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92.
На основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике
Србије“, број 36/2009, 88/2010. и 91/2010.), члана 3,4. и 6. Уредбе о ближим
критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење
заштићеног подручја („Службени гласник Републике Србије“ број 43/2010), члана 10.
Одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“, општине Жабаљ („Службени гласник
Републике Србије.“, број 11/2005), Општине Врбас („Службени лист општине Врбас“
број 7/2006), Општине Темерин („Службени лист општине Темерин“, број 10/2005) и
општине Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 13/2006),
члана 33. став 1. тачка 10. Статута ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Управни одбор
ЈВП „Воде Војводине“, на XXXI седници одржаној дана 30.септембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина и начин обрачуна и плаћања накнада за
коришћење заштићеног подручја Парка природе Јегричка (у даљем тексту:
заштићено подручје).
Члан 2.
За коришћење заштићеног подручја плаћа се накнада ЈВП „Воде Војводине“
као управљачу заштићеног подручја (у даљем тексту: Управљач) и то за:
1)

обављање одређених делатности у заштићеном подручју;

2)

некомерцијалне објекте за одмор у природи;
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3)

рекламне ознаке и комерцијалне филмске и фото записе;

4)

коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге имовине управљача и
имена и знака заштићеног подручја;

5)

посету заштићеном подручју.

Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице,
предузетник или физичко лице који у вези са предметом накнаде из става 1. овог
члана обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на
заштићеном подручју, користи услуге и имовину Управљача, посећује заштићено
подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин
користи његове вредности и погодности.

II НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 3.
Накнада за обављање одређених делатности у заштићеном подручју плаћа
се за:
1) Угоститељство и трговину
Предмет накнаде
1.1 Угоститљски
објекти (ресторани,
чарде и сл.)
1.2. Привремени
објекти (киосци,
бифеи и сл.) у
којима се пружају
услуге исхране и
пића

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

m2

година

200,00

m2

година

300,00

У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи
простор на коме се пружају услуге (терасе, баште и сл.).
2) Пловидбу на заштићеном подручју

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде
(динара)

2.1. За чамце дужине од 2m до 4m

комад

година

1.000,00

2.2. за чамце дужине од 4m до 6m

комад

година

1.500,00

Предмет накнаде
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3) Друге делатности
Предмет накнаде
3.1. Постављање подземних
електроводова и других
инасталација

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина
накнаде
(динара)

m

година

85,00

III НАКНАДА ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ОДМОР У ПРИРОДИ
Члан 4.
Накнада за некомерцијалне објекте за одмор у природи плаћа се за:
1. Коришћење молова, прилазишта и кућа на води
Предмет накнаде
1.1. Молови и
прилазишта изграђена
од чврстог материјала
(бетона, камена)
1.2. Куће на води
постављене на
моловима изграђене од
дрвета на бурадима или
другим плутајућим
материјалима
1.3. Молови и
прилазишта изграђени
од дрвета на бурадима
или другим плутајућим
материјалима
1.4. Молови и
прилазишта изграђени
од дрвета на стубовима

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

m2

година

600,00

m2

година

300,00

m2

година

200,00

m2

година

100,00

IV НАКНАДА ЗА РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ФИЛМСКЕ И ФОТО ЗАПИСЕ
Члан 5.
Накнада за рекламне ознаке и комерцијалне филмске и фото записе плаћа се
за:
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1) Постављање рекламних ознака
Предмет накнаде
1.1. Рекламна ознака
1.2. Рекламна ознака

Јединица
мере
до m2
преко m2 и
за сваки
следећи m2

Обрачунски
период
година

Висина накнаде
(динара)
1.000,00

година

1.000,00

2) Снимање филмова и фотографисање

Предмет накнаде
2.1. Снимање
играних, рекламних
и других филмова

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

дан

дан рада/снимања

5.000,00

2.2. Снимање
промотивних и
документарних
филмова
2.3. Комерцијално
фотографисање

Накнада се не плаћа

дан

дан рада

1.500,00

V КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА, УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА, ОБЈЕКАТА И ДРУГЕ
ИМОВИНЕ УПРАВЉАЧА И ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 6.
Накнада за коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге
имовине Управљача и имена и знака заштићеног подручја плаћа се за:
1) Чување и изнајмљивање чамаца
Предмет накнаде
1.1. За коришћење
уређеног привезишта са
надзором чувара
1.2. За коришћење
уређеног привезишта са
надзором чувара
1.3. За изнајмљивање
чамаца

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

по чамцу

година

5.000,00

по чамцу

месец

600,00

по чамцу

час

100,00
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2) Вожњу чамцем
Предмет накнаде
2.1. Организована вожња
чамцем са презентацијом
заштићеног подручја од
стране водича Управљача
2.2. Вожња сопственим
чамцем

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

по посетиоцу

1 час вожње

200,00

комад

дан

200,00

3) Постављање кампова и монтажних објеката
Предмет накнаде
3.1. Туристички шатори
3.2. Камп кућице
3.3. Монтажни објекти
(шатори, покретне тезге
и други покретни
објекти) намењени
продаји робе

Јединица
мере
комад
комад

Обрачунски
период
дневно
дневно

Висина накнаде
(динара)
200,00
300,00

по тезги или
покретном
објекту

на дан

300,00

4) Сечу трске
Предмет накнаде
3.1. Сеча трске

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висинана
накнаде
(динара)

m2

Према
одобрењу/уговору

50,00

5) Коришћење имена и знака заштићеног подручја
Накнаду за коришћење имена и знака заштићеног подручја плаћају правна и
физичка лица када то име, односно знак употребљавају у: називу фирме, ознаци
производа, рекламама, проспектима, брошурама и другим рекламним
материјалима.
Накнада се обрачунава и плаћа у висини од 1% од укупног прихода промета
робе и услуга које се коришћењем имена и знака остваре.

VI НАКНАДА ЗА ПОСЕТУ ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
Члан 7.
Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак), са услугом
организованог обиласка и презентације заштићеног подручја уз пратњу водича
Управљача, плаћа се:
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1) за посетиоце – ученике
2) за остале посетиоце
3) за предшколски узраст

-

50,00 динара,
100,00 динара,
гратис.

VII ОБРАЧУН И НАПЛАТА НАКНАДА
Члан 8.
У погледу обрачуна и плаћања накнада из члана 3. и 4. ове одлуке сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Накнада за посету заштићеном подручју и друге накнаде из ове одлуке које се
обрачунавају по дану или часу, наплаћују се на лицу места од стране овлашћеног
лица Управљача продајом улазнице или издавањем признанице односно рачуна.
Остале накнаде обрачунавају се и плаћају по испостављеном рачуну, најкасније
до 15- тог у месецу за претходни месец, односно у року назначеном на рачуну.
Члан 9.
Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до 40% од
обрачунатог задужења, за кориснике код којих су, услед елементарне непогоде или
поремећаја на тржишту, наступиле околности које битно отежавају услове рада и
пословања.
Одлуку по захтеву корисника доноси Управни одбор ЈВП «Воде Војводине Нови
Сад.
Члан 10.
Удружења спортских риболоваца и друга спортска удружења, као што су веслачка,
кајакашка, пливачка, ватерполо, љубитеља птица и слично, а који своју делатност
искључиво обављају на заштићеном подручју и тиме доприносе унапређењу стања,
презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја, могу се ослободити од
плаћања накнаде прописаних овом одлуком, по претходно поднетом захтеву у
писаној форми.
Одлуку о ослобађању плаћања накнаде из претходног става, доноси Управни
одбор Управљача.
Члан 11.
Ова одлука, по добијању сагласности надлежног органа за послове заштите
животне средине општинске Управе Врбас, Темерин, Жабаљ и Бачка Паланка, ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Врбас,
Темерин, Жабаљ и Бачка Паланка.

У Новом Саду,
Број: V-72/102
Дана: 30. септембра 2011. године
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