
На основу члана 99. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС”, 
бр. 46/91, 53/93, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 54/96 и 
101/05 - др. закон) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка и 101/07),   

 
Влада доноси 

 

У Р Е Д Б A 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА, НАКНАДЕ ЗА  

ЗАШТИТУ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ИЗВАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ ИЗ 

ВОДОТОКА  ЗА  2008. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење вода, 

накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока у 

складу са критеријумима утврђеним Законом о водама. 

 

Члан 2. 

Накнада за коришћење површинских, подземних и минералних вода 

утврђује се у висини, и то за: 

1) непрерађену сирову воду која се непосредно захвата 0,2035 динара 

по 1 m
3
 воде; 

2) воду квалитета за пиће која се захвата ради продаје предузећима и 

другим правним лицима 0,3331 динара по 1 m
3
 воде и грађанима 0,1724 динара 

по 1 m
3
 воде; 

3) воду квалитета за пиће која се захвата за своје потребе 0,2785 

динара по 1 m
3
 воде; 

4) произвођаче који флаширају минералне и природне воде 1,071 

динара за сваки продати литар воде; 

5) рибњаке - топловодне и хладноводне 6,426 динара за сваки kg 

продате рибе; 

6) воду квалитета за пиће која се захвата и користи у финалним 

производима (алкохолна и безалкохолна пића) 0,5569 динара по 1 l воде; 

7) воду која се користи за рад мини хидроелектрана 2,3% на цену 

једног киловат-часа од 2,65 динара. 

Јавно електропривредно предузеће плаћа накнаду из става 1. овог 

члана за сваки киловат-час произведене електричне енергије у 

хидроелектранама и то 2,3%, а у термоелектранама са рециркулационим 

системом хлађења 1,25% на цену једног киловат-часа од 2,80 динара. 

Члан 3. 

Накнада за заштиту вода утврђује се у висини, и то за:  

1) отпадне воде из процеса производње, прераде и промета нафте и 

нафтних деривата; црне металургије; обојене металургије; текстилне индустрије; 
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хемијске индустрије; индустрије папира, целулозе, коже и текстила; 

свињогојских фарми; кланичне индустрије и сервисе возила и машина 3,8020 

динара по 1 m
3
 воде; 

2) отпадне воде из области бродоградње, електроиндустрије, 

индустрије гуме, термоелектрана са рециркулацијом, прехрамбене индустрије, 

металопрерађивачке и грађевинске индустрије 2,2213 динара по 1 m
3
 воде; 

3) отпадне воде из области дрвне и дрвнопрерађивачке индустрије, 

производње и прераде неметала, производње и прераде грађевинских 

материјала и прераде дувана 2,1313 динара по 1 m
3
 воде; 

4) комуналне отпадне воде које се сакупљају у системима канализације 

0,1553 динара по 1 m
3
 воде; 

5) остале врсте отпадних вода 1,0603 динара по 1 m
3
 воде; 

6) термоелектране са отвореним - проточним системом за хлађење 

за сваки киловат - час произведене електричне енергије и то 1,25% на 

цену једног киловат - часа од 2,80 динара. 

Ако обвезник плаћања накнада из става 1. тач. 1), 2), 3) и 5) овог 

члана испушта отпадне воде у канализацију плаћа накнаду у висини одређеној за 

категорију којој припада. 

Висина накнаде за заштиту вода из става 1. овог члана увећава се у 

зависности од степена загађености пријемника, и то за: 

1) пријемнике I класе за 50%; 

2) пријемнике II класе за 25%. 

 

Члан 4. 
Ако обвезник плаћања накнаде за заштиту вода испушта отпадне 

воде пречишћене само у уређају за примарно пречишћавање и ако се 

пречишћавање отпадних вода обезбеђује током целе године, обвезник плаћа, и 

то: 

1) 80% од висине накнаде утврђене у члану 3. ове уредбе, ако се 

пречишћавањем отпадних вода смањује концентрација загађујућих материја за 

50%, а које према пројекту за пречишћавање отпадних вода 

треба да се уклоне из воде; 

2) 50% од висине накнаде утврђене у члану 3. ове уредбе, ако се 

пречишћавањем отпадних вода смањује концентрација загађујућих материја за 

70%, а које према пројекту за пречишћавање отпадних вода 

треба да се уклоне из воде; 

3) 30% од висине накнаде утврђене у члану 3. ове уредбе, ако се 

пречишћавањем отпадних вода смањује концентрација загађујућих материја за 

90%, а које према пројекту за пречишћавање отпадних вода 

треба да се уклоне из воде. 

Уређајем за примарно пречишћавање отпадних вода (механичко), у 

смислу ове уредбе, сматрају се објекти и опрема у којима се из отпадних вода 

уклањају само неке од загађујућих материја (пливајуће и грубе материје, песак, 

масти, уља и друго). 

 

Члан 5. 

Ако обвезник плаћања накнаде за заштиту вода испушта отпадне 
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воде пречишћене у уређајима за секундарно пречишћавање и ако се 

пречишћавање отпадних вода обезбеђује током целе године, обвезник плаћа, и 

то: 

1) 50% од висине накнаде утврђене у члану 3. ове уредбе, ако се 

пречишћавањем отпадних вода смањује концентрација загађујућих материја за 

50%, а које према пројекту за пречишћавање отпадних вода 

треба да се уклоне из воде; 

2) 25% од висине накнаде утврђене у члану 3. ове уредбе, ако се 

пречишћавањем отпадних вода смањује концентрација загађујућих материја за 

70%, а које према пројекту за пречишћавање отпадних вода 

треба да се уклоне из воде; 

3) 10% од висине накнаде утврђене у члану 3. ове уредбе, ако се 

пречишћавањем отпадних вода смањује концентрација загађујућих материја за 

85%, а које према пројекту за пречишћавање отпадних вода 

треба да се уклоне из воде. 

 

Члан 6. 

Накнада за извађени материјал из водотока утврђује се у висини, и то 

за извађени песак, шљунак и други материјал: 

1) из корита водотока, природних и вештачких акумулација 42,84 

динара по 1 m
3
 извађеног материјала; 

2) са земљишта угроженог ерозијом 53,55 динара по 1 m
3
 извађеног 

материјала; 

3) са пољопривредног, шумског и другог земљишта које се као обала 

протеже непосредно уз корито за велику воду водотока или језера, односно 

акумулације 83,53 динара по 1 m
3
 извађеног материјала. 

 

Члан 7. 

Обрачун и задужења обвезника плаћања накнада из ове уредбе врши 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно Покрајински 

секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство за обвезнике на 

територији АП Војводине. 

Средства остварена од накнада предвиђених овом уредбом, приход су 

буџета Републике Србије, осим средстава остварених од накнада на територији 

АП Војводина која су приход буџета АП Војводина.  

 

Члан 8. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 Број 
У Београду,  20. марта 2008. године 
 

 
В Л А Д А 

                                                  

                                                                                       ПОТПРЕДСЕДНИК 


