.

емисије SO2

t

9.005,00

2.

емисије NO2

t

7.204,00

3.

прaшкaстe мaтeриje

3.1.

емисије прaшкaстих мaтeриja

t

14.410,00

3.2.

емисије прaшкaстих мaтeриja
из aсфaлтних бaзa

t

139.450,00

4.

прoизвeдeни или oдлoжeни
отпад

4.1.

емисије прoизвeдeног или
oдлoжeног опасног
индустријског oтпaда

t

1.532,00

II

Увезена супстaнцa кojа
oштeћуjе oзoнски oмoтaч

1.

увезенa супстaнцa кojа
oштeћуjе oзoнски oмoтaч

III

Плaстичнe кeсe стaвљeне нa
тржиштe Рeпубликe Србиje

1.

плaстичнe кeсe бeз aдитивa

kg

52,00

t

25.914,00

Табела 2. Висина накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине
Редни
број

Предмет накнаде

1.

транспорт

(РСД/t)

транспорт нафте и
нафтних деривата,
односно сировина,
производа и
полупроизвода хемијских
и других опасних
материја из индустрије
или за индустрију
2.

Максималан
износ накнаде

Основица

t

100,00

активности

Износ накнаде

Обављање одређених
активности које утичу на
животну средину

количина загађења,
односно степен
негативног утицаја
на животну средину
које настаје
обављањем
активности од
утицаја на животну
средину

до 0,4 %
годишњег
прихода
оствареног у
претходној
години од
обављања
активности од
утицаја на
животну средину

Прилог 7.
Табела 1. Висина накнаде за гуме
Рeдни
број

Врста производа

Висина
Јединица накнаде
мере

(РСД/јед.
мере)

1.

увезене, произведене или протектиране
гуме за моторна 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

20,43

kg

20,43

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.

(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

Табела 2. Висина накнаде за батерије и акумулаторе
Рeдни

Јединица

Висина накнаде

број

Врста
производа

мере

(РСД/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
Рeдни
број

Врста производа

Јединица Висина
накнаде
мере
(РСД/јед.

мере)
1.

моторна уља, компресорска уља и
турбинска уља

kg

12,00

2.

течности за хидрауличне намене

kg

12,00

3.

уља за мењаче и редукторе

kg

12,00

4.

средства за обраду метала и антикорозивна
уља

kg

12,00

5.

електроизолациона уља

kg

12,00

6.

уља тешка и остала уља

kg

12,00

7.

остали препарати који се не употребљавају
за обраду текстилних материјала, коже,
крзна или других материјала

kg

12,00

8.

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

kg

12,00

kg

12,00

течности за хидрауличне кочнице и остале
9.

припремљене течности за трансмисију, које
не садрже или садрже мање од 70% по
маси уља од нафте или уља добијена од
битуменозних материјала

* Дa би сe кoличинa у литримa изрaзилa у килограмима пoтрeбнo je
кoличину у литрима пoмнoжити сa 0.9.
Табела 4. Висина накнаде за управљање отпадним електричним и
електронским производима

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

kd

60,10

РАЗРЕД 1. Велики кућни апарати
Електрични фенови

Вентилатори, снаге до 125 W, за

цивилне ваздухоплове

Електрични фенови

Аксијални вентилатори, остали,
Центрифугални вентилатори,
остали, Вентилатори,
центрифугални, остали, за
цивилне ваздухоплове

kg

36,10

Електрични
радијатори

Радијатори напуњени течношћу,
Грејачи конвекциони, Апарати за
грејање простора са
вентилатором, Апарати
електрични за грејање простора,
остало

kg

36,10

Електрични шпорети

Решои са једном или више
грејних плоча, остало,

kd

96,20

Електрични шпорети,
уградне рерне

Штедњаци, Микроталасне
пећнице пећнице за уградњу

kd

961.60

Електрични шпорети

Апарати за кување и решои за
уградњу

kd

300.50

Електрични уређаји
за грејање

Грејачи воде, проточни

kd

60.10

Електрични уређаји
за грејање

Грејачи воде, остало

kd

240.40

Електрични уређаји
за грејање

Грејачи воде, потапајући,
Расхладни торњеви и слична
постројења за директно хлађење,
Уређаји за вакум испарење за
наношење метала

kg

36.10

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство за
уградњу

kd

721.20

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство преко
250 l до 340 l

kd

1442.40

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство
запремине преко 340 l

kd

1682.80

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство стони,
Фрижидери за домаћинство,
kg
остало

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство до

kd

36.10
721.20

250 l
Клима уређаји

Раздвојене јединице („сплитсистеми”)

kd

1202.10

Клима уређаји

Уређаји за климатизацију за
моторна возила, Реверзибилне
топлотне пумпе са вентилатором
на моторни погон и елементима
за мењање температуре: за
цивилне ваздухоплове, Уређаји
за климатизацију, остало, са
уграђеном расхладном јединицом,
остало, Уређаји за климатизацију,
прозорски или зидни, самостални
(компактни), Уређаји за
климатизацију, остало, без
уграђене расхладне јединице,
остало

kg

36.10

Машине за прање
посуђа

Машине за прање посуђа за
домаћинство

kd

1202.10

Машине за прање
веша

Машине за прање рубља које се
пуне одозго, Машине за прање
рубља које се пуне са предње
стране, Машине за прање
капацитета сувог рубља преко 6
kg, до 10 kg и остало

kd

1202.10

Машине за прање
веша

Машине за прање рубља до 10
kg, са центрифугом, остало

kg

36.10

Машине за прање
веша

Машине за прање рубља преко 10
kg
kg капацитета

36.10

Машине за сушење
веша

Центрифуге, укључујући машине
kg
за центрифугално сушење, остало

36.10

Машине за сушење
веша

Машине за сушење капацитета
сувог рубља до 10 kg, Машине за
сушење тканина и предива,
остало

kd

961.60

Микроталасне пећи

Пећнице микроталасне

kd

360,60

Остала опрема за
климатизацију и
вентилацију

Одстрањивачи мириса са
страницом до 120 cm

kd

240.40

Остали уређаји за
хлађење,
конзервирање и
одлагање хране

Расхладне витрине и пултови за
чување замрзнуте хране, Уређаји
за хлађење или замрзавање,
остало, Сандуци, витрине за
дубоко замрзавање, Остали
сандуци, витрине и слични
уређаји за хлађење, Топлотне
пумпе осим уређаја за
климатизацију, Остале топлотне
пумпе осим уређаја за
климатизацију

kg

36.10

Остали уређаји за
хлађење,
конзервирање и
одлагање хране

Расхладне витрине и пултови
остали

kd

1.803.00

Остали велики
уређаји за кување и
осталу припрему
хране

Перколатори и остали апарати за
припремање кафе и осталих
топлих пића, остали

kg

36.10

Остали велики
уређаји за кување и
осталу припрему
хране

Остале машине за припрему
топлих напитака или за кување
или грејање хране за цивилне
ваздухоплове

kg

36.10

ТА пећи

Апарати електрични за грејање
простора, акумулациони (ТА
пећи)

kg

12.00

Замрзивачи

Замрзивачи у облику сандука,
запремине до 400 l, остали,
Замрзивачи у облику ормара,
запремине до 250 l, остали

kd

1202.00

Замрзивачи

Замрзивачи у облику ормара,
запремине од 250 до 900 l, за
цивилне ваздухоплове,
Замрзивачи у облику сандука,
запремине 400–800 l, остали

kd

1442.40

Велики расхладни
уређаји

Комбинација фрижидера и
замрзивача, са посебним
вратима, остали

kd

1442.40

Велики расхладни
уређаји

Комбинације фрижидера и
замрзивача, запремине преко

kd

1682.80

340 l, остали
Остали велики
уређаји

За грејање соба, кревета и
намештаја за седење

kg

36.10

Велики кућни
апарати

Остали

kg

36.10

РАЗРЕД 2. Мали кућни апарати

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

Фритезе

Остали електротермички уређаји:
за пржење са много масноће
(фритезе)

kd

180.30

Пегле и остали
уређаји за пеглање и
одржавање одеће

Пегле електричне, остало

kd

96.20

Сатови, ручни сатови
и уређаји за мерење,
показивање и
записивање времена

Часовници ручни, мех.
показивач, електрични – златни,
Остали часовници ручни,
електрични, Часовници, зидни,
електрични, Апарати за
бележење и регистровање
времена, Апарати за контролу и
мерење времена, са механизмом
за часовнике или синхроним
мотором, остало, Часовници
лични, електрични, са кут. од
плем. метала, остало, Часовници
ручни, оптички показивач,
електрични, остало, Будилници
електрични, Мерачи кратких
временских периода

kg

72.10

Тостери

Тостери

kd

96.20

Уређаји за шишање,
сушење косе, прање
зуба, бријање,
масирање и остали

Хаубе за сушење косе, Лежајеви,
лампе и опрема за сунчање,
остало, Апарати за бријање,
Апарати за шишање, Апарати за
депилацију, Апарати за

kg

72.10

уређаји за негу тела

уређивање косе, остало, Апарати
за сушење руку, Опрема за
сунчање, са флуоросцентном
цеви са ултравиолетним А
зрацима, максималне дужине
цеви до 100 cm, Опрема за
сунчање, са флуоросцентном
цеви са ултравиолетним А
зрацима, остало

Уређаји за шишање,
сушење косе, прање
зуба, бријање,
масирање и остали
уређаји за негу тела

Апарати за сушење косе, остало

kd

60.00

Усисивачи

Усисивачи, снаге не преко 1.500
W и са врећом за прашину или
другим прихватачем за прашину
капацитета не преко 20 l,
Усисивачи, укључујући усисиваче
за суве и мокре материје

kd

300.50

Усисивачи

Остали усисивачи

kg

72.10

Ваге

Ваге за за домаћинство

kd

120.20

Ваге

Ваге за мерење особа,
укључујући ваге за бебе

kg

72.10

Фритезе

Остали електротермички уређаји:
остали

kg

72.10

Млинови, апарати за
кафу, резачи и
Апарати за припремање кафе или
уређаји за отварање
чаја, Апарати за домаћинство,
и затварање посуда и електромеханички, остало
амбалаже

kd

96.20

Пегле и остали
уређаји за пеглање и
одржавање одеће

Пегле на пару, електричне

kd

96.20

Апарат за варење
фолије

Машине за вруће прскање метала
и металних карбида

kd

96.20

Роштиљ електрични

Роштиљи и ражњеви

kd

180.30

Мали кућни апарати

Апарати за млевење и мешање

kd

96.20

хране, соковници
Уређаји за чишћење
тепиха

Остали уређаји за чишћење
тепиха

kg

72.10

Уређаји за чишћење

Остали уређаји за чишћење

kg

72.10

Уређаји за шивење,
плетење, ткање и
осталу обару тканине

Остали уређаји за шивење,
плетење, ткање и осталу обару
тканине

kg

72.10

Мали кућни апарати

Остали мали кућни апарати

kg

72.10

РАЗРЕД 3. Опрема информатичке технологије (ИТ) и телекомуникација

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

Остали производи
или опрема за
прикупљање,
одлагање, обраду и
представљање
података или
комуницирање
подацима
електронским путем

Меморијске јединице, остале,
Остале јединице за машине за
аутоматску обраду података,
Јединице за напајање за машине
за АОП, Пуњачи акумулатора, за
цивилне ваздухоплове,
Електричне машине са
преводилачким или речничким
функцијама

КД

5% од
ПДВ‐ а

Остали производи
или опрема за

Машине за АОП и њихове
јединице, остало

КД

5% од
ПДВ‐ а

Опрема за копирање

Машине за умножавање,
канцеларијске

КД

5% од
ПДВ‐ а

Процесори, матичне
плоче и меморије за
ПЦ рачунаре

Делови и прибор

КД

5% од
ПДВ‐ а

Кућишта за рачунаре

Делови машина за АОП остало

КД

5% од
ПДВ‐ а

Бежични телефони,
Мобилни телефони
Телефони

Телефони са безгајтанским
ручним сетом, Телефони за мрежу
станица или за друге бежичне
мреже, Телефонски апарати,
укључујући телефоне за мрежу

КД

1% од
ПДВ‐ а

станица или за друге бежичне
мреже, остали, Остали апарати за
пренос или пријем података, за
комуникацију, базне станице, за
цивилне ваздухоплове, Машине
за пријем, конверзију и пренос,
података, Видеофони
(видеотелефони)

Јавни телефони

Интерфонски апарати , Носиви
пријемници за позивање или
тражење особа, Пријемни апарати
за радио‐ телефонију или
КД
радио‐ телеграфију, остали,
Остали апарати за пренос слике,
гласа или других података, за
бежичне мреже

1% од
ПДВ‐ а

Остали производи
или опрема за
телекомуникациони
пренос звука, слика
или других података
путем
телекомуникације

Микрофони фреквенције од 300
Hz до 3,4 kHz, пречника не преко
10 mm и висине не преко 3 mm,
за употребу у
телекомуникацијама, Микрофони
и њихови стативи, за цивилне
ваздухоплове, Звучне кутије са
једним звучником за цивилне
ваздухоплове, Звучници
фреквенције од 300 Hz до 3,4
kHz, пречника не преко 50 mm,
за употребу у
телекомуникацијама, Звучници и
звучне кутије са звучницима,
остало, за цивилне ваздухоплове,
Сетови ручни за жичне телефоне,
Слушалице, укључујући
комбиноване са микрофоном и
комплети који се састоје од
микрофона и једног или више
звучника, за цивилне
ваздухоплове, Апарати за
снимање или репродукцију слике
са траком ширине до 1,3 cm и
брзином до 50 mm/s, Апарати за
снимање и репродукцију слике,
са или без уграђеног видео
тјунера (пријемника), са

5% од
ПДВ‐ а

КД

магнетном траком, остали,
Видеорекордери, остало,
Предајници за радио дифузију
или телевизију, Предајници за
радио дифузију или телевизију,
са уграђеним пријемником,
остали, Пројектори, врсте која се
користи углавном за системе за
аутоматску обраду података из
тарифног броја 8471, Пројектори
који раде помоћу равног дисплеја
(нпр. уређај са течним
кристалима) способни да прикажу
дигиталну информацију
генерисану машином за
аутоматску обраду података,
Пројектори, у боји, Видео
пријемници, у облику
електронских склопова за
уградњу у машине за аутоматску
обраду података, Апарати са
уређајима на бази
микропроцесора који садрже
модем за остварење приступа
интернету, који имају функцију
интерактивне размене података и
могућност пријема телевизијских
сигнала („сет‐ топ”),

Меморијске картице
и УСБ меморије

Дискови, траке, постојане
полупроводничке меморије
независне од електричне
енергије, „паметне картице” и
друге подлоге, неснимљене

КД

5% од
ПДВ‐ а

Монитори

Монитори са катодном цеви,
врсте која се користи углавном за
системе за аутоматску обраду
података из тарифног броја 8471,
црно бели и остали једнобојни
(монохроматски), у боји, са
односом ширина/висина екрана,
мањим од 1,5, у боји, остали, са
параметром скенирања, Остали
монитори, врсте која се користи
углавном за системе за

КД

10% од
ПДВ‐ а

аутоматску обраду података из
тарифног броја 8471, Остали
монитори, остали, црно бели,
остали једнобојни
(монохроматски) , остали у боји
Мини рачунари

Остали

КД

5% од
ПДВ‐ а

Рачунари типа
НотеПад

Остали

КД

5% од
ПДВ‐ а

Телекс уређаји

Остали

КД

5% од
ПДВ‐ а

Опрема
информатичке
технологије и
телекомуникација

Остали

КД

5% од
ПДВ‐ а

РАЗРЕД 4. Опрема широке потрошње за разоноду

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

Аудио појачала

Аудио-фреквентни електрични
појачивачи; Електрични комплети
за појачавање звука; Појачивачи
аудио-фреквентни за телефонију
и мерења; Појачивачи
фреквентни електрични са само
једним каналом; Остали

kg

36.10

Музички инструменти

Оргуље електричне; Клавири
дигитални; Гитаре електричне;
Остали инструменти музички,
електрични; Синтисајзери;
Инструменти клавијатурни, осим
хармоника;

kg

36.10

Остали производи
или опрема за
снимање или
репродукцију звука
или слика,

Остали апарати за репродукцију
звука, касетни, са аналогним,
дигиталним, ласерским
очитавањем; Апарати за
репродукцију звука, ласерски, за

kg

36.10

укључујући сигнале
или друге
технологије за
дистрибуцију звука и
слике, осим
телекомуникационих

моторна возила, који користе
диск пречника не преко 6,5 cm;
Магнетофони, касетни, са
појачивачем и уграђеним
звучницима; Остали
магнетофони, са уређајем за
репродукцију звука, остали
Апарати за репродукцију или
снимање звука; Остали апарати
за репродукцију звука без
снимања; Апарати за припремање
штампарских плоча и цилиндара;
Апарати конструисани за
снимања под водом и друго;
Апарати за снимање докумената
на микрофилму, микрофишу или
другим микрооблицима, за филм
у ролни ширине 35 mm; Апарати
фотографски; Пројектори
дијапозитива; Читачи за
микрофилм, микрофиш и други
микрооблик; Апарати који се
пуштају у рад помоћу новчића,
жетона, остали, са ласерским
системом очитавања; Грамофони;
Диктафони; Рекордери, осим оних
из тарифног подброја 8519 20;
Пројектори непокретних слика

Радио апарати

Вокмени – радио касетофони
(аналогни и дигитални); Радио
касетофони, аналогни и
дигитални, на батерије; Радио
пријемници; Радио рекордери са
CD-ом за моторна возила; Радио
касетофони, аналогни и
дигитални, за возила; Радио
пријемници, за возила (дифузни
и остало); Пријемници за радиодифузију, остали, касетног типа
са аналогним и дигиталним
системом очитавања укључујући
и пријемнике са апаратом за
снимање или репродукцију звука;
Радио будилници; Пријемници за

kg

36.10

радио-дифузију, комбиновани са
часовником
Телевизијски
апарати

Сви телевизијски апарати

kg

36.10

Видео камере

Све видеокамере; ТВ камере;
Дигиталне камере

kg

36.10

Видео рекордери

Рекордери, осим оних из
тарифног подброја 8519 20;
Остали апарати за репродукцију
звука без снимања;

kg

36.10

HI – FI уређаји

HI-FI уређаји

kg

36.10

Опрема широке
потрошње за
разоноду остала

Опрема широке потрошње за
разоноду, остала

kg

36.10

РАЗРЕД 5а Опрема за осветљење

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

Расветна опрема,
опрема за ширење
или управљање
светла

Индукциони калемови са или без
прикљученог кондензатора, за
цивилне ваздухоплове; Баласти
за сијалице са пражњењем,
остали, за цивилне ваздухоплове;
Електрична светлећа тела, за
затворени простор, од осталих
материјала, Рефлектори; Цеви
флуоросцентне од пластичних
маса; Лампе, електричне, од
пластичних маса и осталих
материјала, остало.

kd

5.00

Расветна тела за
флуоресцентне
светиљке, осим
светиљке за
домаћинство

Осветљени знаци, осветљене
плочице са именима и слично, од
пластичних маса и од осталих
материјала

kd

5.00

РАЗРЕД 5б Осветљења

Остала расветна
опрема или опрема
за ширење или
управљање светла

Сијалице, волфрам-халогене, за
напон до и преко 100 V;
Сијалице, до 200 W и преко 100
V, рефлекторске

kg

24.00

Сијалице са жарећом
нити

Сијалице, до 200 W и преко 100
V, остало

kg

84.10

Расветна тела за
флуоресцентне
светиљке, осим
светиљке за
домаћинство

Сијалице, са влакнима, за напон
преко 100 V, остало

kg

24.00

Равне флуоресцентне
светиљке

Сијалице, флуоресцентне, са два
подножја на крајевима; остало;
Сијалице са живином паром;
Сијалице, са пражњењем, остало,
осим ултраљубичастих; Сијалице
лучне и ултраљубичасте;

kg

24.00

Високонапонске
светиљке укључујући
светиљке са
натријумским парама
и светиљке
металхалогеним
парама

Сијалице са натријумовом паром;
Сијалице са металним
халогенидима;

kg

24.00

Остала расветна
опрема или опрема
за ширење или
управљање светла

Сијалице инфрацрвене

kg

24.00

Сијалице, остале

Сијалице, остале

kg

24.00

РАЗРЕД 6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних
индустријских алата)

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

Алати за закивање,
спајање ексерима,

Машине књиговезачке, за
савијање, за слагање и
скупљање, за шивење,

kg

60.10

спајање шрафовима

прошивање жицом, за увезивање
без шивења; Датумари, жигови и
нумератори и слично, ручне
слагаљке;

Алати за кошење или
за друге баштенске
послове

Травокосачице, са мотором и
хоризонтално ротирајућим резним kg
уређајем: електричне

60.10

Алати за
заваривање,
лемљење и сличну
употребу

Лемилице и пиштољи за меко
лемљење; Машине и апарати за
тврдо и меко лемљење, остало;
Машине за електроотпорно
заваривање метала, аутомат;
Машине и апарати за чеоно
заваривање метала; Машине за
електроотпорно заварив. метала;
Машине за заварив. метала
електролуком, аутоматске;

kg

60.10

Алати за
заваривање,
лемљење и сличну
употребу

Машине за ручно заваривање
метала, са трансформатором и
остало; Машине и апарати за
заваривање метала, остало;
Машине за вруће прскање метала
и металних карбида; Машине и
апарати за третирање метала;
Машине за електроотпорно
заваривање пластике.

kg

60.10

Опрема за окретање,
млевење, брушење,
полирање, стругање,
резање, сечење,
бушење, пробијање,
превијање, савијање
или за сличну обраду
дрвета, метала и
других материјала

Ручне алатке, пнеуматске,
хидрауличне за брушење
брусилице са брусном; Ручне
алатке, пнеуматске, хидрауличне
са уграђеним електромотором
остало; Ручне алатке врста које
се користе за обраду текстилних
материјала; Ручне алатке,
пнеуматске, хидрауличне остале
тестере; угаоне брусилице,
рендисаљке, за подешавање и
равно сечење;

kg

60.10

Опрема за
пескарење,
наношење,
распршивање и

Остале центрифугалне пумпе:
потапајуће једностепене и
вишестепене; Циркулационе
пумпе за грејне системе;

kg

60.10

осталу обраду
течним или
гасовитим
материјама

Радијалне проточне пумпе, преко
15 mm, једностепене, са више од
једног улазног лопатичног кола,
остале; Центрифугалне пумпе,
једностепене, остале
центрифугалне пумпе, преко 15
mm, вишестепене за цивилне
ваздухоплове; Радијалне
проточне пумпе, једностепене, у
једном блоку; Остале пумпе, за
цивилне ваздухоплове; Елеватори
течности; Пиштољи за прскање и
слични уређаји; Машине за
избацивање паре или песка са
уређајем за загревање; Машине
за избацивање паре или песка
преко 7,5 KW; Уређаји за
наводњавање; За пољопривреду
или хортикултуру: преносиви
уређаји; Уређаји механички за
избацивање млаза, остало;

Шиваће машине

Машине за шивење за
домаћинство: остале машине и
остале главе за шивење; Машине
за шивење, аутоматске

kg

60.10

Тестере

Ручне алатке, пнеуматске,
хидрауличне, ланчане,
циркуларне тестере; Остале
тестере.

kg

60.10

Бушилице

Ручне алатке, пнеуматске,
хидрауличне које могу да раде
без спољње; Ручне алатке,
пнеуматске, хидрауличне
електропнеуматске; Остале
бушилице;

kg

60.10

Алати за скидање
закивака, ексера,
шрафова или сличне
намене

Алати за скидање закивака,
ексера, шрафова или сличне
намене

kg

60.10

Електрични и
електронски алати

Електрични и електронски алати,
остали

kg

60.10

РАЗРЕД 7. Играчке, опрема за рекреацију, разоноду и спорт
Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада

Аутомати за играње
на метални новац

Флипери, Игре, које се пуштају у
рад жетоном, остало

kg

36.10

Електрични возићи,
односно гарнитуре
тркаћих
аутомобилчића

Играчке, електрични возови,
укључујући колосеке, сигнале и
други прибор за њих, комплети за
састављање; Остале играчке и
модели са мотором, од
пластичних маса и од осталих
материјала

kg

36.10

Спортска опрема са
електричним или
електронским
компонентама

Опрема за опште физичке вежбе
апарати за вежбање са
механизмом за под; Опрема за
опште физичке вежбе, остали

kg

36.10

Видео игре

Видео игре електронске за
употребу са тв пријемником;
Сетови електричних тркачких
kg
аутомобила за игре; Производи за
вашарске, стоне и друштвене
игре, остало,

36.10

Ручне конзоле за
видео игре

Ручне конзоле за видео игре

kg

36.10

Компјутери за
бициклизам,
роњење, трчање,
веслање итд.

Компјутери за бициклизам,
роњење, трчање, веслање итд.

kg

36.10

Играчке, опрема за
рекреацију и спорт

Играчке, опрема за рекреацију и
спорт, остало

kg

36.10

РАЗРЕД 8. Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних
терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и
производа који могу проузроковати инфекцију)

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

Уређаји за дијализу

Опрема за дијализу

kg

60.10

Кардиолошки
уређаји

Електрокардиографи,
Сцинтилографи,
Електродијагностички апарати
остали, Апарати са
ултраљубичастим или
инфрацрвеним зрацима

kg

60.10

Остали уређаји за
откривање,
спречавање,
праћење, обраду,
ублажавање болести,
повреда или немоћи

Апарати за стерилизацију,
медицински, хируршки и сл.,
Мерачи крвног притиска, Апарати
за анестезију, Апарати за масажу,
електрични, вибрациони, Апарати
за механотерапију, психолошка
тестирања, Лабораторијске
центрифуге, Ендоскопи, Апарати
трансфузиони и инфузиони,
Инструменти за ултразвучно
разбијање камена, Апарати за
нервну стимулацију,

kg

60.10

Радиотерапијска
опрема

Апарати са алфа, бета, гама
зрачењем, за медицину и осталу
употребу, Цеви рендгенске,
Екрани рендгенски; мрежице и
штитници за заштиту, Делови,
прибор апарата са алфа, бета,
гама-зрач., остало

kg

60.10

Плућни вентилатори

Апарати за озонотерапију,
вештачко дисање и слично

kg

60.10

Уређаји нуклеарне
медицине

Уређаји нуклеарне медицине

kg

60.10

Лабораторијска
опрема за дијагнозу
in vitro

Лабораторијска опрема за
дијагнозу in vitro

kg

60.10

Апарати за анализу

Апарати за анализу, остали

kg

60.10

Апарати за хлађење

Апарати за хлађење

kg

60.10

Уређаји за
испитивање оплодње

Уређаји за испитивање оплодње

kg

60.10

Медицински помоћни
уређаји

Медицински помоћни уређаји,
остали

kg

60.10

РАЗРЕД 9. Инструменти за праћење и надзор

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

Остали инструменти
за праћење и
контролу који се
употребљавају у
индустријским
инсталацијама (нпр.
на контролним
плочама)

Показне (индикаторске) табле са
уграђеним диодама за емитовање
светлости (LED), односно
уграђеним активним матричним
LCD уређајем, за цивилне
ваздухоплове, остали; Остали
електрични апарати за звучну
или визуелну сигнализацију,
уређаји са равним дисплејима;

kg

120.20

Термостати

Термостати, електронски, остали,
са електричним уређајем за
пуштање у рад

kg

120.20

Уређаји за мерење,
вагање или
баждарење за
домаћинство или
лабораторије

Контролни мерачи и машине за
аутоматску контролу, Ваге,
Термометри, пирометри,
Електронски инструменти за
мерење и контролу притиска, за
цивилне ваздухоплове,
Спектрометри, спектрофотометри,
спектрографи, Експозиметри,
Гасомери, Мерачи течности,
Бројила електрична, Мултиметри,
Инструменти или апарати за
мерење јачине струје, напона
отпора или снаге, без уређаја за
регистровање, остало,
Вискозиметри, порозиметри и
дилатометри, Барометри,
Хроматографи и инструменти за
електрофорезу, Инструменти са
оптичким зрачењем, Апарати за
мерење проводљивости (PH, RHметри и сл.), Волтметри, Остали

kg

120.20

Детектори дима

Апарати за анализу гаса или
дима, електронски и остали

kg

120.20

Остали инструменти
за праћење и
контролу који се
употребљавају у
индустријским
инсталацијама (нпр.
на контролним
плочама)

Остали електрични апарати за
звучну или визуелну
сигнализацију, остали

kg

120.20

Термостати

Термостати, остали

kg

120.20

Уређаји за мерење,
вагање или
баждарење за
домаћинство или
лабораторије

Мерачи протока течности,
електронски, за цивилне
ваздухоплове

kg

120.20

Уређаји за мерење,
вагање или
баждарење за
домаћинство или
лабораторије

Инструменти за мерење протока
или нивоа течности, електронски,
за цивилне ваздухоплове

kg

120.20

Регулатори грејања

Регулатори грејања

kg

120.20

Инструменти за
праћење и надзор

Инструменти за праћење и
надзор, остали

kg

120.20

РАЗРЕД 10. Аутомати

Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада
у
динарима
по
јединици
мере

Аутомати

Све аутоматске машине за
продају напитака, чврстих
производа, грејање или хлађење
хране, односно пића, Банкомати
(за сортирање, бројање,
паковање метал. новца, остале
канцеларијске машине )

kg

120.20

Табела 5. Висина накнаде за возила
Ред. бр.

Предмет
накнаде

Основица

Висина накнаде

(динара/јед. мере)
Произведена и
увезена возила

1.

kg

12,00

Табела 6. Висина накнаде за сакупљање лекова од грађана
Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

1.

Количина произведених,
односно увезених лекова
изражена у килограмима

kg

Висина накнаде
(динара/јед. мере)
240

Табела 7. Коефицијенти накнаде за рециклажу по врсти амбалаже
Кoeфициjeнт нaкнaдe

Јединица
мере

РСД

N

kg

50,44

NR стaклo

kg

12,61

NR мeтaл

kg

18,91

NR пaпир

kg

3,98

NR плaстикa

kg

50,44

NR дрвo

kg

9,42

8. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ЗАГАЂЕЊЕ ВОДА
Табела 8.1. – Висина накнаде за непосредно загађење вода (цена
испуштене отпадне воде-заједничка за све загађујуће материје
Редни
број

ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ

основица

Висина накнаде
(динари) дневно

1.

испуштање пројектоване
пречишћене отпадне воде
(РСДп)

kg загађења

10

2.

испуштање непречишћене
или недовољно
пречишћене отпадне воде
(РСДв)

kg загађења

25

Табела 8.2. – Висина накнаде за посредно загађење вода
Ред.
број

Врста загађујуће материје по
јединици мере

Основица

Висина
накнаде
(РСД)

1.

Минерална ђубрива, количина (kg
азота) која је произведена, односно
увезена

kg

0,3

2.

Хемијска средства за заштиту биља
(kg активне супстанце) која су
произведена, односно увезена

kg

0,3

3.

Детерџенти, количина (kg
фосфата),који је произведена,
односно увезена

kg

0,3

8.3. – ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА НЕПОСРЕДНО ЗАГАЂЕЊЕ ВОДА
Висина накнаде на годишњем нивоу за пречишћену воду (П) се израчунава
према изразу:
П = QA ∙ ΣГВЕi ∙ РСДП ∙ 365 ∙ 10–3
Где је:
QA – пројектовани средњи дневни проток на годишњем нивоу, m³/dan;
ΣГВЕи – збир ГВЕ за параметре од интереса (нпр. ХПК, БПК5, укупни азот,
укупни фосфор, метали), mg/dm³
10-3 – корекциони фактор претварања грама (g) у килограме (kg);
РСДП – цена за испуштање пројектоване пречишћене отпадне воде,
РСД/kgзагађења на дан
Накнада на годишњем нивоу за загађивање вода изнад дозвољеног
оптерећења отпадне воде (В) израчунава се према следећем изразу:

где је:
QS – измерени средњи дневни проток отпадних вода на годишњем нивоу,
m³/dan;
ХПК – средња вредност ХПК на годишњем нивоу, mgO2/dm³;
БПК5 – средња вредност БПК5 на годишњем нивоу, mgO2/dm³;
NU – средња вредност укупног азота на годињем нивоу, mg/dm³;
PU – средња вредност укупног фосфора на годнишњем нивоу, mg/dm³;
ΣMi – збир средњих вредности токсичних метала на годишњем нивоу,
mg/dm³;
10-3 – корекциони фактор претварања грама (g) у килограме (kg);

ГВЕ – граничне вредности емисије за загађујуће материје од интереса,
mg/dm³;
РСДВ – цена за испуштање непречишћене или недовољно пречишћене
отпадне воде, РСД/kg загађења на дан.
У случајевима када је измерена вредност загађујућe материјe од интереса
мања од ГВЕ, тај члан једаначине се означава као нула (0). На пример, у
случају да је NU< ГВЕN, у једначини ће бити NU=0. Koд суме метала (ΣM),
рачуна се сваки метал појединачно. Метали који су испод ГВЕ се не узимају
у обзир, тј. вредност овог члана у суми је 0, а метали који су изнад ГВЕ се
узимају у обзир при израчунавању.
Прилог 8.
Табела 1. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОБАЛЕ ПРЕМА ВРСТИ РОБЕ
Редни број

Предмет за
обрачун накнаде

Основица

Износ у РСД

теретни саобраћај
1.

расути терети

1.1.

житарице

t

20,00

1.2.

уљарице

t

20,00

1.3.

угаљ

t

20,00

1.4.

руде

t

10,00

1.5.

шљунак, песак и
камени агрегати

m³

8,00

1.6.

вештачка
ђубрива

t

20,00

1.7.

отпадни
материјали и
секундарне
сировине

t

20,00

1.8.

остали расути
терети

t

20,00

2.

генерални
терети, комадна
и пакована роба

t

24,00

2.1.

дрво и
материјали на

t

24,00

бази дрвета
2.2.

металуршки
производи

t

24,00

2.3.

остали генерални
терети, комадна
и пакована роба

t

24,00

3.

контејнери

TEU*

371,00

4.

путничка возила

возило

20,00

5.

теретна возила

t

27,00

6.

нафта и нафтни
деривати

t

20,00

7.

течни терети

t

20,00

путник

120,00

путнички саобраћај
1.

путници

* TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) је јединица за мерење броја
транспортних контејнера различитих величина. Један TEU одговара
димензијама ISO контејнера од 20 стопа.
Табела 2. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОБАЛЕ ПРЕМА ВРСТИ
РОБЕ, ЗА РОБУ ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА НАМЕЊЕНУ ИЗВОЗУ
Редни број

Предмет за
обрачун накнаде

Основица

Износ у РСД

теретни саобраћај
1.

расути терети

1.1.

житарице

t

10,00

1.2.

уљарице

t

17,00

1.3.

угаљ

t

17,00

1.4.

руде

t

9,00

1.5.

шљунак, песак и
камени агрегати

m³

7,00

1.6.

вештачка ђубрива

t

17,00

1.7.

отпадни
материјали и
секундарне

t

17,00

сировине
1.8.

остали расути
терети

t

17,00

2.

генерални терети,
комадна и
пакована роба

t

22,00

2.1.

дрво и материјали
на бази дрвета

t

22,00

2.2.

металуршки
производи

t

22,00

2.3.

остали генерални
терети, комадна и
пакована роба

t

22,00

3.

контејнери

TEU

334,00

4.

путничка возила

возило

18,00

5.

теретна возила

t

24,00

6.

нафта и нафтни
деривати

t

17,00

7.

течни терети

t

17,00

Табела 3. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПРИСТАЈАЊЕ ПЛОВИЛА

Ред.
број

1.

2.

Предмет
накнаде

бродови
за
превоз
терета

Основица за обрачун накнаде

Висина
накнаде
(РСД/јед.
мере)

1) носивост за самоходне бродове (t), као и
време проведено у луци на укрцавању
и/или искрцавању терета – недељива 24
сата

4,00

2) снага погонског/их мотора по kW за
потискиваче и тегљаче, као и време
проведено у луци на укрцавању и/или
искрцавању терета – недељива 24 сата

4,00

путнички
дужина брода преко свега у метрима (m),
бродови
као и време проведено у луци или
са
пристаништу
кабинама

2,00

Табела 4. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ЛЕЖАРИНУ ПЛОВИЛА
Висина накнаде

Ред.
број

Предмет
накнаде

Основица за обрачун накнаде

1.

брод за
превоз
терета

метар (m) дужине брода преко
свега и недељива 24 сата

46,00

2.

путнички
брод са
кабинама

метар (m) дужине брода преко
свега и недељива 24 сата

29,00

(РСД/јед. мере)
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Табела 1. Висина накнаде за коришћење државног водног пута за
пловидбу и превођење, према носивости теретног брода
Носи
вост
терет
ног
брода

Висина накнаде РСД/t

0–20 km

21–40 km

41–60 km

61–80 km

81–100
km

> 100 km

t

пун

пра
зан

пун

пра
зан

пун

пра
зан

пун

пра
зан

пун

пра
зан

пун

пра
зан

< 300

37,
95

12,6
5

43,
39

16,5
1

48,
82

20,3
5

61,
12

31,0
7

73,
42

41,7
8

78,
85

45,6
3

301–
500

36,
88

11,5
7

42,
32

15,4
3

47,
75

19,2
8

58,
95

28,8
9

70,
17

38,5
3

75,
60

42,3
8

501–
700

35,
79

10,5
0

41,
22

14,3
5

46,
66

18,1
8

56,
78

26,7
3

66,
91

35,2
7

72,
35

39,1
2

701–
900

35,
25

9,95

40,
69

13,8
0

46,
11

17,6
4

55,
71

25,6
6

65,
28

33,6
3

70,
72

37,4
9

> 900

34,
92

9,62

40,
35

13,4
7

45,
79

17,3
2

55,
04

24,9
9

64,
30

32,6
7

69,
75

36,5
1

Табела 2. Висина накнаде за коришћење државног водног пута за
пловидбу и превођење, према снази погонских мотора тегљача и
потискивача и осталих пловила који имају сопствени погон, нису
теретни бродови и користе се у привредне сврхе, укључујући и
путничка возила

Висина накнаде*
РСД/kW
0–20 km

21–40 km

41–60 km

61–80 km

81–100 km

> 100 km

12,79

13,96

15,14

27,33

39,52

40,70

* Висина накнаде не може износити мање од 1.245,14 динара.
Напомене:
1. Накнада за коришћење државног водног пута за пловидбу за пловни
објекат који нема сопствени погон и није теретни брод, а користи се у
привредне сврхе (елеватори, дизалице, багери и слично), утврђује се у
висини накнаде за пловни објекат који га потискује или тегли на основу
снаге погонских мотора.
2. Накнада за превођење кроз бродску преводницу пловила које се користи
у непривредне сврхе утврђује се у висини од 1.245,14 динара за свако
превођење, без обзира на број тих пловила у комори приликом превођења.
Табела 3. Висина накнаде за коришћење зимовника на државном
водном путу
Ред.
број

Врста брода

Основица за обрачун
накнаде

Висина накнаде

1.

Теретни бродови
– самоходни

носивост у (t)

30,00

2.

Теретни бродови
– потиснице и
тегљенице

носивост у (t)

30,00

3.

Потискивачи и
тегљачи

снага погонског/их
мотора по kW

30,00

4.

Путничка пловила

снага погонског/их
мотора по kW

25,50

(динара/јед. мере)
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Табела 1. – Висина накнаде за ванредни превоз за прeкoрaчeњe
највеће дoзвoљeне димeнзиje
1.

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe дужинe вoзилa, aкo
вoзилo прaзнo или сa тeрeтoм прeлaзи дoзвoљeну дужину

динара/km

1)

дo 20% (вучнo вoз. сa прикoл. дo 21,6 m; тeгљaч сa
пoлуп. дo 19,8 m)

10,00

2)

прeкo 20%

20,00

2.

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe ширинe вoзилa oд
2,55 мeтaрa, aкo вoзилo прaзнo или сaтeрeтoм имa слeдeћу
ширину:

1)

oд 2.55 дo 3,00 m

10,00

2)

oд 3,01 дo 4,00 m

20,00

3)

прeкo 4,00 m

40,00

3.

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe висинe oд 4,00
мeтaрa, aкo вoзилo прaзнo или сa тeрeтoм имa слeдeћу
висину:

1)

oд 4,01 дo 4,50 m

10,00

2)

прeкo 4,50 m

20,00

Табела 2. – Висина накнаде за прекорачење највеће укупне масе
возила и скупа возила изнад 40 t односно изнад 44 t
Прекорач
ење
>40 t
(44t)

Накна
да
дин./
km

Прекорач
ење
>40 t (44
t)

Накна
да
дин./
km

Прекорач
ење
>40 t (44
t)

Накна
да
дин./
km

Прекорач
ење
>40 t (44
t)

Накна
да
дин./
km

1

5,40

41

653,6
8

81

2.478,
74

121

5.525,
71

2

6,30

42

684,5
7

82

2.540,
31

122

5.617,
19

3

8,10

43

717,1
6

83

2.602,
76

123

5.710,
42

4

10,80

44

749,7
6

84

2.666,
10

124

5.802,
78

5

14,40

45

783,2
2

85

2.729,
43

125

5.896,
90

6

18,90

46

817,5
3

86

2793,
64

126

5.991,
90

7

23,40

47

851,8
5

87

2.858,
73

127

6.086,
90

8

29,70

48

887,8
8

88

2.924,
70

128

6.183,
65

9

36,00

49

923,9
1

89

2.991,
55

129

6.280,
41

10

43,20

50

961,6
5

90

3.059,
28

130

6.378,
05

11

51,30

51

1.000,
25

91

3.127,
89

131

6.476,
56

12

60,30

52

1.038,
00

92

3.196,
50

132

6.575,
08

13

70,20

53

1077,
46

93

3.266,
87

133

6.675,
36

14

81,00

54

1116,
92

94

3.337,
24

134

6.776,
51

15

91,80

55

1.158,
10

95

3.408,
49

135

6.877,
67

16

103,5
0

56

1.199,
28

96

3.480,
61

136

6.979,
70

17

116,1
0

57

1.242,
17

97

3.552,
74

137

7.082,
62

18

129,6
0

58

1.285,
06

98

3.626,
63

138

7186,
41

19

144,0
0

59

1.328,
81

99

3.700,
52

139

7291,
08

20

159,3
0

60

1.373,
42

100

3.776,
16

140

7.395,
76

21

175,5
0

61

1.418,
03

101

3.851,
81

141

7.502,
19

22

191,7
0

62

1.464,
35

102

3.928,
34

142

7.608,
62

23

208,8
0

63

1.511,
53

103

4.005,
74

143

7.715,
93

24

226,8
0

64

1.558,
72

104

4.084,
03

144

7.824,
13

25

246,6
0

65

1.606,
76

105

4.162,
31

145

7.933,
20

26

265,5
0

66

1.655,
65

106

4.242,
36

146

8.043,
15

27

286,2

67

1.705,

107

4.322,

147

8.151,

0

41

40

34

28

307,8
0

68

1.756,
02

108

4.403,
33

148

8.264,
81

29

329,4
0

69

1.806,
63

109

4.485,
13

149

8376,
52

30

351,9
0

70

1.858,
96

110

4.567,
81

150

8.489,
99

31

375,3
0

71

1.911,
29

111

4.651,
38

151

8.603,
46

32

400,5
0

72

1.964,
48

112

4.734,
94

152

8.716,
93

33

424,8
0

73

2.018,
52

113

4.820,
26

153

8.832,
16

34

450,9
0

74

2.073,
43

114

4.905,
58

154

8.948,
27

35

477,9
0

75

2.129,
19

115

4.991,
78

155

9.064,
38

36

504,9
0

76

2.184,
95

116

5.078,
87

156

9.182,
24

37

533,7
0

77

2.242,
42

117

5.166,
83

157

9.300,
11

38

562,5
0

78

2.299,
90

118

5.255,
67

158

9.418,
86

39

592,2
0

79

2.358,
23

119

5.344,
51

159

9.538,
49

40

622,8
0

80

2.418,
05

120

5.435,
11

160

9.675,
70

Напомене:
1. За прекорачења већа од 160,00 t обрачунава се 9.675,70 дин/km + 100
дин/km за сваку следећу тону.
2. За прекорачење укупне масе возила или скупа возила, чије се вредности
завршавају до ≤0,5 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а
прекорачења укупне масе чије се вредности завршавају изнад 0,5 t,
обрачунавају се за већу целу вредност.

Табела 3. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног
осовинског оптерећења возила или скупа возила за једноструке
осовине
Прекорач
ење

тона

Накна
да
дин./
km

Прекорач
ење

тона

Накна
да
дин./
km

Накна Прекорач
да
ење
дин./
тона
km

Накна
да
дин./k
m

0,1

11,88

2,6

94,30

5,1

313,3
4

7,6

672,7
1

0,2

13,37

2,7

100,2
4

5,2

325,2
2

7,7

690,5
3

0,3

14,11

2,8

106,1
8

5,3

337,1
0

7,8

707,6
0

0,4

16,34

2,9

112,8
6

5,4

348,9
8

7,9

725,4
2

0,5

17,82

3

119,5
4

5,5

361,6
0

8

743,2
4

0,6

19,31

3,1

126,9
7

5,6

374,2
2

8,1

761,8
1

0,7

20,79

3,2

133,6
5

5,7

386,8
40

8,2

779,6
3

0,8

22,28

3,3

141,0
8

5,8

400,2
1

8,3

798,1
9

0,9

24,50

3,4

149,2
4

5,9

413,5
70

8,4

817,4
9

1

26,73

3,5

156,6
7

6

426,9
4

8,5

836,8
0

1,1

28,96

3,6

164,8
4

6,1

440,3
00

8,6

855,3
6

1,2

31,93

3,7

173,0
0

6,2

454,4
1

8,7

875,4
1

1,3

34,90

3,8

181,9
1

6,3

468,5
2

8,8

894,7
1

1,4

38,61

3,9

190,8
2

6,4

482,6
3

8,9

914,7
6

1,5

41,58

4

198,2

6,5

497,4

9

934,8

Прекорач
ење

тона

5

8

1

1,6

45,29

4,1

208,6
4

6,6

512,3
3

9,1

955,6
0

1,7

49,00

4,2

218,3
0

6,7

527,1
8

9,2

976,3
9

1,8

53,46

4,3

227,9
5

6,8

542,7
7

9,3

997,1
8

1,9

57,92

4,4

237,6
0

6,9

558,3
6

9,4

1.017,
97

2

62,37

4,5

247,0
0

7

573,9
5

9,5

1.039,
50

2,1

66,83

4,6

258,3
9

7,1

589,5
5

9,6

1.061,
03

2,2

72,02

4,7

268,7
9

7,2

605,8
8

9,7

1.082,
57

2,3

77,22

4,8

279,9
2

7,3

622,2
2

9,8

1.104,
84

2,4

82,42

4,9

291,0
6

7,4

639,2
9

9,9

1.127,
12

2,5

88,36

5

302,2
0

7,5

655,6
3

10

1.149,
39

Напомене:
1. За прекорачења већа од 10,00 t обрачунава се 1.149,39 дин./km + 20
дин./km за сваку следећу 0,1 тону.
2. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или
скупа возила за једноструке осовине, обрачунава се према формули:
Пјо = Сјо – Дјо
при чему се од стварног осовинског оптерећења сваке осовине (Сјо) одузме
дозвољено оптерећење (Дјо), и добијена вредност прекорачења (Пјо)
помножи са дужином пређеног пута (km).
3. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности
завршавају до ≤0,05 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а
прекорачења осовинског оптерећења чије се вредности завршавају изнад
0,05 t, обрачунавају се за већу целу вредност.

Табела 4. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног
осовинског оптерећења возила или скупа возила за двоструке
осовине
Прекорач
ење

тона

Накна
да
дин./
km

Накна Прекорач
да
ење
дин./
тона
km

Накна
да
дин./k
m

0,1

16.34

2,6

129.6
6

5,1

430.8
4

7,6

924.9
7

0,2

18.38

2,7

137.8
3

5,2

447.8
4

7,7

949.4
7

0,3

19.39

2,8

145.9
9

5,3

463.5
4

7,8

972.9
5

0,4

22.46

2,9

155.1
8

5,4

479.8
4

7,9

997.4
6

0,5

24.50

3

164.3
7

5,5

497.2
0

8

1.021.
96

0,6

26.54

3,1

174.5
8

5,6

514.5
5

8,1

1.047.
48

0,7

28.58

3,2

183.7
7

5,7

531.9
1

8,2

1.071.
98

0,8

30.63

3,3

193.9
8

5,8

550.2
8

8,3

1.097.
50

0,9

33.69

3,4

205.2
1

5,9

568.3
6

8,4

1.124.
05

1

36.75

3,5

215.4
2

6

587.0
4

8,5

1.150.
60

1,1

39.82

3,6

226.6
5

6,1

605.4
2

8,6

1.176.
12

1,2

43.90

3,7

237.8
8

6,2

624.8
1

8,7

1.203.
68

1,3

47.98

3,8

250.1
3

6,3

644.2
1

8,8

1.230.
23

1,4

53.08

3,9

262.3
8

6,4

663.6
1

8,9

1.257.
79

1,5

57.17

4

272.5

6,5

684.0

9

1.285.

Прекорач
ење

тона

Накна
да
дин./
km

Прекорач
ење
тона

9

3

36

1,6

62.28

4,1

286.8
8

6,6

704.4
5

9,1

1.313.
95

1,7

67.38

4,2

300.1
5

6,7

724.8
6

9,2

1.342.
53

1,8

73.51

4,3

313.4
3

6,8

746.3
1

9,3

1.371.
12

1,9

79.63

4,4

326.7
0

6,9

767.7
4

9,4

1.399.
70

2

85.76

4,5

340.9
9

7

789.1
8

9,5

1.429.
31

2,1

91.88

4,6

355.2
9

7,1

810.6
2

9,6

1.458.
92

2,2

99.03

4,7

369.5
8

7,2

833.0
8

9,7

1.488.
53

2,3

106.1
8

4,8

384.8
9

7,3

855.5
5

9,8

1.519.
15

2,4

113.3
2

4,9

400.2
1

7,4

879.0
3

9,9

1.548.
78

2,5

121.4
9

5

415.5
2

7,5

901.4
9

10

1.580.
41

Табела 5. Висина накнада за прекорачење највећег дозвољеног
осовинског оптерећења возила или скупа возила за троструке
осовине

тона

Накна Прекорач
да
ење
дин./
тона
km

Накна Прекорач
да
ење
дин./
тона
km

Накна
да
дин./
km

0,1

19.68

2,6

156.2
5

5,1

519.2
0

7,6

1.114.
68

0,2

22.15

2,7

167.8
9

5,2

538.8
9

7,7

1.144.
19

0,3

23.37

2,8

175.9
4

5,3

558.5
7

7,8

1.172.
49

0,4

27.10

2,9

187.0
0

5,4

578.2
4

7,9

1.202.
02

Прекорач
ење

Прекорач
ење
тона

Накна
да
дин./
km

0,5

29.85

3

198.0
8

5,5

599.1
7

8

1.231.
54

0,6

31.98

3,1

210.3
8

5,6

620.0
8

8,1

1.262.
32

0,7

34.82

3,2

221.4
6

5,7

640.9
9

8,2

1.291.
83

0,8

36.91

3,3

243.7
0

5,8

663.1
9

8,3

1.322.
60

0,9

40.60

3,4

247.2
9

5,9

685.2
8

8,4

1.354.
58

1

44.29

3,5

259.5
9

6

707.4
4

8,5

1.386.
58

1,1

47.98

3,6

273.1
4

6,1

729.5
8

8,6

1.417.
33

1,2

52.90

3,7

286.6
6

6,2

752.9
6

8,7

1.450.
55

1,3

57.83

3,8

301.4
2

6,3

776.3
4

8,8

1.482.
53

1,4

63.98

3,9

316.1
8

6,4

799.7
2

8,9

1.515.
76

1,5

68.89

4

328.5
0

6,5

824.3
2

9

1.548.
98

1,6

75.05

4,1

345.7
2

6,6

848.9
1

9,1

1.583.
43

1,7

81.20

4,2

361.7
2

6,7

873.5
4

9,2

1.617.
88

1,8

88.52

4,3

377.7
1

6,8

899.3
7

9,3

1.652.
33

1,9

95.96

4,4

393.7
0

6,9

925.2
0

9,4

1.686.
77

2

103.3
5

4,5

410.9
2

7

951.0
4

9,5

1.722.
45

2,1

110.7
3

4,6

428.1
5

7,1

976.8
7

9,6

1.758.
12

2,2

119.3

4,7

445.3

7,2

1.003.

9,7

1.793.

4

9

94

80

2,3

127.9
5

4,8

463.8
3

7,3

1.031.
00

9,8

1.830.
72

2,4

136.5
6

4,9

482.2
8

7,4

1.059.
30

9,9

1.867.
64

2,5

146.4
1

5

500.7
5

7,5

1.086.
38

10

1.904.
54

Табела 6. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног
осовинског оптерећења возила или скупа возила за четвороструке
осовине

тона

Накна Прекорач
да
ење
дин./
тона
km

Накна Прекорач
да
ење
дин./
тона
km

Накна
да
дин./
km

0,1

22.48

2,6

178.4
2

5,1

592.8
4

7,6

1.272.
77

0,2

25.27

2,7

189.6
5

5,2

615.3
2

7,7

1.306.
48

0,3

26.69

2,8

200.8
9

5,3

637.8
0

7,8

1.338.
78

0,4

30.29

2,9

213.5
3

5,4

660.2
7

7,9

1.372.
49

0,5

33.71

3

226.1
7

5,5

684.1
5

8

1.406.
21

0,6

36.53

3,1

240.2
3

5,6

708.0
2

8,1

1.441.
34

0,7

39.33

3,2

252.8
6

5,7

731.9
0

8,2

1.475.
06

0,8

42.15

3,3

266.9
2

5,8

757.1
9

8,3

1.510.
15

0,9

46.35

3,4

282.3
6

5,9

782.4
7

8,4

1.546.
69

1

50.57

3,5

296.1
2

6

807.7
7

8,5

1.583.
22

1,1

54.79

3,6

313.8
8

6,1

833.0
5

8,6

1.618.
34

Прекорач
ење

Прекорач
ење
тона

Накна
да
дин./
km

1,2

60.39

3,7

327.3
1

6,2

859.7
4

8,7

1.656.
27

1,3

66.03

3,8

344.1
7

6,3

886.4
25

8,8

1.698.
79

1,4

73.05

3,9

361.0
3

6,4

913.1
1

8,9

1.730.
73

1,5

78.67

4

375.0
9

6,5

941.2
3

9

1.768.
66

1,6

85.68

4,1

394.7
5

6,6

969.3
3

9,1

1.807.
99

1,7

92.71

4,2

413.0
2

6,7

997.4
2

9,2

1.847.
27

1,8

101.4
1

4,3

431.2
8

6,8

1.026.
92

9,3

1.886.
66

1,9

109.5
8

4,4

449.5
4

6,9

1.056.
41

9,4

1.925.
99

2

118.0
0

4,5

521.9
3

7

1085.
91

9,5

1.966.
73

2,1

126.4
2

4,6

488.8
7

7,1

1.115.
41

9,6

2.007.
49

2,2

136.2
6

4,7

508.5
5

7,2

1.146.
32

9,7

2.048.
20

2,3

146.1
0

4,8

529.6
1

7,3

1.177.
24

9,8

2.090.
36

2,4

155.9
6

4,9

550.5
9

7,4

1.209.
54

9,9

2.132.
51

2,5

167.1
8

5

571.7
6

7,5

1.240.
45

10

2.174.
65

Напомене:
1. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или
скупа возила за двоструке, троструке и вишеструке осовине, обрачунава се
према формули:
Пво = Сво – Дво / Бо
при чему се од стварног осовинског оптерећења двоструке, троструке и
вишеструке осовине (Сво) одузме дозвољено осовинско оптерећење (Дво) и

подели са бројем осовина (Бо), и добијена вредност прекорачења (Пво)
помножи са дужином пређеног пута (km).
2. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности
завршавају до ≤0,05 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а
прекорачења осовинског оптерећења чије се вредности завршавају изнад
0,05 t, обрачунавају се за већу целу вредност.
3. Збир очитаних накнада за осовине или скупове осовина, чини накнаду за
прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења.
4. Укупна накнада рачуна се тако, да се накнада за појединачно
прекорачење (дин./km) помножи са удаљеношћу (km) од места поласка до
места доласка ванредног превоза.
5. Ако возило или скуп возила са или без терета, прекорачује више
вредности, укупна накнада се израчунава, тако што се накнаде за свако
појединачно прекорачење (дин./km) саберу и помноже са удаљеношћу (km)
од места поласка до места доласка ванредног превоза.
6. Приликом рачунања укупно пређених километара ванредног превоза,
сваки започети километар узима се као пуни километар.
Табела 7. Висина накнаде за возила или прикључна возила за која се
издаје временска дозвола
Врста накнаде

годишњи износ у динарима

Накнада за возила или прикључна
возила за која се издаје временска
дозвола

55.000

Табела 8. Висина накнаде за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање
За постављање рекламног паноа, рекламне
табле, уређаја за обавештавање или
оглашавање поред државног пута, односно на
другом земљишту које користи управљач
државног пута
m²

Висина годишње накнаде
у динарима

5.000,00

Табела 9. Висина минималне накнадe за постављање средстава за
oглашавање поред односно на улицама и општинским путевима,
односно на другом земљишту које користи управљач улице или
општинског пута у складу са прописима
За постављање средстава за оглашавање поред
општинских путева, односно улица, односно на

Најнижа висина дневне
накнаде у динарима

другом земљишту које користи управљач улице
или општинског пута
дневно/m²

17,00
Табела 10. Висина накнаде за путарину
Висина накнаде

Категорија
возила

Основица

I

km

3,6364

IA

km

1,8182

II

km

5,4546

III

km

10,9092

IV

km

21, 8184

(динара)

Табела 11. Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта и
другог земљишта које користи управљач државног пута, поред
државних путева I и II реда, а које обвезник накнаде користи за
приступ и изградњу објекта, осим домаћинства
Државни пут

Висина накнаде
(динара/m² коришћеног путног земљишта)

I А реда

1.000,00

I Б реда

800,00

II А реда

600,00

II Б реда

400,00

Табела 11.1 Износ највише годишње накнаде за коришћење делова
путног земљишпта и другог земљишта које користи управљач
државног пута, поред државних путева I и II реда, а које обвезник
накнаде користи за приступ и изградњу објекта, осим домаћинства
Државни пут

Висина највише годишње накнаде

I А реда

1.200.000,00 дин

I Б реда

600.000,00 дин

II А реда

300.000,00 дин

II Б реда

160.000,00 дин

Табела 12. Највиши износ накнаде за коришћење делова путног
земљишта и другог земљишта које користи управљач општинског
пута и улице

Највиши износ накнаде (динара/m² коришћеног
путног земљишта)
Површина коришћеног
путног земљишта

Општински пут

Улица којом се
креће јавни
градски превоз

Улица којом
се не креће
јавни
градски
превоз

1

дo 50 m²

1.000,00

1.000,00

400,00

2

51–250 m²

600,00

600,00

240,00

3

251–500 m²

300,00

300,00

120,00

4

преко 500 m²

150,00

150,00

60,00

Табела 13. Коефицијент за утврђивање накнаде за употребу
државног пута за возила регистрована у иностранству
Висина накнакде

Тип возила

Основица

Теретно возило

Брутотонски
километар

0,0027

Прикључно возило

Брутотонски
километар

0,0027

Аутобус са највише 23 места
за седење

Возилокилометар

0,0286

Аутобус са више од 23 места
за седење

Возилокилометар

0,0366

(EUR)

Табела 14. Висина накнаде за постављање водовода, канализације,
електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на
државном путу
Инсталације

цена у динарима по метру постављених инсталација
пречника до 0,01 метара*

оптички
каблови

50,00 дин./m

електро и
гасне

30,00 дин./m

водовод и

20,00 дин./m

канализација
* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) државног
пута плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених
инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, за инсталације већег
пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или
ширине).
Табела 15. Највиши износ накнаде за постављање водовода,
канализације, електричних водова, електронске комуникационе
мреже и сл. на општинском путу и улици
Инсталације

Највиши износ накнаде у динарима по метру постављених
инсталација пречника до 0,01 метар*

оптички
каблови

50,00 дин./m

електро и
гасне

30,00 дин./m

водовод и
канализација

20,00 дин./m

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског
пута и улице плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру
постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, за
инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно
повећању пречника (или ширине).
Прилог 11.
Табела 1. Висина накнаде за прикључење индустријског колосека на
јавну железничку инфраструктуру
Предмет накнаде
прикључење
индустријског колосека
на јавну железничку
инфраструктуру

Висина накнаде
(РСД)

24.000,00

Табела 2. Висина накнаде за привремено коришћење пословног
простора и постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја
за сликовно обавештавање или оглашавање у заштитном пружном
појасу, односно на другом земљишту и објектима које користи
управљач јавне железничке инфраструктуре
Предмет накнаде

Минимална цена (РСД/m² месечно)

Канцеларијски
простор

Магацински
простор и
Надстрешнице
ваге

Зона I

Зона II

Зона III

1.

Београд (главна
станица) и у граду,
Вуков споменик

1.127,00

464,00

280,00

2

Нови Сад путничка и
простор у граду,
Београд (остали
простор)

994,00

265,00

160,00

3.

Београд Дунав,
Београд Доњи град,
Нови Београд,
Београд Ранжирна,
Београд Центар,
Карађорђев парк,
Панчевачки мост,
Топчидер, Раковица,
Земун, Мокра Гора

663,00

238,00

143,00

4.

Нови Сад (остали
простор) и Рума (у
граду)

536,00

203,00

122,00

5.

Ниш (главна станица)

462,00

188,00

100,00

6.

Ниш (остали
простор), Нови Сад
ранжирна, Суботица
(главна станица)

380,00

150,00

96,00

7.

Краљево, Ужице,
Крушевац, Лесковац,
Чачак, Панчево,
Ваљево, Бјељина,
Шабац и Крагујевац
и Суботица (остали
простор)

310,00

90,00

60,00

8.

Зајечар, Вршац,
Пожаревац,
Зрењанин, Црвени

300,00

77,00

55,00

Пословни простор

Локација

Крст, Ресник,
Младеновац, Пожега,
Параћин, Јагодина,
Неготин, Батајница,
Ужице теретна,
Аранђеловац

9.

Смедеревска
Паланка, Лајковац,
Сомбор, Кикинда,
Хоргош, Сремска
Митровица, Шид,
Врање, Зрењанин
теретна

280,00

60,00

48,00

10.

Бор, Велика Плана,
Ћуприја, Смедерево,
Рашка, Пријепоље,
Кучево, Пирот, Мали
Зворник, Лазаревац,
Лозница, Лапово,
Палић, Ристовац,
Алексинац, Зрењанин
фабрика, Свилајнац,
Деспотовац, Прибој,
Бољевци, Врњачка
бања, Сурчин,
Остружница, Рипањ

245,00

55,00

41,00

11.

Сента, Бачка топола,
Вреоци, Прокупље,
Сталаћ, Куршумлија,
Нова Пазова, Стара
Пазова, Трстеник,
Књажевац,
Димитровград,
Петроварадин,
Стопања, Костолац,
Грошница, Краљево
(остале станице),
Зајечар (остале
станице), Параћин
(остале станице),
Врбас и Рума
(остало)

180,00

45,00

36,00

12.

Мајданпек, Ушће,
Инђија, Дољевац,
Косјерић, Сремски
Карловци, Прешево,
Сврљиг, Мала Крсна,
Радинац, Бања
Ковиљача, Бечеј,
Бујановац, Владичин
Хан, Римски
Шанчеви, Ужице
(остале станице),
Бачка Паланка,
Кошеви

110,00

35,00

28,00

13.

Остале станице

80,00

30,00

21,00

14.

Тунели и житни
магацини на свим
локацијама

-

20,00

-

15.

Подруми, тавани,
ходници, санитарни
чворови, шупе и
остали помоћни
простори

50% од почетне цене из колоне II

16.

Гараже

140,00

17.

Гаражна места и бокс
гараже

120,00

Јавни станични WC-и

20% од почетне цене из колоне I, са обавезом
одржавања и правом наплате за пружање
услуга

РЕКЛАМНИ ПРОСТОР

Почетна цена (РСД/m² месечно)

Локација

Светлећа реклама
„дисплеј”

Плаката „билборд”

1.

Београд – водоторањ

1.898,00

1.723,00

2.

Београд главна
станица и „Мостарска
петља”

1.458,00

1.193,00

3.

Београд, Војводе
Мишића и сл.

1.193,00

926,00

18.

4.

Београд, простор
унутар Сајма и сл.

1.060,00

796,00

5.

Нови Сад, путничка
станица и у граду

1.060,00

796,00

6.

Ниш, Суботица, Нови
Сад, остало и
локације уз
регионалне друмске
саобраћајнице

840,00

530,00

7.

Краљево, Крагујевац,
Ужице, Ваљево,
Крушевац, Сремска
Митровица, Сомбор,
Зрењанин, Чачак,
Пожаревац, Панчево,
Јагодина и локације
уз локалне друмске
саобраћајнице

420,00

310,00

8.

Остале станице и
локације

350,00

200,00

Табела 3. Висина накнаде за привремено коришћење делова
земљишног појаса поред железничких пруга
Локација

Висина накнаде према намени (РСД/m² и динара месечно)

За већ
изграђене
канцелариј
ске,
угоститељс
ке
трговинске
и све
остале
објекте
(услужне
делатности
) (дин/ m²
месечно)

За већ
постављ
ене
киоске и
расхладн
е
витрине
(динара
месечно)

За већ
изграђен
е
производ
не
објекте,
колске
ваге,
пилане –
стругаре,
као и
ресторан
ске
баште
(произво
дне
делатнос

За већ
изграђене
магацинск
е објекте,
надстрешн
ице и
гараже,
као и ауто
полигоне,
наплатне
паркинге и
сл.

За
стовариш
та,
отпаде,
сопствен
и
паркинг
и сл.
(дин./m²
месечно)

ти)
(дин./m²
месечно)
Зона I

Зона II

Зона III

Зона IV

Зона V

1.

Београд до
I магацина,
Вуков
споменик

186,00

7.995,00

119,00

73,00

54,00

2.

Београд
(остало),
Карађорђе
в парк,
Панчевачк
и мост,
Београд
Дунав,
Нови
Београд,
Београд
центар,
Београд
Доњи град,
Нови Сад,
Ниш,
Црвени
крст

146,00

6.625,00

93,00

66,00

34,00

3.

Суботица,
Нови Сад
ранжирна,
Мокра
Гора,
Крагујевац

90,00

6.625,00

60,00

41,00

25,00

4.

Ваљево,
Крушевац,
Ужице,
Краљево,
Чачак,
Ћеле Кула,
Нишка
Бања,
Бјељина,

86,00

5.307,00

50,00

33,00

19,00

Зајечар,
Неготин,
Зрењанин,
Београд
ранжирна,
Панчево,
Раковица,
Лесковац,
Шабац,
Земун,
Младенова
ц, Сремска
Митровица,
Шид,
Топчидер,
Пожаревац

5.

Смедерево,
Ресник,
Крњача,
Обреновац,
Јагодина,
Параћин,
Ћуприја,
Пожега,
Лапово,
Сомбор,
Рума,
Пирот,
Врање,
Вршац,
75,00
Димитровг
рад,
Пријепоље,
Аранђелов
ац,
Ристовац,
Рашка,
Кучево,
Мали
Зворник,
Лајковац,
Лазаревац,
Батајница,
Ужице

3.978,00

44,00

27,00

14,00

теретна,

6.

Кикинда,
Зрењанин
теретна,
Врњачка
Бања,
Палић,
Барич

70,00

3.978,00

44,00

27,00

14,00

7.

Нова
Пазова,
Стара
Пазова,
Велика
Плана,
Паланка,
Врањска
Бања,
Прибој,
Вреоци,
Бор,
Алексинац,
Прокупље,
Петровара
дин, Бачка
Паланка,
Трстеник,
Јаково,
Остружниц
а, Бечеј,
Рипањ,
Књажевац,
Хоргош,
Лозница,
Инђија,
Дољевац,
Зрењанин
фабрика,
Буковик,
Сурчин,
Мислођин,
Бољевци,
Сремски
Карловци

60,00

3.716,00

35,00

19,00

11,00

8.

Сталаћ,
Врбас,
Сента,
Бачка
Топола,
Деспотовац
,
Свилајнац,
Грошница,
Иверак,
Оџаци,
Косјерић,
Мала
Крсна,
Стопања,
Кошеви,
Мајданпек,
Марковац,
Мокрин,
Чока,
Кула,
Апатин,
50,00
Овча,
Падинска
Скела,
Сврљиг,
Тител,
Грљан,
Беочин,
Радинац,
Куршумлиј
а,
Прешево,
Умка,
Житорађа,
Владичин
Хан,
Костолац,
Римски
Шанчеви,
Раља,
Барошевац
, Земун
поље,
Забрежје,

2.921,00

28,00

17,00

10,00

Сремска
каменица
9.

Остале
станице

Почетна
цена
зиратног
10
земљишта
.
и
травнатих
површина

41,00

1.988,00

23,00

15,00

8,00

-

-

-

-

2,20

Напомена: 1) За земљиште на коме је бар један објекат намене назначене у
колони I табеле, месечна накнада за привремено коришћење не може бити
нижа од износа из колоне II;
2) За земљиште на коме нема ниједног објекта намене из колоне I месечна
накнада не може бити мања од 50% цене из колоне II.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОНСТИТУИСАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
ПРОЛАЗА
Табела 4.1. Висина накнаде за конституисање права службености
пролаза за линијски инфраструктурни објекат као и индустријске
железнице и индустријског колосека

Пречник
вода

Јединична цена
по m&apos; кроз
труп пруге за угао
од 90º
(дин./m&apos;

Јединична цена по
m&apos; у
инфраструктурном
појасу паралелно са
пругом
(дин./m&apos;)

Јединична цена по
m&apos; у
инфраструктурном
појасу изнад пруге
(дин./m&apos;)

1

2

3

4

до Ø 50
mm

79

3,20

3,20

од Ø 51–
100 mm

116,00

9,00

9,00

од Ø 101–
150 mm

195,00

25,00

25,00

од Ø 151–
200 mm

272,00

46,00

46,00

од Ø 201–

351,00

79,00

79,00

250 mm
од Ø 251–
300 mm

428,00

118,00

118,00

од Ø 301–
350 mm

506,00

164,00

164,00

од Ø 351–
400 mm

582,00

218,00

218,00

³Ø 400
mm

934,00

560,00

560,00

Табела 4.2. Висина накнаде за конституисање права службености
пролаза за пратеће објекте и монтажне уређаје
Површина пратећег објекта,
односно монтажног уређаја

Висина накнаде у дин./m²

≤ 10 m²

12.429,00

˃ 10 m²

1.243,00

Табела 4.3. Висина накнаде за установљавање службености пролаза
за изградњу и реконструкцију улица, пута, приступног пута, моста,
надвожњака, индустријског колосека на земљишту и над земљиштем
које користи управљач јавне железничке инфраструктуре
Ред.
бр.

Локација

у РСД
по m²

1.

Београд до I магацина, Вуков споменик

38,00

2.

Београд (остало), Карађорђев парк, Панчевачки мост,
Београд Дунав, Нови Београд, Београд центар, Београд
Доњи град, Нови Сад, Ниш, Црвени крст

24,00

3.

Суботица, Нови Сад ранжирна, Мокра Гора

17,00

4.

Ваљево, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Ћеле Кула,
Нишка Бања, Бјељина, Зајечар, Неготин, Зрењанин,
Београд ранжирна, Панчево, Раковица, Лесковац, Шабац,
Земун, Младеновац, Сремска Митровица, Шид, Топчидер,
Крагујевац, Пожаревац

14,00

5.

Смедерево, Ресник, Крњача, Обреновац, Јагодина,
Параћин, Ћуприја, Барич, Пожега, Лапово, Сомбор, Рума,
Пирот, Врање, Вршац, Димитровград, Пријепоље,
Аранђеловац, Ристовац, Рашка, Кучево, Зворник, Лајковац,
Лазаревац, Батајница, Ужице теретна, Кикинда, Зрењанин

8,00

теретна, Врњачка Бања, Палић

6.

Нова Пазова, Стара Пазова, Велика Плана, Паланка,
Врањска Бања, Прибој, Вреоци, Бор, Алексинац,
Прокупље, Петроварадин, Бачка Паланка, Трстеник, Бечеј,
Рипањ, Књажевац, Хоргош, Лозница, Инђија, Дољевац,
Зрењанин фабрика, Буковик, Сурчин, Мислођин, Бољевци,
Јаково, Остружница

7,00

7.

Сталаћ, Врбас, Сента, Бачка Топола, Деспотовац,
Свилајнац, Грошница, Иверак, Оџаци, Косјерић, Мала
Крсна, Стопања, Кошеви, Мајданпек, Марковац, Мокрин,
Чока, Кула, Апатин, Овча, Падинска Скела, Сврљиг, Тител,
Грљан, Беочин, Радинац, Куршумлија, Сремски Карловци,
Прешево, Житорађа, Владичин Хан, Костолац, Римски
Шанчеви, Умка, Раља, Барошевац

7,00

8.

Остале станице

6,00

Табела 5.1. Накнада за постављање телекомуникационе опреме на
земљишту и објектима које користи управљач јавне железничке
инфраструктуре
Редни број

Опрема и уређаји

У РСД/месечно

1.

макро-кабинет за базну
станицу >20У

28.814,00

2.

додатни кабинет за базну
станицу

15.400,00

3.

мини кабинет 3-12У*

7.700,00

4.

микро кабинет 1-3У

3.850,00

5.

антена за мини линк по cm

132,20

6.

антена за базну станицу –
панел

8.305,00

7.

антена за рад у
нелиценцираним опсезима
по cm

67,80

8.

антена за базну станицу –
остале

4.312,12

9.

батерије за мобилну станицу

15.400,00

10.

телекомуникациони уређај
(1У)

3.850,00

Табела 5.2. Накнада за смештај контејнера / опреме на земљишту
Редни
број

НАЗИВ
ОБЈЕКТА

1.

контејнера m²

4.152,40

2.

стуба

1.780,00

Јединица мере

m

У РСД/месечно

Табела 5.3. Корективни фактор локације
Редни
Локација
број

Корективни
фактор

1.

Београд до I магацина, Вуков споменик, Београд
(остало), Карађорђев парк, Панчевачки мост, Београд
Дунав, Нови Београд, Београд центар, Београд Доњи
град, Нови Сад, Ниш, Црвени крст

1,70

2.

Суботица, Нови Сад ранжирна, Мокра Гора

1,50

3.

Ваљево, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Ћеле
Кула, Нишка Бања, Бјељина, Зајечар, Неготин,
Зрењанин, Београд ранжирна, Панчево, Раковица,
Лесковац, Шабац, Земун , Младеновац, Сремска
Митровица, Шид, Топчидер, Крагујевац, Пожаревац

1,40

4.

Смедерево, Ресник, Крњача, Обреновац, Јагодина,
Параћин, Ћуприја, Барич, Пожега, Лапово , Сомбор,
Рума, Пирот, Врање, Вршац, Димитровград,
Пријепоље, Аранђеловац, Ристовац, Рашка, Кучево,
Мали Зворник, Лајковац, Лазаревац, Батајница, Ужице
теретна, Кикинда, Зрењанин теретна, Врњачка Бања,
Палић

1,30

5.

Нова Пазова, Стара Пазова, Велика Плана, Паланка,
Врањска Бања, Прибој, Вреоци, Бор, Алексинац,
Прокупље, Петроварадин, Бачка Паланка, Трстеник,
Бечеј, Рипањ, Књажевац, Хоргош, Лозница, Инђија,
Дољевац, Зрењанин фабрика, Буковик, Сурчин,
Мислођин, Бољевци, Јаково, Остружница

1,20

6.

Сталаћ, Врбас, Сента, Бачка Топола, Деспотовац,
Свилајнац, Грошница, Иверак, Оџаци, Косјерић, Мала
Крсна, Стопања, Кошеви, Мајданпек, Марковац,
Мокрин, Чока, Кула, Апатин, Овча, Падинска Скела,
Сврљиг, Тител, Грљан, Беочин, Радинац, Куршумлија,
Сремски Карловци, Прешево, Житорађа, Владичин
Хан, Костолац, Римски Шанчеви, Умка, Раља,

1,10

Барошевац
7.

Остале станице

1,00

Табела 5.4. Корективни фактор места монтаже
Ред. број

Место монтаже

1.

Монтажа у
објекту

1,00

2.

Монтажа на
крову

0,80

3.

Монтажа ван
објекта

0,70

Прилог 12.
Висина накнаде за коришћење јавне површине

Редни
број

Највиши
износ
Основица накнаде –
дневно

Врста накнаде

(динара)

1.

Накнада за коришћење простора на
јавној површини у пословне и друге
сврхе, осим ради продаје штампе, књига
и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности

m²

122,00

2.

Накнада за коришћење јавне површине
за оглашавање за сопствене потребе и
за потребе других лица, као и за
коришћење површине и објекта за
оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, за које дозволу
издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе

m²

100,00

3.

Накнада за коришћење јавне површине
по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова и изградњу

m²

180,00

Прилог 13.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРOДНOГ ЛEКOВИТОГ
ФAКТOРА

Редни
број
1.

Јединица
мере

Врста лековитог фактора

тeрмaлнa и минeрaлнa вoдa

m³

Висина
накнаде
(динара)
25

Прилог број 14.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА
Табела 1. Висина накнаде за коришћење туристичког простора за
постављање објеката за забаву, спорт, рекрацију, постављање
реклама
РЕД.
БР.

ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ

ПЕРИОД

ОСНОВИЦА

НАКНАДА У
ДИНАРИМА

1.

објекти за забаву и
одржавање других
представа (циркуске
представе, луна
паркови, спортскорекреативне
активности и др.)

Дневно

По m²

7–300

2.

Постављање бине за
концерт,
манифестацију и др.

Дневно

По бини

5.000–20.000

3.

Постављање рикше,
бицикла (за
изнајмљивање) и др.

Месечно

По комаду

300–4000

4.

Постављање табле,
паноа, билборда,
рекламних штандова
и сл. за време
трајања
манифестације

Дневно

По комаду

1.000–8.000

5.

Постављање табле,
паноа, билборда или
друге рекламне
ознаке

Годишње По m²

15.000–35.000

Табела 2. Висина накнаде за постављање привремених објеката за
обављање делатности (угоститељство, трговину, туризам)
РЕД.
БР.

ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ

ПЕРИОД

ОСНОВИЦА

НАКНАДА У
ДИНАРИМА

1.

Постављње
привремених
објеката за
обављање
делатности

1.1.

објекат за продају
занатских предмета
и сувенира

Дневно

По m²

250–1.000

1.2.

објекти за продају
локалних
прехрамбених
производа, пића и
напитака

Дневно

По m²

300–1.000

1.3.

објекати за
угоститељску
понуду

Дневно

По m²

1.000–3.000

1.4.

објекти за
продају/понуду
осталих производа

Дневно

По m²

1.000–4.000

1.5.

Постављање шатора

Дневно

По m²

15–200

1.6.

Постављање штанда
и др. за сајмове и
изложбе и
Дневно
презентација
производа

По штанду

1.000–5.000

1.7.

Постављање
уређаја (шанк,
фрижидер,
замрзивач, други
апарат и сл.

Дневно

По уређају

500–3.000

1.8.

Постављање
уређаја и опреме за
обављање
делатности (тезге,
аутићи,спортске
справе и реквизити,
сталци за држање
робе, огласни
панои, замрзивачи,
апарати за печење

Месечно

По
уређају/опреми

2.000–6.000

кокица, продају
сладоледа и слични
апарати)
1.9.

Постављање
столова и столица

Месечно

По m²

200–400

1.10.

Постављање
стајалишта за
такси, rent a car,
limo service и сл.

Годишње

По возилу

5.000–
10.000

2.

Постављање
привремених
објеката за
обављање
делатности за време
трајања
манифестација

2.1.

Постављање шатора

време трајања
По m²
манифестације

200–2.000

2.2.

Објекат за продају
занатских предмета
и сувенира

време трајања
По m²
манифестације

500–3.000

2.3.

Објекат за продају
локалних
прехрамбених
производа, пића и
напитака и др.

време трајања
По m²
манифестације

2.000–
13.000

2.4.

Објекат за
угоститељску
понуду

време трајања
По m²
манифестације

2.000–
15.000

2.5.

објекти за
продају/понуду
осталих производа

време трајања
По m²
манифестације

1.000–
15.000

3.

Организовање
догађаја

3.1.

Одржавање
концерта и сл.
догађаја

Дневно

По m²

10–80

3.2.

Организације
венчања или

Дневно

По догађају

10.000–

крштења са посетом
посебним
знаменитостима
(издвојена главна
атракција)

50.000

4.

Постављање мањих
монтажних објеката

4.1.

Монтажни објекат–
киоск

Месечно

По киоску

5.000–
15.000

4.2.

Уређај уз киоск

Месечно

По уређају

500–2.000

5.

Коришћење
простора у остале
сврхе

5.1.

Коришћење
простора у
комерцијалне сврхе

Дневно

По m²/

20–200

5.2.

Коришћење
простора у
некомерцијалне
сврхе

Дневно

По m²/

10–150

6.

Снимања
(фотографисање,
аудио и видео
снимање)

6.1.

Играни филм или
рекламни филм

По дану/24
часа

По филму

50.000–
100.000

6.2.

Документарни филм

По дану/24
часа

По филму

7.000–
30.000

6.3.

Професионално
фотографисање

По дану/24
часа

По
3.000–6.000
апарату/камери

Табела 3. Виснина накнаде за улазак у туристички простор
ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ

1.

Улазак и боравак
посетилаца без посете
посебним
знаменитостима
(издвојено од главне и

ПЕРИОД

ОСНОВИЦА

НАКНАДА У
ДИНАРИМА

додатних атракција за
које се посебно издају
улазнице)
1.1.

Пунолетни посетилац

Дневно

по особи

100–200

2.

Улазак и боравак
посетилаца са посетом
посебним
знаменитостима
(издвојена главна
атракција)

2.1.

Пунолетни посетилац

Дневно

по особи

500–700

2.2.

Група преко 10
посетилаца

Дневно

по особи

400–600

2.3.

Дете 7–18 година

Дневно

по особи

50–120

2.4.

Екскурзије, студенти

Дневно

по особи

150–200

3.

Улазак и боравак
посетилаца са посетом
посебним
знаменитостима
(издвојена главна
атракција) и активним
учешћем за које је
потребно обезбедити
посебно обучене
пратиоце

3.1

пунолетни посетилац

Дневно

по особи

800–1.200

3.2

група од 5 до 10
посетилаца

Дневно

по особи

550–700

4.

Улазак и боравак
посетилаца са посетом
посебним
знаменитостима, као
учесник организованог
догађаја (венчања,
крштења, концерта и
сл.)

4.1

Пунолетно лице

дневно по
догађају

по особи

200–300

4.2.

Дете од 12 до 18

5.

Улазак моторних возила
и бицикала

дневно по
догађају

по особи

30 – 100

По
бициклу

0–30

5.1.

Бицикло

По
дану/24
часа

5.2.

Mоторнo возилo А
категорије

По
дану/24
часа

По возилу

50–100

5.3.

Mоторновозилo Б
категорије

По
дану/24
часа

По возилу

70–200

Комби возилo

По
дану/24
часа

По возилу

250–400

5.5.

Аутобус

По
дану/24
часа

По возилу

300–800

6.

Улазак моторних возила
и бицикала за време
трајања манифестације
По
бициклу

0–50

5.4.

6.1.

Бицикло

По
дану/24
часа

6.2.

Mоторнo возилo А
категорије

По
дану/24
часа

По возилу

80–150

6.3.

Mоторновозилo Б
категорије

По
дану/24
часа

По возилу

150–250

Комби возилo

По
дану/24
часа

По возилу

300–500

Аутобус

По
дану/24
часа

По возилу

400–900

6.4.

6.5.

Прилог 15.

Начин утврђивања накнаде за коришћење нумерације
1) Годишња накнада за коришћење додељених бројева крајњим
корисницима у јавној фиксној комуникационој мрежи обрачунава се:
Н = 7,2 x Дк
Н – износ годишње накнаде у динарима;
Дк – број додељених бројева крајњим корисницима;
2) Годишња накнада за бројеве у јавној фиксној комуникационој мрежи који
подлежу посебним техничким условима од значаја за њену употребу
обрачунава се:
Н = 3,6 x (До – Дк)
Н – износ годишње накнаде у динарима;
До – број додељених бројева оператору;
Дк – број додељених бројева крајњим корисницима.
3) Годишња накнада за коришћење додељених бројева у јавној мобилној
комуникационој мрежи обрачунава се:
Н = 10,8 x Дк
Н – износ годишње накнаде у динарима;
Дк – број додељених бројева крајњим корисницима.
4) Годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале
негеографске услуге чији национални одредишни кôд почиње цифрама „78”
и „9”, обрачунава се:
Н = (До – Дк) x Б + 10.800 x Дк
Н – износ годишње накнаде у динарима;
Б – коефицијент величине блока (10, 100, 1.000, 10.000), и за блок од:
10 бројева износи 2.400 по неискоришћеном броју,
100 бројева износи 1.800 по неискоришћеном броју,
1.000 бројева износи 1.200 по неискоришћеном броју,
10.000 бројева износи 600 по неискоришћеном броју;
До – број додељених бројева оператору;
Дк – број додељених бројева корисницима.
5) Годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале
негеографске услуге чији национални одредишни кôд почиње цифрама „72”
и „76”, обрачунава се:

Н = 7,2 x Дк
Н – износ годишње накнаде у динарима
Дк – број додељених бројева крајњим корисницима
6) Годишња накнада за бројеве за остале негеографске услуге чији
национални одредишни кôд почиње цифрама „72” и „76”, обрачунава се:
Н = 3,6 x (До – Дк)
Н – износ годишње накнаде у динарима;
До – број додељених бројева оператору;
Дк – број додељених бројева крајњим корисницима.
7) Годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале
негеографске услуге чији национални одредишни кôд почиње цифрама „70”
и „8” обрачунава се:
Н = (До – Дк) x Б + 1.080 x Дк
Н – износ годишње накнаде у динарима;
Б – коефицијент величине блока (10, 100, 1.000, 10.000), где за блок од:
10 бројева износи 240 по неискоришћеном броју,
100 бројева износи 180 по неискоришћеном броју,
1.000 бројева износи 120 по неискоришћеном броју,
10.000 бројева износи 60 по неискоришћеном броју;
До – број додељених бројева оператору;
Дк – број додељених бројева корисницима
8) Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова
за услуге од јавног интереса обрачунава се према следећој формули:
Н = Кк x До
Н – износ годишње накнаде у динарима;
Кк – коефицијент који за:
– троцифрени кôд износи 225.000;
– четвороцифрени кôд износи 45.000;
– петоцифрени кôд износи 22.500;
До – број додељених бројева оператору.
9) Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова
за комерцијалне услуге износи 45.000,00 динара;

10) Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова
за избор оператора износи 450.000,00 динара
11) Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кôдова–адреса
утврђује се у следећем износу за:
– кôд међународне
сигнализационе тачке
(ИСПЦ)

270.000,00 динара;

– кôд мобилне мреже (МНЦ)

270.000,00 динара;

– национални одредишни
кôд мобилне мреже из
лиценце

540.000,00 динара;

– национални одредишни
кôд мобилне мреже ван
лиценце

5.400.000,00 динара;

– троцифрени одредишни
кôд мобилне мреже

270.000,00 динара
Прилог 16.

Начин утврђивања накнаде за коришћење радио-фреквенција
1. Накнада за коришћење радио-фреквенције у радиодифузној
служби
Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције у радиодифузној служби утврђује се на основу датих критеријума, а према
наведеним формулама:
1.1. Аналогна радио-дифузна служба
Н=ОxАxВxГxД
где је:
Н – висина годишње накнаде;
О – основица за израчунавање накнаде је 7,20 динара;
А – број становника у зони опслуживања;
В – врста – сигнала:
за аудио сигнал – коефицијент 0,01;
Г – начин коришћења радио-фреквенције:
а) ако се радио-фреквенција користи у радио мрежи – коефицијент 1,5, у
супротном коефицијент 1;

б) за заједничко коришћење једне радио-фреквенције – коефицијент 1,5
помножен процентом (%) времена коришћења радио-фреквенције;
Д – број програма:
а) за један програм, коефицијент 1;
б) за другу и сваку следећу радио-фреквенцију на којима се емитују
различити програми – коефицијент 1,5.
1.2. Дигитална радио-дифузна служба
1.2.1. Дигитална телевизија (DVB-Т2)
Н=ОxАxВ
где је
Н – висина годишње накнаде за коришћење радио-фреквенција;
О – основица, О = 18,00 динара;
А – број становника у релевантној области израчунат на основу оствареног
процента покривености становништва дигиталним телевизијским сигналом
(Република Србија, или једна или више зона расподеле);
В – коефицијент сигнала, В = 0,1.
1.2.2. Дигитални радио (Т-DAB)
Н=ОxАxС
где је
Н – висина годишње накнаде за коришћење радио-фреквенција;
О – основица, О = 18,00 динара;
А – број становника у релевантној области израчунат на основу оствареног
процента покривености становништва дигиталним радијским сигналом
(Република Србија, или једна или више зона расподеле);
С – коефицијент сигнала, С = 0,1.
2. Накнада за коришћење радио-фреквенцијa у мобилној и фиксној
служби
2.1. Годишња накнада за коришћење једне радио-фреквенције за
радио станицу у радио мрежи са симплексним, семидуплексним и
дуплексним начином рада, утврђује се према следећој формули:
Н=ОxКнxКс
где је:
Н – висина годишње накнаде;

О – основица за израчунавање накнаде 18.000,00 динара;
К н – радио мрежа са:
а) за симплексним начином рада – коефицијент 0,5;
б) за семидуплексним и дуплексним начином рада – коефицијент 1;
К с – број радио станица у радио мрежи:
а) до 100 – коефицијент 1;
б) до 200 – коефицијент 2;
в) до 400 – коефицијент 3;
г) преко 400 – коефицијент 5.
2.2. Годишња накнада за коришћење једног пара радио-фреквенција
на деоници радио-релејне везе, утврђује се према следећој
формули:
Н=2xОxК

ц

xК

ф

где је:
Н – висина годишње накнаде;
О – основица за израчунавање накнаде 21.000,00 динара;
К ц – намена радио мреже у којој се користи радио-релејна веза, одређена
одговарајућом ширином канала (Б), и то:
а) Б ≤ 180 kHz – коефицијент 0,1;
б) 180 kHz < Б ≤ 700 kHz – коефицијент 0,2;
в) 700 kHz < Б 1,75 MHz – коефицијент 0,3;
г) 1,75 MHz < Б ≤ 3,5 MHz – коефицијент 0,4;
д) 3,5 MHz < Б ≤ 7 MHz – коефицијент 1;
ђ) 7 MHz < Б ≤ 14 MHz – коефицијент 2;
е) 14 MHz < Б ≤ 28 MHz – кефицијент 3;
ж) 28 MHz < Б ≤ 40 MHz – коефицијент 4;
з) Б >40 MHz – коефицијент 5;
К ф – намена радио мреже у којој се користи радио-релејна веза, одређена
фреквенцијским опсегом и то:
а) ф ≤ 10 GHz – коефицијент 1;
б) 10 GHz < ф ≤ 20 GHz – коефицијент 0,8;
в ) 20 GHz < ф ≤ 30 GHz – коефицијент 0,6;

г) ф >30 GHz – коефицијент 0,5;
где је ф радио-фреквенција изражена у GHz.
2.3. Накнада за коришћење радио-фреквенција за радио станицу у
јавној комуникационој мрежи
2.3.1. Годишња накнада за коришћење радио-фреквенција у
широкопојасној јавној комуникационој мрежи за базну станицу у
радио мрежи са дуплексним начином рада, утврђује се према
следећој формули:
Н=ОxК

ц

xК

п

где је:
Н – висина годишње накнаде;
О – основица за израчунавање накнаде – 90.000,00 динара;
К ц – намена радио мреже у којој се радио станица рационално користи
одређена одговарајућом ширином канала, и то:
а) за канал ширине 200 kHz- коефицијент 1;
б) за канал ширине 1,25 MHz – коефицијент 7;
К п – број претплатника (корисника) у зони опслуживања (тржишна
конкуренција):
а) п ≤ 500 претплатника – коефицијент 0,5;
б) 500< п ≤ 1.000 претплатника – коефицијент 1;
в) 1.000 < п ≤ 5.000 претплатника – коефицијент 1,5;
г) 5.000 < п ≤ 10.000 претплатника – коефицијент 2;
д) п > 10.000 претплатника – коефицијент 2,5.
2.3.2. Годишња накнада за коришћење радио-фреквенција у јавној
мобилној комуникационој мрежи са дуплексним начином рада,
утврђује се по фреквенцијским опсезима према следећој формули:
Н = ∑Н и, и =1 до 4;
Н – укупна висина годишње накнаде;
и =1 за фреквенцијски опсег 800 MHz;
и =2 за фреквенцијски опсег 900 MHz;
и= 3 за фреквенцијски опсег 1.800 MHz;
и =4 за фреквенцијски опсег 2.100 MHz;
и =5 за фреквенцијски опсег 3.600 МHz.

Где је Н
Н

и

и

– висина годишње накнаде по фреквенцијском опсегу:

= О x Ко

и

x Кк

и

xК

Т

О – основица за израчунавање накнаде – 85.500,00 динара;
Ко

и

– коефицијент одређен фреквенцијским опсегом радио мреже:

и = 1, коефицијент 2;
и = 2, коефицијент 2;
и = 3, коефицијент 1;
и = 4, коефицијент 1;
и=5, коефицијент 0,2;
Кк и – коефицијент који означава број основних канала ширине 200 kHz у
додељеном фреквенцијском опсегу и (и = 1,5), а који се израчунава по
формули:
Кк

и

= Б/200, где је Б додељени фреквенцијски опсег у kHz (Downlink-DL);

К Т – коефицијент одређен тржишном конкуренцијом – зависи од укупног
броја претплатника (п) у свим додељеним фреквенцијским опсезима на 800
MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz и 3.600 MHz по следећем принципу:
а) п ≤ 500.000 претплатника – коефицијент 0,25;
б) п ≤ 1.000.000 претплатника – коефицијент 0,5;
в) 1.000.000 < п ≤ 1.500.000 претплатника – коефицијент 1;
г) 1.500.000 < п ≤ 2.000.000 претплатника – коефицијент 1,5;
д) 2.000.000< п ≤ 2.500.000 претплатника – коефицијент 1,75.
ђ) 2.500.000 < п ≤ 3.000.000 претплатника – коефицијент 2;
е) п > 3.000.000 претплатника – коефицијент 2,5.
3. Накнада за коришћење радио-фреквенције за сателитску радио
станицу
Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за сателитску радио
станицу, утврђује се према следећој формули:
Н=ОxК

к

где је:
Н – висина годишње накнаде;
О – основица за израчунавање накнаде – 90.000,00 динара;
К

к

– врста радио станице:

а) земаљска станица – коефицијент 1;
б) земаљска преносива радио-станица (SNG и друге) – коефицијент 0,3;
в) терминали у сателитској служби – коефицијент 0,1.
4. Накнада за коришћење радио-фреквенције за друге радио станице
4.1. Годишња накнада за коришћење радио-фреквенција за радио
станицу на ваздухоплову, броду, другим пловилима и локомотиви
износи:
4.1.1. за радио станице на ваздухоплову, броду, другим пловилима
које раде само у VHF опсегу – 1.800,00 динара;
4.1.2. за радио станице на ваздухоплову, броду, другим пловилима
које раде у опсезима: SHF, UHF, VHF, HF, MF – 9.000,00 динара;
4.1.3. за радио станицу на локомотиви – 3.600,00 динара.
4.2. Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за радио
станицу на копну која је намењена за: сигурност ваздушне пловидбе,
сигурност пловидбе на унутрашњим пловним путевима, радио
навигацију, радио детерминацију, радио локацију, метеоролошка и
хидролошка осматрања и истраживања и научне и друге сврхе, по
радио станици, износи 18.000,00 динара.
Годишња накнада за коришћење радио-фреквенције за радио станицу из
става 1. овог члана која користи радио-фреквенције у оквиру додељеног
фреквенцијског опсега, по радио станици износи 27.000,00 динара.
4.3. Годишња накнада по базној радио станици у радио мрежи са
бежичним приступом и по додељеном каналу, утврђује се према
следећој формули:
Н = О x К ц, где је:
Н – висина годишње накнаде;
О – основица за израчунавање накнаде – 13.500,00 динара;
К ц – намена радио мреже у којој се радио станица користи одређена
одговарајућом ширином канала, и то:
а) за канал ширине 14 MHz у опсезима 24,5–26,5 GHz и 27,5–29,5 GHz –
коефицијент 1,5;
б) за канал ширине 28 MHz у опсезима 24,5–26,5 GHz и 27,5–29,5 GHz –
коефицијент 3.
5. Висина накнаде за привремено коришћење радио-фреквенције
износи 20% од висине годишње накнаде за коришћење радио-фреквенције.

