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На основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018), Покрајин-
ске скупштинске одлуке о заштити парка природе „Русанда“ 
(„Службени лист АП Војводине“, број 8/2019) и чланова 30 и 56 
Статута Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Службени 
лист Града Зрењанина“ број 6/18-пречишћени текст) Управни од-
бор Установе „Резервати природе“ Зрењанин на седници одржа-
ној дана 18.04.2019. године усваја

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПАРК ПРИРОДЕ
„РУСАНДА“

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина и начин обрачуна и плаћања 
накнада за коришћење парка природе „Русанда“ (у даљем тексту 
парк природе). 

Члан 2.

За коришћење парка природе „Русанда“  привредно друштво 
или друго правно лице, предузетници и грађани (у даљем тексту: 
корисници), који користе погодности парка природе као заштиће-

ног подручја и његове вредности, који обављају делатности на 
подручју парка природе или на други начин користе ово заштиће-
но подручје или својим радом наносе штету, плаћају накнаду 
Установи „Резервати природе“ Зрењанин  (у даљем тексту Упра-
вљач), на основу члана 99. став 1. тачка 1) и 2)  Закона о накнадама 
за коришћење јавних добара, и то за: 

- делатност из области туризма, угоститељства, трговине, 
занатства, изградње експлоатације минералних сировина, 
транспорта, дистрибуције, преноса, телекомуникација, 
снимања, водопривреде, индустрије, рударства и енерге-
тике, саобраћаја, коришћења дивље флоре и фауне и сл.; 

- коришћења имена и знака заштићеног подручја; 
- коришћење услуга које пружа Управљач; 
- улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима 

и објектима. 

Члан 3
Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле: 

Табела 1. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја 
за обављање делатности, односно на други начин коришћење 
заштићеног подручја 

Ред. 
бр. Предмет накнаде Основица 

Висина у РСД 
највиши износ 

накнаде 

1. Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића   

1.1. Хотели, мотели, туристичка насеља (годишња накнада) лежај 1.200 

1.2. Хостели, пансиони и преноћишта (годишња накнада) лежај 1.155 

1.3. Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, 
објекти домаће радиности (годишња накнада) лежај 500 

1.4. Хотели и други угоститељски објекти, научно-образовни и рекреативни цен-
три - репрезентативни објекти (годишња накнада) м² 450 

1.1. Кампови (годишња накнада) м² 22 
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1.2. 
Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, 

кафана, бар, бифе, објекат брзе хране, печењара и др.) укључујући и површину 
припадајуће терасе, односно баште (годишња накнада) 

м² 1.005 

2. Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије   

2.1. 

Постављање објеката за промет прехрамбених и других производа (текстил, 
козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, ле-
кови, семена и др.) и пијачна продаја прехрамбених производа сувенира и друге 
робе 

  

2.1.1. Продајни објекти мешовите специјализоване робе (годишња накнада) м² 650 

2.1.2. Киосци за продају штампе, дувана и сл. робе (годишња накнада) објекат 4.500 

2.1.3. Сувенирнице (годишња накнада) 
Површина 

продајног простора 
у м² 

250 

2.1.4. Покретне тезге за продају разних роба (дневна накнада) м² 330 

3. Коришћење вода и водопривреда   

3.1. Каналске мреже за наводњавање и одводњавање     (годишња накнада)                                                                                                                         м 60 

4. Коришћење објеката за постављање објеката за обављање енергетске делат-
ности (енергетика)   

4.1. Пренос и дострибуција електричне енергије

4.1.1. Подземни електроенергетски водови - каблови (годишња накнада) м 85 

4.1.2. Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 кВ м2 400 

4.1.3. МБТС 10 (20)/0,4 кВ и стубна трафостаница (годишња накнада) објекат 1400 

5. Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације   

5.1. Друмски саобраћај и транспорт   

5.1.1. Државни пут I и II реда (годишња накнада) км 50.000 

5.1.2. Општински пут (годишња накнада) км 40.000 

5.2. Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације   

5.2.1. Постављање примарне телефонске мреже подземни вод  (годишња накнада)                                                          м 50 

5.2.2. Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим радиоамате-
ра, СУП и војске (који су у статусу закупа или службености) (годишња накнада) м2 600 

5.2.3. Мрежа за телекомуникацију (оптички водови) (годишња накнада) м 75 

5.3. Водени саобраћај   

5.3.1. Чамци (годишња накнада) пловило 3.000 

5.3.2. Понтони (годишња накнада) пловило 10.500 

5.3.3. Сплавови (годишња накнада) пловило 22.500 

6. Снимање   

6.1.1. Играни филмови дан 12.250 

6.1.2. Документарни филмови дан 5.000 

6.1.3. Рекламни филмови дан 20.000 

6.1.4. Фотографисање дан 2.000 

6.1.5. Снимање звучних записа дан 2.000 

7. Коришћење флоре и фауне и друге делатности   

7.1. Коришћење шума и ливада   

7.1.1. Коришћење трске - уговорени период сноп 20 

7.1.2. Коришћење трске (дневна накнада) дан 240 

7.1.3. Коришћење рогоза (дневна накнада) период 200 

7.1.4. Кошење ливада (годишња накнада) ар 200 

8. Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу уређених паркинга (го-
дишња накнада) м2 30 

8.1. Постављање реклама   

8.1.1. Постављање рекламних и информативних ознака на    заштићеном подручју, 
осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације м2 15.750 

8.1..2. Постављање билборда м2 35.000 
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Табела 2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у 
заштићеном подручју 

Ред. бр. Предмет накнаде Основица Висина у РСД 

1. Кампери, камп приколице (годишња накнада) објекат 3.800

2 Шатори (дневна накнада) м² површине шатора 30

Табела 3. Коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју 

РЕД. 
БР. Предмет накнаде Основица Висина у 

РСД 

1. I категорија моторних возила до 1,3 м висине (код предње осовине возила) - мотоцикли 
и путничка возила дан 300 

2. II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3 м и комби возила дан 500 

3. III категорија моторних возила висине веће од 1,3 м (аутобуси и камиони) дан 700 

4. IV категорија моторних возила висине веће од 1,3 м (код предње осовине вучног возила) 
са више од 3 осовине - сва возила са више од 3 осовине дан 1.700 

Табела 4. Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне активности, одржавање манифестација 

РЕД. БР. Предмет накнаде Основица Висина у РСД 

1. Коришћење земљишта за спорт   

1.1. Сплавова, платформи по м2/годишње 2.100 

Табела 5. Коришћење имена и знака заштићеног подручја 

РЕД. 
БР. Предмет накнаде Основица Висина у 

РСД 

1. Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног 
лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго  По уговору 

2. 
Коришћење имена и знака заштићеног добра, у имену правног 

лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако 
не постоји сагласност 

годишњи приход остварен коришћењем 
имена и знака заштићеног подручја 1% 

Табела 6. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима 

РЕД. 
БР. Предмет накнаде Основица Висина у 

РСД 

1. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима   

1.1. за пунолетног посетиоца дан 100 

1.2. за децу од 8 до 18 година дан 50 

2. Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски предели, клисуре и 
кањони, простори са водопадима, видиковци, пећине и друге зоне)   

2.1. за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу дан 250 

2.2. за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу дан 150 

Табела 7. Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја 

РЕД. БР. Предмет накнаде Основица Висина у РСД 

1. Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају 
својства заштићеног подручја м2 225 

Члан 4

Утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја врши 
управљач заштићеног подручја решењем за календарску годи-
ну, односно сразмерно периоду коришћења, када је период ко-
ришћења краћи од календарске године. 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за календарску го-
дину, плаћа се тромесечно, у року од 15 дана по истеку тро-
месечја. 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за период коришћења 
краћи од календарске године, плаћа се месечно, у року од 15 дана 
по истеку месеца. 

Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, накнаде за коришћење 
заштићеног подручја које се плаћају дневно, обвезник накнаде плаћа 
овлашћеном лицу управљача заштићеног подручја, приликом улас-
ка у заштићено подручје, на основу издатог одговарајућег рачуна, 
односно улазнице на улазним местима, односно информативним 
пунктовима, информативним центрима или на други начин. 
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Обвезнику који отпочиње обављање делатности у заштићеном 
подручју утврђује се аконтациона обавеза, у року од 15 дана од 
дана почетка обављања делатности, а плаћање се врши у року из 
става 2. овог члана. 

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба ми-
нистарству у чијој су надлежности послови заштите животне 
средине (када је заштићено подручје проглашено актом Владе), 
односно органу у чијој су надлежности послови заштите живот-
не средине аутономне покрајине (када је заштићено подручје 
проглашено актом Владе а налази се на територији аутономне 
покрајине, односно када је проглашено актом надлежног органа 
аутономне покрајине), односно органу у чијој су надлежности 
послови заштите животне средине јединице локалне самоуправе 
(када је заштићено подручје проглашено актом јединице локалне 
самоуправе).

Члан 5

Накнаде за коришћење заштићеног подручја ослобађају се: 

1) физичка лица која живе у заштићеном подручју, која су за-
послена на простору заштићеног подручја, која обављају 
послове или врше службене радње у заштићеном под-
ручју; 

2) деца предшколског узраста; 
3) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама; 
4) пензионери са најнижим износом пензије у смислу закона 

којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање уз под-
ношење доказа - последњег примљеног чека од пензије; 

5) корисници чије активности непосредно доприносе уна-
пређењу стања, презентацији и промоцији вредности 
заштићеног подручја; 

6) корисници код којих су, услед елементарне непогоде или 
других разлога, наступиле околности које битно отежа-
вају услове рада и пословања за време трајања тих окол-
ности; 

7) постављање и коришћење привремених објеката за пче-
ларство; 

8) корисници ствари у јавној својини који обављају актив-
ности од општег интереса који за обављање тих актив-
ности користе непокретности посебне намене које су у 
посебном режиму у складу са законом. 

Кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу 
стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја 
утврђује управљач заштићеног подручја на основу критеријума 
које прописује министар у чијој су надлежности послови заштите 
животне средине

Члан 6

Приходи остварени од накнада за коришћење заштићеног под-
ручја припадају Управљачу и уплаћују се на рачун управљача 
Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“ а то је 
Установа „Резервати природе“ Зрењанин.

Средства остварена од накнада по овој Одлуци користе се за 
заштиту развој и унапређење заштићеног подручја, односно 
спровођење Плана и Програма управљања и на исте се примењују 
одредбе Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Члан 7 

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама 
за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе 
„Ритови доњег Потисја“  („Службени гласник РС“, број 64/15 и 
70/18). 

Члан 8 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.


