
Правилник о допуни Правилника о усклађеним износима накнаде за 

управљање посебним токовима отпада 

Члан 1. 

У Правилнику о усклађеним износима накнаде за управљање посебним 

токовима отпада („Службени гласник РС”, број 45/18), у Прилогу 2. ИЗНОСИ 

НАКНАДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ 

ПРОИЗВОДИМА, у табели, после Разреда 2. Мали кућни апарати, додаје се 

колона која гласи: 

,,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 КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

прикупљање, 

одлагање, обраду и 

представљање 

података или 

комуницирање 

подацима 

електронским путем 

Остале јединице за машине за 

аутоматску обраду података 
КД 

5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

прикупљање, 

одлагање, обраду и 

представљање 

података или 

комуницирање 

подацима 

Машине за АОП и њихове 

јединице, остало 
КД 

5% од 

ПДВ‐ а 



електронским путем 

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 

Остали производи 

или опрема за 

прикупљање, 

одлагање, обраду и 

представљање 

података или 

комуницирање 

подацима 

електронским путем 

Јединице за напајање за машине 

за АОП 
КД 

5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

прикупљање, 

одлагање, обраду и 

представљање 

података или 

комуницирање 

подацима 

електронским путем 

Пуњачи акумулатора, за цивилне 

ваздухоплове 
КД 

5% од 

ПДВ‐ а 

Бежични телефони 
Телефони са безгајтанским 

ручним сетом 
КД 

1% од 

ПДВ‐ а 

РАЗРЕД 3. 

Назив производа Опис производа 
Јед. 

мере 

Накнада у 

динарима 

по 

јединици 

мере 

Мобилни телефони 
Телефони за мрежу станица или 

за друге бежичне мреже, остали 
КД 

1% од 

ПДВ‐ а 

Телефони 

Телефонски апарати, укључујући 

телефоне за мрежу станица или 

за друге бежичне мреже, остали 

КД 
1% од 

ПДВ‐ а 



Телефони 

Остали апарати за пренос или 

пријем података, за 

комуникацију, базне станице, за 

цивилне ваздухоплове 

КД 
1% од 

ПДВ‐ а 

Телефони 
Машине за пријем, конверзију и 

пренос података 
КД 

1% од 

ПДВ‐ а 

Телефони Видеофони (видеотелефони) КД 
1% од 

ПДВ‐ а 

Јавни телефони Интерфонски апарати КД 
1% од 

ПДВ‐ а 

Јавни телефони 
Носиви пријемници за позивање 

или тражење особа 
КД 

1% од 

ПДВ‐ а 

Јавни телефони 

Пријемни апарати за 

радио‐ телефонију или 

радио‐ телеграфију, остали 

КД 
1% од 

ПДВ‐ а 

Јавни телефони 

Остали апарати за пренос слике, 

гласа или других података, за 

бежичне мреже 

КД 
1% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Микрофони фреквенције од 300 

Хз до 3,4 кХз, пречника не преко 

10 mm и висине не преко 3 mm, 

за употребу у 

телекомуникацијама 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Микрофони и њихови стативи, за 

цивилне ваздухоплове 
КД 

5% од 

ПДВ‐ а 

РАЗРЕД 3. 

Назив производа Опис производа 
Јед. 

мере 

Накнада у 

динарима 

по 

јединици 

мере 



Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Звучне кутије са једним 

звучником за цивилне 

ваздухоплове 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Звучници фреквенције од 300 Хз 

до 3,4 кХз, пречника не преко 50 

mm, за употребу у 

телекомуникацијама 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Звучници и звучне кутије са 

звучницима, остало, за цивилне 

ваздухоплове 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Сетови ручни за жичне телефоне КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Слушалице, укључујући 

комбиноване са микрофоном и 

комплети који се састоје од 

микрофона и једног или више 

звучника, за цивилне 

ваздухоплове 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Апарати за снимање или 

репродукцију слике са траком 

ширине до 1,3 cm и брзином до 

50 mm/s 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 



Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Апарати за снимање и 

репродукцију слике, са или без 

уграђеног видео тјунера 

(пријемника), са магнетном 

траком, остали 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

РАЗРЕД 3. 

Назив производа Опис производа 
Јед. 

мере 

Накнада у 

динарима 

по 

јединици 

мере 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Видеорекордери, остало КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

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 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Предајници за радио дифузију 

или телевизију 
КД 

5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Предајници за радио дифузију 

или телевизију, са уграђеним 

пријемником, остали 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Монитори Монитори са катодном цеви, 

врсте која се користи углавном 
КД 10% од 



за системе за аутоматску обраду 

података из тарифног броја 8471 

ПДВ‐ а 

Монитори 

Монитори са уграђеном катодном 

цеви: црно бели и остали 

једнобојни (монохроматски) 

КД 
10% од 

ПДВ‐ а 

Монитори 

Монитори са катодном цеви, у 

боји, са односом ширина/висина 

екрана, мањим од 1,5 

КД 
10% од 

ПДВ‐ а 

Монитори 

Монитори са катодном цеви, у 

боји, остали, са параметром 

скенирања не преко 625 линија 

КД 
10% од 

ПДВ‐ а 

Монитори 

Монитори са катодном цеви, у 

боји, са параметром скенирања 

преко 625 линија 

КД 
10% од 

ПДВ‐ а 

Монитори 

Остали монитори, врсте која се 

користи углавном за системе за 

аутоматску обраду података из 

тарифног броја 8471 

КД 
10% од 

ПДВ‐ а 

Монитори 

Остали монитори, остали, црно 

бели и остали једнобојни 

(монохроматски) 

КД 
10% од 

ПДВ‐ а 

РАЗРЕД 3. 

Назив производа Опис производа 

Јед. 

 

мере 

Накнада у 

динарима 

по 

јединици 

мере 

Монитори Остали монитори, у боји КД 
10% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Пројектори, врсте која се 

користи углавном за системе за 

аутоматску обраду података из 

тарифног броја 8471 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

Пројектори који раде помоћу 

равног дисплеја (нпр. уређај са 

течним кристалима) способни да 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 



пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

прикажу дигиталну информацију 

генерисану машином за 

аутоматску обраду података 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Пројектори, у боји КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

Видео пријемници, у облику 

електронских склопова за 

уградњу у машине за аутоматску 

обраду података 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

телекомуникациони 

пренос звука, слика 

или других података 

путем 

телекомуникације 

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”) 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

Остали производи 

или опрема за 

прикупљање, 

одлагање, обраду и 

представљање 

података или 

комуницирање 

подацима 

електронским путем 

Електричне машине са 

преводилачким или речничким 

функцијама 

КД 
5% од 

ПДВ‐ а 

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 

 

Јединице мере 

КД – комада 

ГН – гарнитура” 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


