
           

На основу члана 246. став 11. и члана 277. Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“, број 95/18),  члана 56. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08, 143/16 и 18/19) и 
члана 72.Пословника о раду  Градског Већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско Веће Града  
Ниша, на седници одржаној дана 12.04.2019. године, донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 
о облику и садржини обрасца за утврђивање накнаде за коришћење 

природног лековитог фактора 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописује се образац и садржина обрасца за 
утврђивање накнаде за коришћење природног лековитог фактора (у даљем 
тексту: образац пријаве). 

Члан 2. 
 

Образац пријаве је службени документ надлежног Секретаријата 
Градске управе Града Ниша, за локалну пореску администрацију, који 
представља извор за сачињавање базе података о обвезницима и основ за 
израду решења о утврђивању висине накнаде и задужења обвезника накнаде. 

Начин утврђивања и плаћања за искоришћени природни лековити 
фактор уређен је чланом 246. Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара. 

Члан 3. 
 

Образац пријаве садржи следеће податке: Обвезник накнаде; назив; 
адреса; ПИБ; матични број,  телефон и e-mail адреса.  
Подаци о коришћењу природног лековитог фактора: Временски период за 
који се подноси пријава; количина захваћене воде са природним лековитим 
фактором која се НЕ користи за превенцију, лечење и рехабилитацију 
пацијената, у метрима кубним;  количина захваћене воде са природним 
лековитим фактором који се користи за превенцију, лечење и рехабилитацију 
пацијената у метрима кубним.  
Место, датум и потпис одговорног лица. 
 
 



Члан 4. 
 

Образац пријаве за утврђивање обавеза по основу накнаде за 
коришћење природног лековитог фактора подноси се Секретаријату за 
локалну пореску администрацију Градске управе Града Ниша, на начин и у 
роковима утврђеним Законом о накнадама за коришћење јавних добара. 
 

Члан 5. 
 

Саставни део овог Правилника је Пријава за коришћење природног 
лековитог фактора – Образац ПЛФ. 
 

Члан 6. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
Број: 384-4/2019-03 
У Нишу, дана 12.04.2019. године  
 
           ПРЕДСЕДНИК 
       
         Дарко Булатовић  



 
 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 Правни основ за доношење Правилника о облику и садржини обрасца за 
утврђивање накнаде за коришћење природног лековитог фактора је Закон о 
накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник  РС“, број: 95/2018).  

 Чланом 246. поменутог закона, прописано је да: 
-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.  
-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. 
Контролу плаћања накнаде из става 1. овог члана врши јединица локалне 
самоуправе преко овлашћеног инспектора. 
 
 
 
 



 
 
Имајући у виду наведено, сачињен је Нацрт Правилника којим се 

прописује образац и садржина обрасца за утврђивање накнаде за коришћење 
природног лековитог фактора. 

Доношењем Правилника, ствара се основ да Секретаријат за локалну 
пореску администрацију, сходно прописаном износу,  изврши обрачун и донесе 
решење обвезнику накнаде о уплати одређеног износа. 

 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  ПРИВРЕДУ 
 

 
 
                                         СЕКРЕТАР 

                                                                                                                                                                                                                        
Драган Карличић 



          ОБРАЗАЦ  ПЛФ 

ПРИЈАВА 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА 

Обвезник накнаде  

Назив  

Адреса  

 

ПИБ  

Матични број  

Телефон  

e-mail адреса  

 

Подаци о коришћењу природног лековитог фактора 

Временски период за који се подноси 
пријава 

 

Количина захваћене воде са природним 

лековитим фактором која се НЕ користи  

за превенцију лечење и рехабилитацију 

пацијената, у метрима кубним (м3) 

 

 

Количина захваћене воде са природним 

лековитим фактором која се користи  

за превенцију лечење и рехабилитацију 

пацијената, у метрима кубним (м3) 

 

 

 

Изјава подносиоца пријаве 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни. 

_________________________                         ________________________________ 
 
                  (место)                                                                         потпис одговорног лица подносиоца пријаве 
_________________________  
 
                  (датум)       
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