
ИНФОРМАЦИЈА О НАКНАДИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 
 

Накнада за одводњавање плаћа се за уређење водног режима земљишта на 
мелиорационом подручју, односно делу мелиорационог подручја, одвођењем 
сувишних вода системима за одводњавање, којима управља јавно водопривредно 
предузеће. На територији АП Војводине, то јавно предузеће је Јавно 
водопривредно предузеће “Воде Војводине” Нови Сад. 
Обрачун и наплату накнаде за одводњавање врши Министарство надлежно за 
послове финансија - Пореска управа. 
Обвезник плаћања накнаде за одводњавање је власник, односно корисник 
пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта. 
Накнада за одводњавање плаћа се за одводњавање пољопривредног земљишта, 
шумског и грађевинског земљишта, објеката саобраћајне инфраструктуре и других 
добара у општој употреби. 
Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта утврђује се према 
катастарском приходу. 
Висина накнаде за одводњавање за пољопривредно и шумско земљиште за 
катастарске општине Батка, Сента и Торњош  утврђује се по стопи од 793,87% 
катастарског прихода за правна лица и по стопи од 689,17% катастарског прихода 
за физичка лица, у складу са тачком 2 става 1 члана 12 Уредбе о висини накнаде за 
воде за 2014 годину (“Службени гласник РС“ бр. 14/2014). 
Висина накнаде за одводњавање грађевинског земљишта утврђује се у висини 
двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта, у 
складу са чланом 18 горе поменуте Уредбе.  
Висина камате за обавезе које нису уплаћене у прописаном року утврђена је 
одредбама члана 75 Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. 
гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 
85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 
72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 
68/2014 и 105/2014). 
Право Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских 
давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече. 
Принудну наплату накнаде за одводњавање, камате и трошкова принудне наплате 
врши  Министарство надлежно за послове финансија - Пореска управа, у складу са 
чланом 77-113 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 
Против решења Министарство надлежно за послове финансија - Пореска управа, 
којом се утврђује висина накнаде за одводњавање може се покренути управни спор. 
 
 
 


