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904.
На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
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ди Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ
ЗА РАВНОМЕРНИ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Новчана награда за Годишње признање у области спорта у
2013. години за најбоље екипе у мушкој и женској конкуренцији,
утврђује се у износу од по 400.000,00 динара.

Члан 1.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о оснивању Агенције за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Агенција), („Службени
лист АПВ“ број 17/11).
Члан 2.
Председнику и члановима Управног одбора Агенције за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине,
именованим Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине,
број: 023-65/2011 од 14. децембра 2011. године, мандат престаје
након усвајања свих завршних аката неопходних за престанак
рада Агенције.
Члан 3.
Агенција за регионални развој Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, преузима 01.01.2014. године од Агенције за
равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине
све запослене, сва права, а посебно права по основу међународних и билатералних пројеката у којима је Агенција укључена,
обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву.

II

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 17-28/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

906.
На основу члана 42. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 31. Покрајинске
скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Члан 4.

I

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ р а з р е ш а в а се дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-884/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић , с.р.

905.
На основу члана 4. став 5. Одлуке о додели годишњег признања
у области спорта (“Службени лист АПВ”, број 8/03), члана 30. тачка 2. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-94/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.
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907.

11. децембар 2013.
РЕШЕЊЕ

На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 18. Покрајинске
скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013.
године, д о н е л а је

I
МАРТА ТАКАЧ и м е н у ј е се за директорку Јавног предузећа
„Војводинашуме“ Петроварадин, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

РЕШЕЊЕ
I
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ и м е н у ј е се за директора Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-49/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Број: 023-98/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

910.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број 4/10) а у вези члана 38. став 1. тачка 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

I
МИРКО АЏИЋ разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“
Нови Сад.

908.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број 4/10) а у вези члана 38. став 1. тачка 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-95/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

МАРТА ТАКАЧ разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-97/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

909.
На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 16. Покрајинске
скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године,
д о н е л а је

911.
На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 17. Покрајинске
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде
Војводине“ („Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
МИРКО АЏИЋ и м е н у ј е се за директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

11. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-96/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

912.
На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13), члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10) и члана 60. став
1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”,
број 119/12), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о издавању три бланко менице
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном промету, коју је донео
Управни одбор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, на
XXIX седници одржаној 22. 11. 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-89/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

913.
На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13), члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10) и члана 49. став
3. а у вези са чланом 66. став 2. Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник РС”, број 119/12), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године,
д о н е л а је
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-142/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

914.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе - Центра за
привредно-технолошки развој Војводине (“Службени лист АПВ”
број 4/08) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист
АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Установе - Центра за привреднотехнолошки развој Војводине, број: 451/2013 који је донео директор Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине, 5. децембра 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-93/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

915.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези члана 1. алинејa 7.
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ», број 18/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Oдлуку о допунама Статута Српског народног позоришта, Нови Сад, број: 01-1549/1-2013, коју је донео
Управни одбор Српског народног позоришта, на 6. седници одржаној 15. јула 2013. године.
II

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

I

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Даје се сагласност на Одлуку о покрићу губитка по Завршном
рачуну за 2012. годину ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад, коју је донео Управни одбор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, на XXIX седници одржаној 22.11.2013.године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

Број: 022-872/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

916.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обукe у професионалним и радним вештинама, Нови
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Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) и чл. 33 и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

равни одбор Установе, на седници одржаној 22. новембра 2013.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним
и радним вештинама Нови Сад за 2013. годину, коју је усвојио
Управни одбор Едукативног центра за обукe у професионалним
и радним вештинама Нови Сад, на седници одржаној 02.12.2013.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-118/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић , с.р.

11. децембар 2013.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-147/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

919.
На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана
36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09 и
67/12 – УС РС), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

917.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09),
члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Именује се члан Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov, до истека
мандата Управном одбору:
- Виера Бенкова, књижевница.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-819/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

918.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези са чланом 1. Одлуке о
преузимању права и обавеза оснивача над Новинско-издавачком
установом „Мисао“ («Службени лист АПВ», број 13/03), Влада
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Издавачке установе «Мисао» за 2013. годину, које је усвојио Уп-

I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Студентског центра ‘’Суботица’’ у Суботици:
- представници оснивача:
- председник
Иван Вучинац, економиста, запослен у D.O.O ‘’Blue sport time’’
у Суботици;
- чланови:
1. Драган Андрић, дипломирани правник, адвокат у
Суботици;
2. Станислав Дудаш, аутоелектричар, запослен у ЈП
‘’Суботица-транс’’ у Суботици’;
3. Јанош Дирнер, наставник информатике, запослен у
Средњој медицинској школи у Суботици;
- представници студената
1. Игор Тркуља, Економски факултет у Суботици;
2. Милош Шувак, Грађевински факултет у Суботици;
- представник Универзитета у Новом Саду
1. проф. др Срђан Колаковић, Грађевински факултет у Суботици;
- представници запослених у Установи
1. Ана Стипић, кувар – вођа смене;
2. Јована Костић, дипломирани инжењер грађевине, шеф службе за одржавање.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-890/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

11. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

920.
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961/13/1, који је донео директор Геронтолошког центра у Вршцу,
26. јула 2013. године.

На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду (‘’Службени гласник РС’’, број: 18/10 и 55/13), чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10) и члана
36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник РС’’, број: 99/09 и
67/12 – УС РС), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-668/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић , с.р.

I
Именују се председник и чланови Управног одбора Студентског центра ‘’Суботица’’ у Суботици:
- представници оснивача:
- председник
Слободан Грковић, магистар техничких наука из Суботице;
- чланови:
1. Бојан Костић, дипломирани инжењер грађевине из
Суботице;
2. Емил Дулић, дипломирани правник из Суботице;
3. Јанош Дирнер, наставник информатике, запослен у
Средњој медицинској школи у Суботици;
- представници студената:
1. Немања Драгићевић, Грађевински факултет у Суботици;
2. Синтија Лошонц, Учитељски факултет на мађарском
наставном језику у Суботици.
- представник Универзитета у Новом Саду:
1. проф. др Срђан Колаковић, Грађевински факултет у Суботици;
- представници запослених у установи:
1. Јелисавета Фабијан, економиста, шеф ресторана;
2. Ивица Будановић, економски техничар, шеф сале.

922.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05) и чл. 124. и 133. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11) а у вези са
тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки
центар „Бечеј“ у Бечеју („Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом
30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, број 4/10) у поступку разрешења директора Геронтолошког центра „Бечеј“ у Бечеју, Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 11. децембра 2013. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДР ЂЕРЂ РИЦ, специјалиста опште медицине из Бачког Петровог Села, р а з р е ш а в а се дужности директора Геронтолошког
центра „Бечеј“ у Бечеју, на коју је именован Решењем Извршног
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00596/2009 од 28.
октобра 2009. године, на време од четири године.
II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-698/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

Број: 022-891/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

921.
На основу члана 30. став 1. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10), а у вези са тачком
I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у
Вршцу („Службени лист АПВ”, број 7/02) и чланом 12. став 1. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11.
децембра 2013. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Геронтолошког центра у Вршцу, број:

923.
На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити
(“Службени гласник РС”, број 24/11) а у вези са тачком 1. Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Бечеј“ у
Бечеју (“Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”,
број 4/10) у поступку именовања директора Геронтолошког центра „Бечеј“ у Бечеју, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДР ЂЕРЂ РИЦ, специјалиста опште медицине из Бачког
Петровог Села, и м е н у ј е се за директора Геронтолошког центра „Бечеј“ у Бечеју, на време од четири године.
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11. децембар 2013.

II

Члан 8.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.

У члану 15. речи: „13 став“ , замењују се речима: „14. став 1.“

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-699/2013
Нови Сад, 11. децембар 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић, с.р.

924.
На основу члана 74.став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број: 5/10, 8/10 и 21/10) и члана 61. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
11/10 и 43/13), Одбор за административна и мандатна питања, на
седници одржаној 6. децембра 2013. године донео је
OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА
ИЗАБРАНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о службеним путовањима изабраних и именованих
лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“ број 23/10 и 28/12), у члану 3. став 1 реч: „потреби“
се брише а реч „упућивања“ се ставља у одговарајући падеж.
У ставу 2. после речи „Скупштинe“ стваља се зарез, брише везник „и“, а после речи „делегације“ брише се тачка и додају речи:
„и одобрава средства за путовање функционера и делегације.“
У ставу 6. после речи „Војводине“ , уместо запете, ставља се тачка, а речи: „а одобрава их решењем Одбор за административна
и мандатна питања“ бришу се.

Члан 9.
Члан 17. мења се и гласи:
„Лица која се упућују на службено путовањe имају право на
дневнице и накнаду осталих трошкова за службено путовање, у
висини, под условима и на начин утврђен републичким прописима, а у складу са прописима којима се уређује питање накнаде
трошкова и других примања изабраних, именованих постављених запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења
а објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
18Број :020-56/2010
Нови Сад, 06. децембар 2013. године.

925.
На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист
АПВ” број 5/10, 8/10-исп. и 21/10 ) Одбор за административна и
мандатна питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 22. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Члан 2.
У члану 4. став 1. речи: „скупштинских службеника, намештеника“, замењују се речима: „постављених, запослених“
Члан 3.
У члану 5. став 2 алинеја трећа речи: „ и секретара“ се бришу.

Члан 1.
У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/2012,
28/2012 32/12, 1/13, 12/13, 34/13, 39/13 и 46/13), у члану 1. став 2
додаје се алинеја:
„ – Игор Салак. “

Члан 4.
Члан 8. се брише.
Досадашњи чл. 9-18, постају чл. 8- 17.
Члан 5.
У члану 9. став 1 реч: „писменом“ замењује се речју „писаном“
а број „10“ замењују се бројем „седам.“
У ставу 3 речи: „европске послове“ замењују се речима: „европске интеграције“.

Члан 2.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 020-36/12
Нови Сад, 6. децембар 2013. године

Члан 6.
У члану 10. став 1 речи: „Одбору за административна и мандатна питања писмени“ , замењују се речима: „организационој
јединици за финансије писани“ .
Став 3. се брише.
Члан 7.
У члану 13. речи: „писмени “, замењују се речима: „ писани “.

Заменик председника одбора
Бранислав Богарошки ,с.р.

Заменик председника Одбора
Бранислав Богарошки ,с.р.

926.
На основу члана 21. алинеја 4 Одлуке о организацији и раду
Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 28/2012) Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 6. децембра 2013. године, донео је

11. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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РЕШЕЊЕ

II

О РАЗРЕШЕЊУ
ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.

I

Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

Александар Вујков, дипломирани економист, разрешава се
дужности помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, са даном 18. децембром 2013. године.

18 Број: 112-26/2013
Нови Сад, 06. децембар 2013. године

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 118-3/2013
Нови Сад, 06. децембар 2013. године

Заменик председника одбора
Бранислав Богарошки

Заменик председника одбора
Бранислав Богарошки, с.р.

929.
На основу чланова 10., 11. став 2 и 21. алинеја 4 Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 28/2012) Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. децембра 2013. године,
донео је
РЕШЕЊЕ

927.

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 21. алинеја 4 Одлуке о организацији и раду
Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 28/2012) Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 6. децембра 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Душан Павловић, дипломирани правник , разрешава се дужности помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине са даном 18. децембром 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 118-2/2013
Нови Сад, 06. децембар 2013. године

Заменик председника одбора
Бранислав Богарошки, с.р.

928.

I
Славица Петковић, дипломирани правник, поставља се за помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
са даном 18. децембром 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 112-27/2013
Нови Сад, 06. децембар 2013. године

Заменик председника одбора
Бранислав Богарошки

930.
На основу чланова 10., 11. став 2 и 21. алинеја 4 Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 28/2012) Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 06. децембра 2013. године,
донео је

На основу чланова 10., 11. став 2 и 21. алинеја 4 Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 28/2012) Одбор за административна и мандатнa питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 6. децембра 2013. године,
донео је

О ПОСТАВЉЕЊУ
ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕШЕЊЕ

I

О ПОСТАВЉЕЊУ
ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Александар Вујков, дипломирани економист, поставља се за
помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине са даном 18. децембром 2013. године.

I
Јелена Злојутро, дипломирани правник, поставља се за помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине са
06. децембром 2013. године.

РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
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Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
18 Број: 112-25/2013
Нови Сад, 06. децембар 2013. године

Заменик председника одбора
Бранислав Богарошки,с.р.

931.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст)
а у вези чланова 124. и 125. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011) у поступку давања
сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра
за социјални рад Пландиште, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЂУРЂЕВКЕ ТАФРА,
дипломираног специјалног педагога из Пландишта на функцију
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Пландиште.
II

11. децембар 2013.

933.
На основу члана 21. Закона о привредним коморама (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број: 65/2001 и 36/2009) и члана
27. Статута Регионалне привредне коморе Нови Сад, Скупштина
Регионалне привредне коморе Нови Сад, на Конститутивној седници одржаној 12. децембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ, СТОПЕ,
НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА
ЧЛАНАРИНЕ РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ
КОМОРИ НОВИ САД
ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Привредна друштва и други облици организовања који обављају привредну делатност, банке и друге финансијске организације, организације за осигурање имовине и лица, институције
које обављају делатност у области науке и други чланови Регионалне привредне коморе Нови Сад (у даљем тексту: Комора) обрачунавају и плаћају чланарину Комори за 2014. годину по стопи
од 0,29 %.
Члан 2.
Основицу по којој се плаћа чланарина Комори чине остварене
бруто зараде запослених, без умањења по основу ослобађања и
олакшица.

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.

Члан 3.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију

Чланови Коморе који имају од 0 до 10 запослених плаћају
чланарину Комори у паушалном износу од 15.000,00 динара годишње, са роком уплате до 30.06.2014.године.

Број: 129-022-882/2013
Нови Сад, 09. децембар 2013. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић ,с.р.

932.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст)
а у вези чланова 124. и 125. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011) у поступку давања
сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра
за социјални рад Кикинда, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање РАДИСЛАВА ИВЕТИЋА, дипломираног економисте из Кикинде на функцију вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Кикинда.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију
Број: 129-022-880/2013
Нови Сад, 09. децембар 2013. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић ,с.р.

Члан 4.
Предузетници (занатске, угоститељске, трговачке радње и
други облици пословања), плаћају чланарину Комори по стопи
од 1% на основицу, на коју плаћају порез на доходак грађана за
приходе од обављања самосталне делатности.
Члан 5.
Чланарина из члана 1. и 3. ове одлуке уплаћује се на текуће
рачуне Регионалне привредне коморе Нови Сад, број: 3551003257-73 код ‘’Војвођанскe банкe’’ АД Филијала Нови Сад;
број: 160-932202-77 код ‘’Банкe интезe’’ Нови Сад; број: 310-4966 код ‘’NLB banke’’ AD Београд-Филијала Нови Сад; број: 2651040310001705-84 код ‘’Raiffeisenbank’’ AD Београд- Филијала
Нови Сад; број: 340-11006029-61 код ‘’Erste bank’’ AD Нови Сад; и
број: 375-471-46 код VTB банке АД Београд на дан исплате зарада
и уплате пореза и доприноса из зарада запослених, са позивом на
број ПИБ-а.
Члан 6.
Чланови Коморе из члана 1.ове одлуке обрачунавају и плаћају
чланарину Комори, приликом сваке исплате зарада запослених.
Члан Коморе даје налог за пренос средстава у висини обрачунате чланарине Комори, пословној банци код које има текући рачун, са којег је извршена исплата зарада.
Ако члан Коморе врши исплату зарада са више текућих рачуна, дужан је да изда налог за пренос средстава на име чланарине
Комори, сразмерно обрачунатим и исплаћеним зарадама са тог
рачуна.
Члан 7.
Овлашћује се Управни одбор Коморе да доноси измене и допуне ове одлуке, ако у току 2014. године дође до значајнијих промена које битније утичу на финансирање Коморе.

11. децембар 2013.
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Члан 8.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у ‘’Службеном гласнику Републике Србије’’ и ‘’Службеном листу
АП Војводине’’, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

За коришћење Резервата привредно друштво или друго правно
лице, предузетници и грађани (у даљем тексту: корисници), који
користе погодности Резервата као заштићеног подручја и његове
вредности, који обављају делатности на подручју Резервата или
на други начин користе ово заштићено подручје или својим радом
наносе штету, плаћају накнаду ЈП „Војводинашуме” (у даљем
тексту: Управљач) односно огранку предузећа ШГ „Банат” Панчево, као Управљачу заштићеног подручја, по основу утврђеном
чланом 70. Закона о заштите природе, и то за:
- делатност из области туризма, угоститељства, трговине, занатства, изградње, експлоатације минералних сировина, транспорта, дистрибуције, преноса, телекомуникација, снимања, водопривреде, индустрије, енергетике,
саобраћаја, коришћења дивље флоре и фауне и сл.,
- коришћење уређених терена у Резервату или погодних
терена за одређене намене,
- коришћење имена и знака Резервата,
- коришћење услуга које пружа Јавно предузеће и
- улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

Регионална привредна комора Нови Сад
Број: 1199-I/13-11
У Новом Саду, 12. децембра 2013.г.

Председник Скупштине,
мр Милинко Цицмил, с.р.

934.
На основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 91/10 - исправка), Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме”, на XXXVI седници од
27.06.2013. године, донео је
ОДЛУКА
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ
„ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА”

Члан 3.

Члан 1.
Овом одлуком одређује се и утврђује висина и начин обрачуна
и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара” (у даљем тексту:
Резерват).

Управљач одређује основицу и утврђује висину накнаде за коришћење Резервата у зависности од вида коришћења тог подручја
и његових погодности, сходно одредбама чл. 3, 4, 5. и 6. Уредбе
о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате
накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник
РС”, број 43/10).
Члан 4.
Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле:

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

ИЗНОС (ca ПДВ)

I ДЕЛАТНОСТИ
1. ТУРИЗАМ
Власници и корисници објеката
1.1. За делатност туристичког, ловног*, наутичког и
сличног посредовања у заштићеном подручју
1.2. Обављање делатности наутичког туризма
који се односи на власнике или кориснике
наутичког сидришта, привезишта или туристичког
пристаништа

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

по објек.
Седишта рег.
Једин.

година

13.200,00

По прихватном
или пловном
објекту

година

10.000,00

Напомена: У складу са Уредбом и прописаним режимима заштите.
2. УГОСТИТЕЉСТВО
Власници, корисници или закупци угоститељских
објеката у којима се пружају услуге смештаја,
исхране и пића

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

2.1. Научно-образовни, рекреациони центри и сл.

m2

година

360,00

2.2. Одмаралишта, ресторани, ловачки домови

m2

година

300,00

2.3. Одмаралишта намењена едукацији - школе у
природи

m2

година

144,00

2.4. Ресторани, кафане, барови, дискотеке и сл.

m2

година

2.5. Привремени објекти (киоск, бифе и сл.) у
којима се пружају услуге исхране и пића

m2

година

Власници или корисници објеката у којима се
пружају услуге исхране и пића или пића
1.000,00
1.000,00
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2.6. Монтажни објекти (шатори и сл. за време
сајмова и сл. манифест.)

m2

11. децембар 2013.
на дан

330,00

Напомена: У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи простор на коме се пружа услуга (терасе,
баште и сл.).
3. ТРГОВИНА
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

3.1. Продавница прехрамбених и непрехрамбених
производа

m2

година

840,00

3.2. Киосци за продају дувана, штампе и друге
робе, тезге за резне артикле и друго

по објекту

година

3.3. Сувенирнице

m2

година

300,00

3.4. Покретна тезга за продају сувенира (осим
домаће радиности) и други покретни објекат
намењен продаји робе

m2

дан

450,00

3.5. Стоваришта разних роба

m2

година

270,00

3.6. Складишта свих врста материј. и роба

m2

година

150,00

5.000,00

4. ЗАНАТСКЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

4.1. Занатске и сервисне радионице

m2

година

375,00

4.2. Покретни објекти за забаву (рингишпили,
аутодроми и сл.)

m2

на дан

240,00

6. ВОДОПРИВРЕДА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВОДЕ
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

6.1. цевоводни транспорт (водовод)

m’

година

60,00

6.2. пловне каналске мреже

km

година

120.000,00

6.3. рибњак за производњу различитих врста рибе
(нпр. шаран)

hа

година

3.000,00

7. ЕНЕРГЕТИКА - ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

7.1. подземни електроводови (нн и вн)

m’

година

102,00

7.2. далеководи надземни 220 kV ширина коридора
20 m

m2 трасе
коридора

година

48,00

7.3. далеководи надземни 110 kV ширина коридора
15 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

7.4. далеководи надземни 35 kV ширина коридора
10 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

7.5. далеководи надземни 20 и 10 kV ширина
коридора 5 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

7.6. трафостанице

по m2 зауз.
простора

година

480,00

7.7. стубне станице

по објек.

година

1.680,00

8. САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунс. период

Висина накнаде
(динара)

km

година

60.000,00

8.1. Друмски саобраћај
8.1.1. Државни пут првог и другог реда

11. децембар 2013.
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8.1.2. Општински пут

km

година

45.000,00

8.1.3. Некатегорисани шумски пут

km

година

36.000,00

8.2. Цеводни транспорт гаса

m’

годишње

60,00

8.3.1. Привез за чамце

пловило

година

3.000,00

8.3.2. Привез за понтоне

пловило

година

10.674,00

8.3.3. Привез за сплавове

пловило

година

21.864,00

8.4.1. Надземни телефонски водови

m’

година

120,00

8.4.2. Подземни телефонски водови

m’

година

60,00

8.4.3. Базне станице мобилне телефоније

по m2 зауз.
прос.

година

3.600,00

8.5.1. ТВ релеји, репетитори, предајници са
објектима и опремом

по m2 зауз.
прос.

година

3.600,00

8.5.2. Радио станице осим радиоаматера, СУП и
војске

по m2 зауз.
прос.

година

3.000,00

8.3. Водени саобраћај

8.4. Телефонски саобраћај

8.5. Радио и ТВ станице и репетитори

Напомена 1: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на утврђену вредност накнаде за власника станице,
односно репетитора, други корисник плаћа 30% вредности накнаде.
Напомена 2: Ако се станица или репетитор налази на неком грађевинском објекту, обрачунава се просечна површина тог типа
станица, односно репетитора.
9. СНИМАЊЕ
Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

9.1.1. Снимање играних филмова

дан

уговорено време

6.504,00

9.1.2. Снимање документарних филмова

дан

уговорено време

4.800,00

9.1.3. Снимање рекламних филмова

дан

уговорено време

12.000,00

9.1.4. Фотографисање ретких врста,
професионално

дан

уговорено време

9.1.5. Снимање звучних ефеката

дан

уговорено време

Правна и физичка лица која снимају филмове
9.1. Снимање филмова

2.000,00
2.000,00

10. КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ
Физичка лица која врше сакупљање, односно
брање

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

10.1.1. Сакупљање гљива, пужева и плодова

по особи

дан

96,00

10.1.2. Сакупљање гљива, пужева и плодова

по особи

сезона

2.160,00

10.2.1. Кошење ливада

ar

годишње

10.2.2. Коришћење трске

сноп

Уговорен период

24,00

10.2.3. Коришћење рогоза

сноп

Уговорен период

300,00

10.1. Гљиве, лековито биље и плодови

10.2. Коришћење трске и кошење ливада

10.3. Риболов

228,00

Страна 1320 - Број 48

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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по риболов.

дневно

900,00

Напомена: Кошење ливада је могуће наплаћивати само на површинама где Јавно предузеће није корисник.
II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ
11. ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Власник, корисник, организатор и сл.

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

11.1.1. Говедо

грло

месец

48,00

11.1.2. Теле

грло

месец

24,00

11.1.3. Коњ

грло

месец

36,00

11.1.4. Ждребе

грло

месец

15,00

11.2.1. Овца

грло

месец

24,00

11.2.2. Јагње

грло

месец

7,00

11.2.3. Коза

грло

месец

24,00

11.2.4. Јаре

грло

месец

7,00

11.2.5. Свиња

грло

месец

24,00

11.2.6. Прасе

грло

месец

7,00

11.1. Пашарење (крупна стока) *

11.2. Пашарење (ситна стока) *

12. ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Власник, корисник, организатор и сл.

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

12.1. Спортски терени, игралишта, базени, плаже
и други спортски терени

m2

година

25,00

12.2. Камп приколице

објекат

година

1.200,00

12.3. Камп кућице

објекат

година

2.400,00

12.4. Камп простор

m2

дан

120,00

12.5. Постављање кошница

по кошници

година

150,00

12.6. Шатори

m2

дан

30,00

12.7. Културне, спортске и друге манифестације
рели и друге трке...

догађај

дан

20.000,00

13. РЕКЛАМЕ
Постављање реклама у заштићеном добру

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

13.1. Рекламе, панои и информативне ознаке

m2

година

15.000,00

13.2. Билборди

m2

година

30.000,00

14. КУЋЕ ЗА ОДМОР (ВИКЕНДИЦЕ)
Власник-корисник објеката у границама СРП

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

14.1. Куће за одмор (викендице)

m2

година

150,00

Напомена: Односи се на постојеће објекте, изградња нових забрањена Уредбом
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III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
15. КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Коришћење имена и знака

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)
Споразумно по уговору
– у случају несагласности
воља 1% годишњег износа
укупног прихода оствареног коришћењем имена и
знака резервата

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

Напомена: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се на несумњив начин указује на порекло робе
или услуга, а притом се у реклами или на производу не уноси потпун назив Специјалног резервата природе.
IV КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
16. УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Услуге презентације заштићеног подручја

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

16.1. Услуга водича

по групи
(до 25 особа)

дан

3.150,00

16.2. Услуга презентације (едукативни час у
трајању од 45 мин)

по групи
(до 25 особа)

45 мин

2.400,00

16.4. Услуге преводиоца

по групи
(до 25 особа)

дан

3.300,00

17. УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГА И ДРУГИХ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА
17.1. Паркинзи за аутобус

возило

дан

17.2. Паркинг за аутомобиле

возило

дан

17.3. Корисник ложишта

по ложишту

дан

240,00
120,00
200,00

V УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
18. УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
18.1. Улазак у заштићено подручје моторним возилом
18.1.1. Власник - корисник моторног возила за возило следеће категорије возила:
I категорија - моторна возила до 1,3 м висине (код
предње осовине возила

по моторном
возилу

Дневно /
по уласку

120,00

II категорија - моторна возила са приколицом
висине до 1,3 м и комби

по моторном
возилу

Дневно /
по уласку

240,00

III категорија - моторна возила висине веће од 1,3
(аутобуси и камиони)

по моторном
возилу

Дневно /
по уласку

420,00

IV категорија-моторна возила висине веће од 1,3
м (код предње осовине вучног возила) са више од 3
осовине-сва возила са више од 3 осовине

по моторном
возилу

Дневно /
по уласку

840,00

18.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју
18.2.1. Pегистровани посетилац

Пунолетни
посетилац

дневно

120,00

18.2.2. Pегистровани посетилац

Деца од 6 до 18
година

дневно

60,00

18.2.3. Улаз повлашћене групе одрасле особе- пензионери, инвалиди

По посетиоцу

дан

18.2.4. Улаз повлашћене групе особа - деца

По посетиоцу

дан

75,00
36,00

Напомена 1: Накнада се наплаћује на улазној станици од стране овлашћеног лица Јавног предузећа издавањем рачуна.
Напомена 2: Власници, или корисници моторних возила који имају пребивалиште, или боравиште на подручју Специјалног резервата природе, за улаз добиће одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.
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Члан 5.
Накнаду за коришћење пашњака, постављање кошница,
коришћење ложишта, не плаћају сопственици шума и шумског
земљишта, када обављају делатност на свом земљишту за
сопствене потребе.
Члан 6.
Накнаде које се утврђују на годишњем нивоу, обрачунавају се
у децембру за текућу годину и плаћају се на основу испостављене
фактуре у законском року.
Накнаде које се утврђују на основу количина обрачунавају се
месечно и плаћају по испостављеној фактури најкасније до 10.
у текућем за претходни месец, на основу података о количини
(експлоатисана сировина и др.) коју доставља корисник.
Накнаде које се обрачунавају дневно, плаћају се чувару
заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу продајом
улазнице (карте, вињете и др.) или издавањем рачуна. Управни
одбор Јавног предузећа „Војводинашуме” ближе ће прописати
начин наплате накнаде за улазак у заштићено подручје.
Начин и рок плаћања накнаде за сезонске и привремене
активности из табеле наведене у члану 4. ове одлуке, одређују
се приликом закључивања уговора или издавања одређеног
одобрења.
Члан 7
Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на рачун ШГ
„Банат” Панчево, а средства остварена од накнада по овој одлуци
користе се за заштиту, развој и унапређење Резервата и на исте се
примењују одредбе Закона о заштити природе.
Члан 8
Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, могу
се ослободити, односно накнада се може умањити за: локално
становништво, стално запослене ЈП „Војводинашуме“, физичка
лица која обављају послове или врше службене радње у Резервату,
лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу до осам
година и пензионере преко 70 година живота.
Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до
30% од обрачунатог задужења због елементарних непогода или
других оправданих разлога који битно отежавају услове рада и
пословања.
Одлуке из претходна два става овог члана, након договора са
локалним самоуправама, доноси Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме”.
Члан 9
Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП
„Делиблатска пешчара” доноси Управни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин.
Члан 10
Ова одлука објављује се у „Службеном листу АПВ” по добијању сагласности Mинистарства природних ресурса, рударства
и просторног планирања и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ донета 15.10.2008. год под бројем
401-00-563/2007-03

На основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме”, на XXXVI седници од
27.06.2013. године, донео је
ОДЛУКА
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ
„ОБЕДСКА БАРА”

Члан 1.
Овом одлуком одређује се и утврђује висина и начин обрачуна
и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Обедска бара” (у даљем тексту: Резерват).
Члан 2.
За коришћење Резервата привредно друштво или друго правно
лице, предузетници и грађани (у даљем тексту: корисници), који
користе погодности Резервата као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатности на подручју Резервата
или на други начин користе ово заштићено подручје или својим
радом наносе штету, плаћају накнаду ЈП „Војводинашуме” (у
даљем тексту Управљач) односно огранку предузећа ШГ „Сремска Митровица” Сремска Митровица, као Управљачу заштићеног
подручја, по основу утврђеном чланом 70.Закона о заштите природе, и то за:
- делатност из области туризма, угоститељства, трговине, занатства, изградње, експлоатације минералних сировина, транспорта, дистрибуције, преноса, телекомуникација, снимања, водопривреде, индустрије, енергетике,
саобраћаја, коришћења дивље флоре и фауне и сл.,
- коришћење уређених терена у Резервату или погодних
терена за одређене намене,
- коришћење имена и знака Резервата,
- коришћење услуга које пружа Управљач и
- улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.
Члан 3.
Управљач одређује основицу и утврђује висину накнаде за коришћење Резервата у зависности од вида коришћења тог подручја
и његових погодности, сходно одредбама чл. 3, 4, 5. и 6. Уредбе
о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате
накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник
РС”, број 43/10).

Председник Управног одбора
Ненад Чанак, дипл.ецц, с.р.

Члан 4.
Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле:

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

ИЗНОС (са ПДВ)

I ДЕЛАТНОСТИ
1.

ТУРИЗАМ
Власници и корисници објеката

Јединица
мере

1.1. За делатност туристичког, ловног*, наутичког и
по објек. сесличног посредовања у заштићеном подручју
дишта рег. једин.

Обрачунски
период

Висина накнаде (динара)

година

13.200,00

11. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 48 - Страна 1323

Напомена: У складу са Уредбом и прописаним режимима заштите.
2.

УГОСТИТЕЉСТВО

Власници, корисници или закупци угоститељских
објеката у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде (динара)

2.1. Научно-образовни, рекреациони центри и сл.

m2

година

360,00

2.2. Одмаралишта, ресторани, ловачки домови

m2

година

300,00

2.3. Одмаралишта намењена едукацији - школе у
природи

m2

година

144,00

2.4. Ресторани, кафане, барови, дискотеке и сл.

m2

година

2.5. Привремени објекти (киоск, бифе и сл.) у којима се пружају услуге исхране и пића

m2

година

1.000,00

2.6. Монтажни објекти (шатори и сл. за време
сајмова и сл. манифест.)

m2

на дан

330,00

Власници или корисници објеката у којима се
пружају услуге исхране и пића или пића
1.000,00

Напомена: У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи простор на коме се пружа услуга (терасе,
баште и сл.).
3.

ТРГОВИНА
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

3.1. Продавница прехрамбених и непрехрамбених
производа

m2

година

3.2. Киосци за продају дувана, штампе и друге
робе, тезге за резне артикле и друго

по објекту

година

3.3. Сувенирнице

m2

година

300,00

3.4. Покретна тезга за продају сувенира (осим
домаће радиности) и други покретни објекат
намењен продаји робе

m2

дан

450,00

4.

Висина накн. (динара)
840,00
5.000,00

ЗАНАТСКЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

4.1. Занатске и сервисне радионице

m2

година

375,00

4.2. Покретни објекти за забаву (рингишпили,
аутодроми и сл.)

m2

на дан

240,00

5.

ВОДОПРИВРЕДА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВОДЕ
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

6.1. цевоводни транспорт (водовод)

m’

година

60,00

6.2. пловне каналске мреже

кm

година

120.000,00

6.3. рибњак за производњу различитих врста рибе
(нпр. шаран)

hа

година

3.000,00

6.

ЕНЕРГЕТИКА - ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

7.1. подземни електроводови (нн и вн)

m‘

година

102,00

7.2. далеководи надземни 220 КВ ширина коридора
20 m

m 2 трасе
коридора

година

48,00

7.3. далеководи надземни 110 КВ ширина коридора
15 m

m 2трасе
коридора

година

45,00
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7.4. далеководи надземни 35 КВ ширина коридора
10 m

m 2 трасе
коридора

година

45,00

7.5. далеководи надземни 20 и 10 КВ ширина
коридора 5 m

m 2трасе
коридора

година

45,00

7.6. трафостанице

по m 2зауз.
простора

година

480,00

7.7. стубне станице

по објек.

година

1.680,00

7.

САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Јединица мере

Обрачунс. период

Висина накнаде
(динара)

8.1.1. Државни пут првог и другог реда

кm

година

60.000,00

8.1.2. Општински пут

кm

година

45.000,00

8.1.3. Некатегорисани шумски пут

кm

година

36.000,00

8.2. Цеводни транспорт гаса

m’

годишње

60,00

8.3.1. Привез за чамце

пловило

година

3.000,00

8.3.2. Привез за понтоне

пловило

година

10.674,00

8.3.3. Привез за сплавове

пловило

година

21.864,00

8.4.1. Надземни телефонски водови

m’

година

120,00

8.4.2. Подземни телефонски водови

m’

година

60,00

8.4.3. Базне станице мобилне телефоније

по m 2 зауз.
прос.

година

3.600,00

8.5.1. ТВ релеји, репетитори, предајници са
објектима и опремом

по m 2зауз.
прос.

година

3.600,00

8.5.2. Радио станице осим радиоаматера, СУП и
војске

по m 2 зауз.
прос.

година

3.000,00

Власник, корисник или управљач
8.1. Друмски саобраћај

8.3. Водени саобраћај

8.4. Телефонски саобраћај

8.5. Радио и ТВ станице и репетитори

Напомена 1: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на утврђену вредност накнаде за власника станице,
односно репетитора, други корисник плаћа 30% вредности накнаде.
Напомена 2: Ако се станица или репетитор налази на неком грађевинском објекту, обрачунава се просечна површина тог типа
станица, односно репетитора.
8.

СНИМАЊЕ
Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

9.1.1. Снимање играних филмова

дан

уговорено време

6.504,00

9.1.2. Снимање документарних филмова

дан

уговорено време

4.800,00

9.1.3. Снимање рекламних филмова

дан

уговорено време

12.000,00

9.1.4. Фотографисање ретких врста,
професионално

дан

уговорено време

9.1.5. Снимање звучних ефеката

дан

уговорено време

Правна и физичка лица која снимају филмове
9.1. Снимање филмова

9.

КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ

2.000,00
2.000,00
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Висина накнаде
(динара)

Јединица мере

Обрачунски период

10.2.1. Кошење ливада

аr

годишње

10.2.2. Коришћење трске

сноп

Уговорен период

24,00

10.2.3. Коришћење рогоза

сноп

Уговорен период

300,00

по риболов.

дневно

900,00

10.2. Коришћење трске и кошење ливада
228,00

10.3. Риболов
10.3.1. Учесници спортских такмичења

Напомена: Кошење ливада је могуће наплаћивати само на површинама где Јавно предузеће није корисник.
II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ
10.

ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Власник, корисник, организатор и сл.

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

11.1.1. Говедо

грло

месец

203,00

11.1.2. Теле

грло

месец

96,00

11.1.3. Коњ

грло

месец

150,00

11.1.4. Ждребе

грло

месец

60,00

11.2.5. Овца

грло

месец

96,00

11.2.6. Јагње

грло

месец

30,00

11.2.7. Свиња

грло

месец

96,00

11.2.8. Прасе

грло

месец

30,00

11.1. Пашарење (крупна стока)

11.2. Пашарење (ситна стока)

Напомена 1: Летња паша траје у периоду 30.04. до 30.09.
Напомена 2: Цена зимске паше је нижа за 50% од летње паше
Напомена 3: Цене пашарења за аутохтоне врсте домаћих животиња (нпр. подолци, мангулице) су ниже за 50%
11.

ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Власник, корисник, организатор и сл.

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

12.1. Спортски терени, игралишта, базени, плаже
и други спортски терени

m2

година

25,00

12.2. Камп приколице

објекат

година

1.200,00

12.3. Камп кућице

објекат

година

2.400,00

12.4. Сплавови, платформе

m2

година

1.440,00

12.5. Камп простор

m2

дан

120,00

12.6. Постављање кошница

по кошници

година

150,00

12.7. Шатори

m2

дан

30,00

12.8. Културне, спортске и друге манифестације
рели и друге трке...

догађај

дан

12.

20.000,00

РЕКЛАМЕ
Постављање реклама у заштићеном добру

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)
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13.1. Рекламе, панои и информативне ознаке

m2

година

15.000,00

13.2. Билборди

m2

година

30.000,00

Напомена: У површину објекта из тачке 13. поред затвореног простора обрачунава се и заузети простор (стазе, тротоари и сл.).
III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
13.

КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Коришћење имена и знака

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)
Споразумно по уговору
– у случају несагласности
воља 1% годишњег
износа укупног прихода
оствареног коришћењем
имена и знака резервата

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

Напомена: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се на несумњив начин указује на порекло робе
или услуга, а притом се у реклами или на производу не уноси потпун назив Специјалног резервата природе.
IV КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
14.

15.

УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Услуге презентације заштићеног подручја

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

15.1. Услуга водича

по групи (до 25
особа)

дан

3.150,00

15.2. Услуга презентације (едукативни час у
трајању од 45 мин)

по групи (до 25
особа)

дан

2.400,00

16.4. Услуге преводиоца

по групи (до 25
особа)

дан

3.300,00

УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГА И ДРУГИХ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА
16.1. Паркинзи за аутобус

возило

дан

16.2. Паркинг за аутомобиле

возило

дан

16.3. Корисник ложишта

по ложишту

дан

240,00
120,00
200,00

V УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
16.

УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
17.1. Улазак у заштићено подручје моторним возилом
17.1.1. Власник - корисник моторног возила за возило следеће категорије возила:

I категорија - моторна возила до 1,3 m висине (код
предње осовине возила

по моторном
возилу

дневно

120,00

II категорија - моторна возила са приколицом
висине до 1,3 m и комби

по моторном
возилу

дневно

240,00

III категорија - моторна возила висине веће од 1,3
m(аутобуси и камиони)

по моторном
возилу

дневно

420,00

IV категорија-моторна возила висине веће од 1,3
m (код предње осовине вучног возила) са више од 3
осовине-сва возила са више од 3 осовине

по моторном
возилу

дневно

840,00

17.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју
17.2.1. регистровани посетилац

Пунолетни посетилац

дневно

120,00

17.2.2. регистровани посетилац

Деца од 6 до 18
година

дневно

60,00

17.2.3. Улаз повлашћене групе одрасле особе- пензионери, инвалиди

По посетиоцу

дан

75,00
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По посетиоцу

дан

36,00

Напомена 1: Накнада се наплаћује на улазној станици од стране овлашћеног лица Јавног предузећа издавањем рачуна.
Напомена 2: Власници, или корисници моторних возила који имају пребивалиште, или боравиште на подручју Специјалног резервата природе, за улаз добиће одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.

936.

Члан 5.
Накнаду за коришћење пашњака, постављање кошница, коришћење ложишта, не плаћају сопственици шума и шумског
земљишта, када обављају делатност на свом земљишту за сопствене потребе.
Члан 6.
Накнаде које се утврђују на годишњем нивоу, обрачунавају се
у децембру за текућу годину и плаћају се на основу испостављене
фактуре у законском року.
Накнаде које се утврђују на основу количина обрачунавају се
месечно и плаћају по испостављеној фактури најкасније до 10. у
текућем за претходни месец, на основу података о количини (експлоатисана сировина и др.) коју доставља корисник.
Накнаде које се обрачунавају дневно, плаћају се чувару заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу продајом улазнице (карте, вињете и др.) или издавањем рачуна. Управни одбор
Јавног предузећа „Војводинашуме” ближе ће прописати начин
наплате накнаде за улазак у заштићено подручје.
Начин и рок плаћања накнаде за сезонске и привремене активности из табеле наведене у члану 4. ове одлуке, одређују се приликом закључивања уговора или издавања одређеног одобрења.
Члан 7.
Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на рачун ШГ
„Сремска Митровица” Сремска Митровица, а средства остварена од накнада по овој одлуци користе се за заштиту, развој и
унапређење Резервата и на исте се примењују одредбе Закона о
заштити природе.
Члан 8.
Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, могу
се ослободити, односно накнада се може умањити за: локално
становништво, стално запослене ЈП „Војводинашуме“, физичка
лица која обављају послове или врше службене радње у Резервату, лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу до осам
година и пензионере преко 70 година живота.
Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до
30% од обрачунатог задужења због елементарних непогода или
других оправданих разлога који битно отежавају услове рада и
пословања.
Одлуке из претходна два става овог члана, након договора са
локалним самоуправама, доноси Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме”.
Члан 9.
Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП
„Обедска бара” доноси Управни одбор ЈП Војводинашуме, Петроварадин.
Члан 10.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу АПВ” по добијању сагласности Министарства природних ресурса, рударства
и просторног планирања и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Председник Управног одбора
Ненад Чанак, дипл.ецц ,с.р.
ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ

На основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 91/10 - исправка), Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме”, на XXXVI седници од
27.06.2013. године, донео је
ОДЛУКА
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ
„ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ”
Члан 1.
Овом одлуком одређује се и утврђује висина и начин обрачуна и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Горње подунавље” (у даљем тексту:
Резерват).
Члан 2.
За коришћење Резервата привредно друштво или друго правно
лице, предузетници и грађани (у даљем тексту: корисници), који
користе погодности Резервата као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатности на подручју Резервата
или на други начин користе ово заштићено подручје или својим
радом наносе штету, плаћају накнаду ЈП „Војводинашуме” (у
даљем тексту: Управљач) односно огранку предузећа ШГ „Сомбор” Сомбор, као Управљачу заштићеног подручја, по основу
утврђеном чланом 70.Закона о заштите природе, и то за:
- делатност из области туризма, угоститељства, трговине, занатства, изградње, експлоатације минералних сировина, транспорта, дистрибуције, преноса, телекомуникација, снимања, водопривреде, индустрије, рударства и
енергетике, саобраћаја, коришћења дивље флоре и фауне
и сл.,
- коришћење посебно уређених терена у Резервату или погодних терена за одређене намене,
- коришћење имена и знака Резервата,
- коришћење услуга које пружа Јавно предузеће и
- улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.
Члан 3.
Управљач одређује основицу и утврђује висину накнаде за коришћење Резервата у зависности од вида коришћења тог подручја
и његових погодности, сходно одредбама чл. 3, 4, 5. и 6. Уредбе
о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате
накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник
РС”, број 43/10).
Члан 4.
Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле:
ОСНОВИЦА

I ДЕЛАТНОСТИ

ИЗНОС (ca ПДВ)
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1. ТУРИЗАМ
Јединица
мере

Власници и корисници објеката
1.1. За делатност туристичког, ловног*, наутичког и
сличног посредовања у заштићеном подручју

по објек.
седишта рег.
једин.

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

година

13.200,00

Напомена: У складу са Уредбом и прописаним режимима заштите.
2. УГОСТИТЕЉСТВО
Власници, корисници или закупци угоститељских
објеката у којима се пружају услуге смештаја,
исхране и пића

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

2.1. Научно-образовни, рекреациони центри и сл.

m2

година

360,00

m2

година

300,00

m2

година

144,00

m2

година

2.5. Привремени објекти (киоск, бифе и сл.) у
којима се пружају услуге исхране и пића

m2

година

1.000,00

2.6. Монтажни објекти (шатори и сл. за време
сајмова и сл. манифест.)

m2

на дан

330,00

2.2. Одмаралишта, ресторани, ловачки
домови,приватни смештај-пансиони, исл.
2.3. Одмаралишта намењена едукацији - школе у
природи
Власници или корисници објеката у којима се
пружају услуге исхране и пића или пића
2.4. Ресторани, кафане, барови, дискотеке, клубови
и домови удружења рекреативних риболоваца, и сл.

1.000,00

Напомена: У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи простор на коме се пружа услуга (терасе,
баште и сл.).
3. ТРГОВИНА
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

3.1. Продавница прехрамбених и непрехрамбених
производа

m2

година

840,00

3.2. Киосци за продају дувана, штампе и друге
робе, тезге за резне артикле и друго

по објекту

година

3.3. Сувенирнице

m2

година

300,00

3.4. Покретна тезга за продају сувенира (осим
домаће радиности) и други покретни објекат
намењен продаји робе

m2

дан

450,00

5.000,00

4. ЗАНАТСКЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

4.1. Занатске и сервисне радионице

m2

година

375,00

4.2. Покретни објекти за забаву (рингишпили,
аутодроми и сл.)

m2

на дан

240,00

5. РУДАРСТВО - КОРИШЋЕЊЕ (ЕКСПЛОАТАЦИЈА) МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА – ОДРЖАВАЊЕ ПЛОВНОГ ПУТА*
Власници, корисници или управљачи копова
(експлоатационог поља)

Јединица мере

5.1. Песак

m3

100,00

5.2. Шљунак

m3

100,00

5.3. Тампон

m3

300,00

5.4. Такса за вађење песка и шљунка у водотоцима

m3

60,00

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

* Напомена : експлоатисање минералних сировина за потребе одржавање пловног пута.
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6. ВОДОПРИВРЕДА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВОДЕ
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

6.1. цевоводни транспорт (водовод)

m’

година

60,00

6.2. пловне каналске мреже

km

година

120.000,00

6.3. рибњак за производњу различитих врста рибе
(нпр. шаран)

ha

година

3.000,00

6.4 Kавези за узгој различитих врста рибе (нпр.
шаран)

m2

година

600.00

7. ЕНЕРГЕТИКА - ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

7.1. подземни електроводови (нн и вн)

m’

година

102,00

7.2. далеководи надземни 220 kV ширина коридора
20 m

m2 трасе
коридора

година

48,00

7.3. далеководи надземни 110 kV ширина коридора
15 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

7.4. далеководи надземни 35 kV ширина коридора
10 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

7.5. далеководи надземни 20 и 10 kV ширина
коридора 5 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

7.6. трафостанице

по m2 зауз.
простора

година

480,00

7.7. стубне станице

по објек.

година

1.680,00

8. САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Јединица мере

Обрачунс. период

Висина накнаде
(динара)

8.1.1. Државни пут првог и другог реда

km

година

60.000,00

8.1.2. Општински пут

km

година

45.000,00

8.1.3. Некатегорисани шумски пут

km

година

36.000,00

8.2. Цеводни транспорт гаса

m’

годишње

60,00

8.3.1. Привез за чамце

пловило

година

3.000,00

8.3.2. Привез за понтоне

пловило

година

10.674,00

8.3.3. Привез за сплавове

пловило

година

21.864,00

8.4.1. Надземни телефонски водови

m’

година

120,00

8.4.2. Подземни телефонски водови

m’

година

60,00

8.4.3. Базне станице мобилне телефоније

по m2 зауз.
прос.

година

3.600,00

8.5.1. ТВ релеји, репетитори, предајници са
објектима и опремом

по m2 зауз.
прос.

година

3.600,00

8.5.2. Радио станице осим радиоаматера, СУП и
војске

по m2 зауз.
прос.

година

3.000,00

Власник, корисник или управљач
8.1. Друмски саобраћај

8.3. Водени саобраћај

8.4. Телефонски саобраћај

8.5. Радио и ТВ станице и репетитори
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Напомена 1: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на утврђену вредност накнаде за власника станице,
односно репетитора, други корисник плаћа 30% вредности накнаде.
Напомена 2: Ако се станица или репетитор налази на неком грађевинском објекту, обрачунава се просечна површина тог
типа станица, односно репетитора.
9. СНИМАЊЕ
Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

9.1.1. Снимање играних филмова

дан

уговорено време

6.504,00

9.1.2. Снимање документарних филмова

дан

уговорено време

4.800,00

9.1.3. Снимање рекламних филмова

дан

уговорено време

12.000,00

9.1.4. Фотографисање ретких врста,
професионално

дан

уговорено време

9.1.5. Снимање звучних ефеката

дан

уговорено време

Правна и физичка лица која снимају филмове
9.1. Снимање филмова

2.000,00
2.000,00

10. КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ
Физичка лица која врше сакупљање, односно
брање

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

10.1.1. Сакупљање гљива, пужева и плодова

по особи

дан

96,00

10.1.2. Сакупљање гљива, пужева и плодова

по особи

сезона

2.160,00

10.2.1. Кошење ливада

ar

годишње

10.2.2. Коришћење трске

сноп

Уговорен период

24,00

10.2.3. Коришћење рогоза

сноп

Уговорен период

300,00

по риболов.

дневно

900,00

10.1. Гљиве, лековито биље и плодови

10.2. Коришћење трске и кошење ливада
228,00

10.3. Риболов
10.3.1. Учесници спортских такмичења

Напомена: Кошење ливада је могуће наплаћивати само на површинама где Јавно предузеће није корисник.
11. ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Власник, корисник, организатор и сл.

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

11.1. Спортски терени, игралишта, базени, плаже
и други спортски терени

m2

година

25,00

11.2. Камп приколице

објекат

година

1.200,00

11.3. Камп кућице

објекат

година

2.400,00

11.4. Сплавови, платформе

m2

година

1.440,00

11.5. Камп простор

m2

дан

120,00

11.6. Постављање кошница

по кошници

година

150,00

11.7. Шатори

m2

дан

30,00

11.8. Културне, спортске и друге манифестације
рели и друге трке...

догађај

дан

20.000,00

12. РЕКЛАМЕ
Постављање реклама у заштићеном добру

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)
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12.1. Рекламе, панои и информативне ознаке

m2

година

15.000,00

12.2. Билборди

m2

година

30.000,00

13. КУЋЕ ЗА ОДМОР (ВИКЕНДИЦЕ)
Власник-корисник објеката у границама СРП

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

13.1. Куће за одмор (викендице)

m2

година

150,00

Напомена: Односи се на постојеће објекте, изградња нових забрањена Уредбом
III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
14. КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Коришћење имена и знака

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)
Споразумно по уговору
– у случају несагласности
воља 1% годишњег
износа укупног прихода
оствареног коришћењем
имена и знака резервата

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

Напомена: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се на несумњив начин указује на порекло робе
или услуга, а притом се у реклами или на производу не уноси потпун назив Специјалног резервата природе.
IV КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
15. УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Услуге презентације заштићеног подручја

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

15.1. Услуга водича

По групи (до 25
особа)

дан

3.150,00

15.2. Услуга презентације (едукативни час у
трајању од 45 мин)

По групи (до 25
особа)

45 мин

2.400,00

15.3. Услуге преводиоца

По групи (до 25
особа)

дан

3.300,00

16. УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГА И ДРУГИХ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА
16.1. Паркинзи за аутобус

возило

дан

16.2. Паркинг за аутомобиле

возило

дан

16.3. Корисник ложишта

по ложишту

дан

240,00
120,00
200,00

V УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
17. УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
17.1. Улазак у заштићено подручје моторним возилом
17.1.1. Власник - корисник моторног возила за возило следеће категорије возила:
I категорија - моторна возила до 1,3 m висине (код
предње осовине возила

по моторном
возилу

дневно

120,00

II категорија - моторна возила са приколицом
висине до 1,3 m и комби

по моторном
возилу

дневно

240,00

III категорија - моторна возила висине веће од 1,3
m (аутобуси и камиони)

по моторном
возилу

дневно

IV категорија-моторна возила висине веће од 1,3
m (код предње осовине вучног возила) са више од 3
осовине-сва возила са више од 3 осовине

по моторном
возилу

дневно

420,00
600,00

17.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју
17.2.1. регистровани посетилац

Пунолетни
посетилац

дневно

120,00
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17.2.2. регистровани посетилац

Деца од 6 до 18
година

дневно

17.2.3. Улаз повлашћене групе одрасле особепензионери, инвалиди

По посетиоцу

дан

17.2.4. Улаз повлашћене групе особа - деца

По посетиоцу

дан

60,00
75,00
36,00

Напомена 1: Накнада се наплаћује од стране овлашћеног лица Јавног предузећа издавањем рачуна.
Напомена 2: Власници, или корисници моторних возила који имају пребивалиште, или боравиште на подручју Специјалног
резервата природе, врше закуп викендица, власници пољопривредног земљишта, воћњака или објеката у резервату за улаз добиће
одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.

937.

Члан 5.
Накнаду за сакупљање и откуп гљива, лековитог биља,
шумских плодова, коришћење пашњака, постављање кошница,
коришћење ложишта, не плаћају сопственици шума и шумског
земљишта, када обављају делатност на свом земљишту за
сопствене потребе.
Члан 6.
Накнаде које се утврђују на годишњем нивоу, обрачунавају се
у децембру за текућу годину и плаћају се на основу испостављене
фактуре у законском року.
Накнаде које се утврђују на основу количина обрачунавају се
месечно и плаћају по испостављеној фактури најкасније до 10.
у текућем за претходни месец, на основу података о количини
(експлоатисана сировина и др.) коју доставља корисник.
Накнаде које се обрачунавају дневно, плаћају се чувару
заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу продајом
улазнице (карте, вињете и др.) или издавањем рачуна. Управни
одбор Јавног предузећа „Војводинашуме” ближе ће прописати
начин наплате накнаде за улазак у заштићено подручје.
Начин и рок плаћања накнаде за сезонске и привремене
активности из табеле наведене у члану 4. ове одлуке, одређују
се приликом закључивања уговора или издавања одређеног
одобрења.
Члан 7.
Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на рачун ШГ
„Сомбор” Сомбор, а средства остварена од накнада по овој одлуци
користе се за заштиту, развој и унапређење Резервата и на исте се
примењују одредбе Закона о заштити природе.
Члан 8.
Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, могу
се ослободити, односно накнада се може умањити за: локално
становништво, стално запослене ЈП „Војводинашуме“, физичка
лица која обављају послове или врше службене радње у Резервату, лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу до осам
година и пензионере преко 70 година живота.
Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до
30% од обрачунатог задужења због елементарних непогода или
других оправданих разлога који битно отежавају услове рада и
пословања.
Одлуке из претходна два става овог члана, након договора са
локалним самоуправама, доноси Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме”.
Члан 9.
Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП
„Горње подунавље” доноси Управни одбор ЈП „Војводинашуме”,
Петроварадин.
Члан 10.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу АПВ” по добијању сагласности Министарста природних ресурса, рударства
и просторног планирања и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Председник Управног одбора
Ненад Чанак, дипл.ецц

На основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме”, на XXXVI седници од
27.06.2013. године, донео је
ОДЛУКА
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ
„КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ”

Члан 1.
Овом одлуком одређује се и утврђује висина и начин обрачуна
и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит” (у даљем
тексту: Резерват).
Члан 2.
За коришћење Резервата привредно друштво или друго правно
лице, предузетници и грађани (у даљем тексту: корисници), који
користе погодности Резервата као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатности на подручју Резервата
или на други начин користе ово заштићено подручје или својим
радом наносе штету, плаћају накнаду ЈП „Војводинашуме” (у
даљем тексту Управљач) односно огранку предузећа ШГ „Нови
Сад” Нови Сад, као Управљачу заштићеног подручја, по основу
утврђеном чланом 70.Закона о заштите природе, и то за:
- делатност из области туризма, угоститељства, трговине, занатства, изградње, експлоатације минералних сировина, транспорта, дистрибуције, преноса, телекомуникација, снимања, водопривреде, индустрије, рударства и
енергетике, саобраћаја, коришћења дивље флоре и фауне
и сл.,
- коришћење посебно уређених терена у Резервату или погодних терена за одређене намене,
- коришћење имена и знака Резервата,
- коришћење услуга које пружа Јавно предузеће и
- улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.
Члан 3.
Управљач одређује основицу и утврђује висину накнаде за коришћење Резервата у зависности од вида коришћења тог подручја
и његових погодности, сходно одредбама чл. 3, 4, 5. и 6. Уредбе
о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате
накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник
РС”, број 43/10).
Члан 4.
Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле:
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ОСНОВИЦА

ИЗНОС (са ПДВ)

I ДЕЛАТНОСТИ
1.

ТУРИЗАМ
Јединица
мере

Власници и корисници објеката

1.1. За делатност туристичког, ловног*, наутичког и
по објек. сесличног посредовања у заштићеном подручју
дишта рег. једин.

Обрачунски
период

Висина накнаде (динара)

година

13.200,00

Напомена: У складу са Уредбом и прописаним режимима заштите.
2.

УГОСТИТЕЉСТВО

Власници, корисници или закупци угоститељских
објеката у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића

Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде (динара)

2.1. Научно-образовни, рекреациони центри и сл.

m2

година

360,00

2.2. Одмаралишта, ресторани, ловачки домови

m2

година

300,00

2.3. Одмаралишта намењена едукацији - школе у
природи

m2

година

144,00

2.4. Ресторани, кафане, барови, дискотеке и сл.

m2

година

2.5. Привремени објекти (киоск, бифе и сл.) у којима се пружају услуге исхране и пића

m2

година

1.000,00

2.6. Монтажни објекти (шатори и сл. за време
сајмова и сл. манифест.)

m2

на дан

330,00

Власници или корисници објеката у којима се
пружају услуге исхране и пића или пића
1.000,00

Напомена: У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи простор на коме се пружа услуга (терасе,
баште и сл.).
3.

ТРГОВИНА
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

3.1. Продавница прехрамбених и непрехрамбених
производа

m2

година

840,00

3.2. Киосци за продају дувана, штампе и друге
робе, тезге за резне артикле и друго

по објекту

година

3.3. Сувенирнице

m2

година

300,00

3.4. Покретна тезга за продају сувенира (осим
домаће радиности) и други покретни објекат
намењен продаји робе

m2

дан

450,00

4.

5.000,00

ЗАНАТСКЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

4.1. Занатске и сервисне радионице

m2

година

375,00

4.2. Покретни објекти за забаву (рингишпили,
аутодроми и сл.)

m2

на дан

240,00

5.

ВОДОПРИВРЕДА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВОДЕ
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

5.1. Цевоводни транспорт (водовод)

m’

година

60,00

5.2. Пловне каналске мреже

km

година

120.000,00

5.3. Рибњак за производњу различитих врста рибе
(нпр. шаран)

hа

година

3.000,00

6.

ЕНЕРГЕТИКА - ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА
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Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

6.1. подземни електроводови (нн и вн)

m’

година

102,00

6.2. далеководи надземни 220 КВ ширина коридора
20 m

m2 трасе
коридора

година

48,00

6.3. далеководи надземни 110 КВ ширина коридора
15 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

6.4. далеководи надземни 35 КВ ширина коридора
10 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

6.5. далеководи надземни 20 и 10 КВ ширина
коридора 5 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

6.6. трафостанице

по m2 зауз.
простора

година

480,00

6.7. стубне станице

по објек.

година

1.680,00

7.

САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Јединица мере

Обрачунс. период

Висина накнаде
(динара)

7.1.1. Државни пут првог и другог реда

km

година

60.000,00

7.1.2. Општински пут

km

година

45.000,00

7.1.3. Некатегорисани шумски пут

km

година

36.000,00

7.2. Цеводни транспорт гаса

m’

годишње

60,00

7.3.1. Привез за чамце

пловило

година

3.000,00

7.3.2. Привез за понтоне

пловило

година

10.674,00

7.3.3. Привез за сплавове

пловило

година

21.864,00

7.4.1. Надземни телефонски водови

m’

година

120,00

7.4.2. Подземни телефонски водови

m’

година

60,00

7.4.3. Базне станице мобилне телефоније

по m2 зауз.
прос.

година

3.600,00

7.5.1. ТВ релеји, репетитори, предајници са
објектима и опремом

по m2 зауз.
прос.

година

3.600,00

7.5.2. Радио станице осим радиоаматера, СУП и
војске

по m2 зауз.
прос.

година

3.000,00

Власник, корисник или управљач
7.1. Друмски саобраћај

7.3. Водени саобраћај

7.4. Телефонски саобраћај

7.5. Радио и ТВ станице и репетитори

Напомена 1: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на утврђену вредност накнаде за власника станице,
односно репетитора, други корисник плаћа 30% вредности накнаде.
Напомена 2: Ако се станица или репетитор налази на неком грађевинском објекту, обрачунава се просечна површина тог типа
станица, односно репетитора.
8.

СНИМАЊЕ
Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

8.1.1. Снимање играних филмова

дан

уговорено време

6.504,00

8.1.2. Снимање документарних филмова

дан

уговорено време

4.800,00

Правна и физичка лица која снимају филмове
8.1. Снимање филмова

11. децембар 2013.
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8.1.3. Снимање рекламних филмова

дан

уговорено време

8.1.4. Фотографисање ретких врста,
професионално

дан

уговорено време

8.1.5. Снимање звучних ефеката

дан

уговорено време

9.

12.000,00
2.000,00
2.000,00

КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ
Физичка лица која врше сакупљање, односно
брање

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

9.1.1. Сакупљање гљива, пужева и плодова

по особи

дан

96,00

9.1.2. Сакупљање гљива, пужева и плодова

по особи

сезона

2.160,00

9.2.1. Кошење ливада

аr

годишње

9.2.2. Коришћење трске

сноп

Уговорен период

24,00

9.2.3. Коришћење рогоза

сноп

Уговорен период

300,00

по риболов.

дневно

900,00

9.1. Гљиве, лековито биље и плодови

9.2. Коришћење трске и кошење ливада
228,00

9.3. Риболов
9.3.1. Учесници спортских такмичења

Напомена: Кошење ливада је могуће наплаћивати само на површинама где Јавно предузеће није корисник.
II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ
10.

ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Власник, корисник, организатор и сл.

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

10.1.1. Говедо

грло

месец

203,00

10.1.2. Теле

грло

месец

96,00

10.1.3. Коњ

грло

месец

150,00

10.1.4. Ждребе

грло

месец

60,00

10.2.5. Овца

грло

месец

96,00

10.2.6. Јагње

грло

месец

30,00

10.2.7. Свиња

грло

месец

96,00

10.2.8. Прасе

грло

месец

30,00

10.1. Пашарење (крупна стока)

10.2. Пашарење (ситна стока)

Напомена 1: Летња паша траје у периоду 30.04. до 30.09.
Напомена 2: Цена зимске паше је нижа за 50% од летње паше
Напомена 3: Цене пашарења за аутохтоне врсте домаћих животиња (нпр. подолци, мангулице) су ниже за 50%
11.

ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Власник, корисник, организатор и сл.

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

11.1. Спортски терени, игралишта, базени, плаже
и други спортски терени

m2

година

25,00

11.2. Камп приколице

објекат

година

1.200,00

11.3. Камп кућице

објекат

година

2.400,00
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11.4. Сплавови, платформе

m2

година

1.440,00

11.5. Камп простор

m2

дан

120,00

11.6. Постављање кошница

по кошници

година

150,00

11.7. Шатори

m2

дан

30,00

11.8. Културне, спортске и друге манифестације
рели и друге трке...

догађај

дан

12.

20.000,00

РЕКЛАМЕ
Постављање реклама у заштићеном добру

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

12.1. Рекламе, панои и информативне ознаке

m2

година

15.000,00

12.2. Билборди

m2

година

30.000,00

13.

КУЋЕ ЗА ОДМОР (ВИКЕНДИЦЕ)

Власник-корисник објеката у границама СРП

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

13.1. Куће за одмор (викендице)

m2

година

150,00

Напомена: Односи се на постојеће објекте, изградња нових забрањена Уредбом
III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
14.

КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Коришћење имена и знака

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)
Споразумно по уговору
– у случају несагласности
воља 1% годишњег износа
укупног прихода оствареног коришћењем имена и
знака резервата

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

Напомена: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се на несумњив начин указује на порекло робе
или услуга, а притом се у реклами или на производу не уноси потпун назив Специјалног резервата природе.
IV КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
15.

16.

УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Услуге презентације заштићеног подручја

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

15.1. Услуга водича

по групи (до 25
особа)

дан

3.150,00

15.2. Услуга презентације (едукативни час у
трајању од 45 мин)

по групи (до 25
особа)

дан

2.400,00

15.4. Услуге преводиоца

по групи (до 25
особа)

дан

3.300,00

УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГА И ДРУГИХ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА
16.1. Паркинзи за аутобус

возило

дан

16.2. Паркинг за аутомобиле

возило

дан

16.3. Корисник ложишта

по ложишту

дан

240,00
120,00
200,00

V УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
17.

УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
17.1. Улазак у заштићено подручје моторним возилом
17.1.1. Власник - корисник моторног возила за возило следеће категорије возила:

11. децембар 2013.
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I категорија - моторна возила до 1,3 m висине (код
предње осовине возила

по моторном
возилу

дневно

120,00

II категорија - моторна возила са приколицом
висине до 1,3 m и комби

по моторном
возилу

дневно

240,00

III категорија - моторна возила висине веће од 1,3
m (аутобуси и камиони)

по моторном
возилу

дневно

420,00

IV категорија-моторна возила висине веће од 1,3
m (код предње осовине вучног возила) са више од 3
осовине-сва возила са више од 3 осовине

по моторном
возилу

дневно

840,00

17.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју
17.2.1. регистровани посетилац

Пунолетни посетилац

дневно

120,00

17.2.2. регистровани посетилац

Деца од 6 до 18
година

дневно

60,00

17.2.3. Улаз повлашћене групе одрасле особе- пензионери, инвалиди

По посетиоцу

дан

17.2.4. Улаз повлашћене групе особа - деца

По посетиоцу

дан

75,00
36,00

Напомена 1: Накнада се наплаћује од стране овлашћеног лица Јавног предузећа издавањем рачуна.
Напомена 2: Власници, или корисници моторних возила који имају пребивалиште, или боравиште на подручју Специјалног резервата природе, за улаз добиће одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.
Члан 5.

Члан 9.

Накнаду за сакупљање и откуп гљива, лековитог биља, шумских плодова, коришћење пашњака, постављање кошница, коришћење ложишта, не плаћају сопственици шума и шумског
земљишта, када обављају делатност на свом земљишту за сопствене потребе.

Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП
„Ковиљско-петроварадински рит” доноси Управни одбор „ЈП
Војводинашуме”, Петроварадин.

Члан 6.

Ова одлука објављује се у „Службеном листу АПВ” по добијању сагласности Министарства природних ресурса, рударства
и просторног планирања и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Накнаде које се утврђују на годишњем нивоу, обрачунавају се
у децембру за текућу годину и плаћају се на основу испостављене
фактуре у законском року.
Накнаде које се утврђују на основу количина обрачунавају се
месечно и плаћају по испостављеној фактури најкасније до 10. у
текућем за претходни месец, на основу података о количини (експлоатисана сировина и др.) коју доставља корисник.
Накнаде које се обрачунавају дневно, плаћају се чувару заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу продајом улазнице (карте, вињете и др.) или издавањем рачуна. Управни одбор
Јавног предузећа „Војводинашуме” ближе ће прописати начин
наплате накнаде за улазак у заштићено подручје.
Начин и рок плаћања накнаде за сезонске и привремене активности из табеле наведене у члану 4. ове одлуке, одређују се приликом закључивања уговора или издавања одређеног одобрења.
Члан 7.
Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на рачун ШГ
„Нови Сад” Нови Сад, а средства остварена од накнада по овој
одлуци користе се за заштиту, развој и унапређење Резервата и на
исте се примењују одредбе Закона о заштити природе.
Члан 8
Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, могу
се ослободити, односно накнада се може умањити за: локално
становништво, стално запослене ЈП „Војводинашуме“, физичка
лица која обављају послове или врше службене радње у Резервату, лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу до осам
година и пензионере преко 70 година живота.
Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до
30% од обрачунатог задужења због елементарних непогода или
других оправданих разлога који битно отежавају услове рада и
пословања.
Одлуке из претходна два става овог члана, након договора са
локалним самоуправама, доноси Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме“.

Члан 10.

Председник Управног одбора
Ненад Чанак, дипл.ецц , с.р.

938.
На основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 91/10 - исправка), Управни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме”, на XXXVI седници од
27.06.2013. године, донео је
ОДЛУКА
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ
„БАГРЕМАРА”
Члан 1.
Овом одлуком одређује се и утврђује висина и начин обрачуна
и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Багремара”(у даљем тексту: Резерват).
Члан 2.
За коришћење Резервата, привредно друштво или друго правно лице, предузетници и грађани (у даљем тексту: корисници),
који користе погодности Резервата као заштићеног подручја и његове вредности, који обављају делатности на подручју Резервата,
или на други начин користе ово заштићено подручје или својим
радом наносе штету, плаћају накнаду ЈП „Војводинашуме” (у
даљем тексту: Управљач) односно огранку предузећа ШГ „Нови
Сад”, Нови Сад, као Управљачу заштићеног подручја, по основу
утврђеном чланом 70. Закона о заштити природе, и то за:
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- делатност из области туризма, угоститељства, трговине, занатства, изградње, експлоатације минералних сировина, транспорта, дистрибуције, преноса телекомуникација, снимања, водопривреде, индустрије, рударства и
енергетике, саобраћаја, коришћења дивље флоре и фауне
и сл.,
- коришћење посебно уређених терена у Резервату или погодних терена за одређене намене,
- коришћење имена и знака Резервата,
- коришћење услуга које пружа Јавно предузеће и
- улазак и посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

11. децембар 2013.
Члан 3.

Управљач одређује основицу и утврђује висину накнаде за коришћење Резервата у зависности од вида коришћења тог подручја
и његових погодности, сходно одредбама чл. 3, 4, 5. и 6. Уредбе
о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате
накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник
РС”, број 43/10).
Члан 4.
Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле:

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ

ОСНОВИЦА

ИЗНОС (са ПДВ)

I ДЕЛАТНОСТИ
1.
Власници, корисници или закупци угоститељских
објеката у којима се пружају услуге смештаја, исхране
и пића

УГОСТИТЕЉСТВО
Јединица
мере

Обрачунски
период

Висина накнаде
(динара)

1.1. Научно-образовни, рекреациони центри и сл.

m2

година

360,00

1.2. Одмаралишта, ресторани, ловачки домови

m2

година

300,00

1.3. Одмаралишта намењена едукацији - школе у
природи

m2

година

144,00

1.4. Ресторани, кафане, барови, дискотеке и сл.

m2

година

1.5. Привремени објекти (киоск, бифе и сл.) у којима
се пружају услуге исхране и пића

m2

година

1.000,00

1.6. Монтажни објекти (шатори и сл. за време
сајмова и сл. манифест.)

m2

на дан

330,00

Власници или корисници објеката у којима се пружају услуге исхране и пића или пића
1.000,00

Напомена: У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи простор на коме се пружа услуга (терасе,
баште и сл.).
2. ТРГОВИНА
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

2.1. Продавница прехрамбених и непрехрамбених
производа

m2

година

840,00

2.2. Киосци за продају дувана, штампе и друге робе,
тезге за резне артикле и друго

по објекту

година

2.3. Сувенирнице

m2

година

m2

дан

2.4.Покретна тезга за продају сувенира (осим домаће
радиности) и други покретни објекат намењен продаји
робе

5.000,00
300,00
450,00

3. ЗАНАТСКЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Власници или корисници објеката

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накн. (динара)

3.1. Занатске и сервисне радионице

m2

година

375,00

3.2. Покретни објекти за забаву (рингишпили,
аутодроми и сл.)

m2

на дан

240,00

4. ЕНЕРГЕТИКА - ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА
Власник, корисник или управљач

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

4.1. подземни електроводови (нн и вн)

m’

година

102,00

4.2. далеководи надземни 220 kV ширина коридора
20 m

m2 трасе
коридора

година

48,00

11. децембар 2013.
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4.3. далеководи надземни 110 kV ширина коридора
15 m

m2трасе
коридора

година

45,00

4.4. далеководи надземни 35 kV ширина коридора
10 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

4.5. далеководи надземни 20 и 10 kV ширина
коридора 5 m

m2 трасе
коридора

година

45,00

4.6. трафостанице

по m2 зауз.
простора

година

480,00

4.7. стубне станице

по објек.

година

1.680,00

Напомена: за постојеће водове, постављање нових забрањено Уредбом.
5. САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Јединица мере

Обрачунс. период

Висина накнаде
(динара)

5.1.1. Државни пут првог и другог реда

кm

година

60.000,00

5.1.2. Општински пут

кm

година

45.000,00

5.1.3. Некатегорисани шумски пут

кm

година

36.000,00

5.2. Цеводни транспорт гаса

m’

годишње

60,00

5.3.1. Надземни телефонски водови

m’

година

120,00

5.3.2. Подземни телефонски водови

m’

година

60,00

5.3.3. Базне станице мобилне телефоније

по m2 зауз. прос.

година

3.600,00

5.4.1. ТВ релеји, репетитори, предајници са
објектима и опремом

по m2 зауз. прос.

година

3.600,00

5.4.2. Радио станице осим радиоаматера, СУП и
војске

по m2 зауз. прос.

година

3.000,00

Власник, корисник или управљач
5.1. Друмски саобраћај

5.3. Телефонски саобраћај

5.4. Радио и ТВ станице и репетитори

Напомена 1: Ако на једној станици или репетитору има више корисника, на утврђену вредност накнаде за власника станице,
односно репетитора, други корисник плаћа 30% вредности накнаде.
Напомена 2: Ако се станица или репетитор налази на неком грађевинском објекту, обрачунава се просечна површина тог типа
станица, односно репетитора.
Напомена 3: Само за постојеће, постављање нових забрањено Уредбом
6. СНИМАЊЕ
Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

6.1.1. Снимање играних филмова

дан

уговорено време

6.504,00

6.1.2. Снимање документарних филмова

дан

уговорено време

4.800,00

6.1.3. Снимање рекламних филмова

дан

уговорено време

12.000,00

6.1.4. Фотографисање ретких врста, професионално

дан

уговорено време

6.1.5. Снимање звучних ефеката

дан

уговорено време

Правна и физичка лица која снимају филмове
6.1. Снимање филмова

2.000,00
2.000,00

7. КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ
Физичка лица која врше сакупљање, односно брање
7.1. Гљиве, лековито биље и плодови

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)
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7.1.1. Сакупљање гљива, пужева и плодова

по особи

дан

96,00

7.1.2. Сакупљање гљива, пужева и плодова

по особи

сезона

2.160,00

7.2.1. Кошење ливада

аr

годишње

7.2.2. Коришћење трске

сноп

Уговорен период

24,00

7.2.3. Коришћење рогоза

сноп

Уговорен период

300,00

7.2. Коришћење трске и кошење ливада
228,00

Напомена: Кошење ливада је могуће наплаћивати само на површинама где Јавно предузеће није корисник.
II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА ИЛИ ТЕРЕНА ПОГОДНИХ ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ
8. ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Власник, корисник, организатор и сл.

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

8.1. Спортски терени, игралишта, базени, плаже и
други спортски терени

m2

година

25,00

8.2. Камп приколице

објекат

година

1.200,00

8.3. Камп кућице

објекат

година

2.400,00

8.4. Камп простор

m2

дан

120,00

8.5. Постављање кошница

по кошници

година

150,00

8.6. Шатори

m2

дан

30,00

8.7. Културне, спортске и друге манифестације рели
и друге трке...

догађај

дан

20.000,00

9. РЕКЛАМЕ
Постављање реклама у заштићеном добру

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

9.1. Рекламе, панои и информативне ознаке

m2

година

15.000,00

9.2. Билборди

m2

година

30.000,00

10. КУЋЕ ЗА ОДМОР (ВИКЕНДИЦЕ)
Власник-корисник објеката у границама СРП

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде
(динара)

10.1. Куће за одмор (викендице)

m2

година

150,00

Напомена: Односи се на постојеће објекте, изградња нових забрањена Уредбом
III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ
11. ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Коришћење имена и знака

Јединица мере

Обрачунски период

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

Висина накнаде (динара)
Споразумно по уговору
– у случају несагласности
воља 1% годишњег износа
укупног прихода оствареног коришћењем имена и
знака резервата

Напомена: Под коришћењем имена и знака сматра се и оно коришћење којим се на несумњив начин указује на порекло робе или
услуга, а притом се у реклами или на производу не уноси потпун назив Специјалног резервата природе.
IV КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
12. УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

11. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Услуге презентације заштићеног подручја

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

12.1. Услуга водича

по групи
(до 25 особа)

дан

3.150,00

12.2. Услуга презентације (едукативни час у
трајању од 45 мин)

по групи
(до 25 особа)

45 мин

2.400,00

12.3. Услуге преводиоца

по групи
(до 25 особа)

дан

3.300,00

13. УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГА И ДРУГИХ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА
13.1. Паркинзи за аутобус

возило

дан

13.2. Паркинг за аутомобиле

возило

дан

13.3. Корисник ложишта

по ложишту

дан

240,00
120,00
200,00

V УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
13. УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ И ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
14.1. Улазак у заштићено подручје моторним возилом
14.1.1. Власник - корисник моторног возила за возило следеће категорије возила:
I категорија - моторна возила до 1,3 м висине (код
предње осовине возила

по моторном
возилу

дневно

120,00

II категорија - моторна возила са приколицом
висине до 1,3 м и комби

по моторном
возилу

дневно

240,00

III категорија - моторна возила висине веће од 1,3
(аутобуси и камиони)

по моторном
возилу

дневно

420,00

IV категорија-моторна возила висине веће од 1,3
м (код предње осовине вучног возила) са више од 3
осовине-сва возила са више од 3 осовине

по моторном
возилу

дневно

840,00

14.2. Улазак и боравак у заштићеном подручју
14.2.1. регистровани посетилац

Пунолетни посетилац

дневно

120,00

14.2.2. регистровани посетилац

Деца од 6 до 18
година

дневно

60,00

14.2.3. Улаз повлашћене групе одрасле особе- пензионери, инвалиди

По посетиоцу

дан

14.2.4. Улаз повлашћене групе особа - деца

По посетиоцу

дан

75,00
36,00

Напомена 1: Накнада се наплаћује од стране овлашћеног лица Јавног предузећа издавањем рачуна.
Напомена 2: Власници, или корисници моторних возила који имају пребивалиште, или боравиште на подручју Специјалног резервата природе, за улаз добиће одговарајућу налепницу, којом се ослобађају обавезе плаћања накнаде.

Члан 5.
Накнаду за сакупљање и откуп гљива, лековитог биља, шумских плодова, коришћење пашњака, постављање кошница, коришћење ложишта, не плаћају сопственици шума и шумског
земљишта, када обављају делатност на свом земљишту за сопствене потребе.
Члан 6.
Накнаде које се утврђују на годишњем нивоу, обрачунавају се
у децембру за текућу годину и плаћају се на основу испостављене
фактуре у законском року.
Накнаде које се утврђују на основу количина обрачунавају се
месечно и плаћају по испостављеној фактури најкасније до 10. у
текућем за претходни месец, на основу података о количини (експлоатисана сировина и др.) коју доставља корисник.

Накнаде које се обрачунавају дневно, плаћају се чувару заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу продајом улазнице (карте, вињете и др.) или издавањем рачуна. Управни одбор
Јавног предузећа „Војводинашуме” ближе ће прописати начин
наплате накнаде за улазак у заштићено подручје.
Начин и рок плаћања накнаде за сезонске и привремене активности из табеле наведене у члану 4. ове одлуке, одређују се приликом закључивања уговора или издавања одређеног одобрења.
Члан 7.
Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на рачун ШГ
„Нови Сад” Нови Сад, а средства остварена од накнада по овој
одлуци користе се за заштиту, развој и унапређење Резервата и на
исте се примењују одредбе Закона о заштити природе.
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Члан 8.

Члан 9

Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, могу
се ослободити, односно накнада се може умањити за: локално
становништво, стално запослене ЈП „Војводинашуме“, физичка
лица која обављају послове или врше службене радње у Резервату, лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу до осам
година и пензионере преко 70 година живота.
Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до
30% од обрачунатог задужења због елементарних непогода или
других оправданих разлога који битно отежавају услове рада и
пословања.
Одлуке из претходна два става овог члана, након договора са
локалним самоуправама, доноси Управни одбор Јавног предузећа
„Војводинашуме”.

Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Багремара” доноси Управни одбор ЈП „Војводинашуме”.
Члан 10
Ова одлука објављује се у „Службеном листу АПВ” по добијању сагласности Министарства природних ресурса, рударства
и просторног планирања, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Председник Управног одбора
Ненад Чанак, дипл.ецц

11. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
904. Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању
Агенције за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине;
905. Решење о утврђивању износа новчане награде за Годишње признање у области спорта у 2013. години за
најбоље спортске екипе у мушкој и женској конкуренцији;
906. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
907. Решење о именовању директора Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
908. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин;
909. Решење о именовању директорке Јавног предузећа
„Војводинашуме“ Петроварадин;
910. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног вовопривредног предузећа „Воде Војводине“
Нови Сад;
911. Решење о именовању директора Јавног вовопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад;

1309

1309

1309
1310
1310
1310
1310
1310

Редни број

Предмет

Страна

912. Решење о давању сагласности на Одлуку о издавању
три бланко менице ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, са меничним овлашћењем у складу са
Законом о платном промету;
913. Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу
губитка по Завршном рачуну за 2012. годину ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
914. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у Установи-Центар за привредно-технолошки развој
Војводине;
915. Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама
Статута Српског народног позоришта, Нови Сад;
916. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама
Нови Сад за 2013. годину;
917. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov;
918. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Издавачке установе „Мисао“ за
2013. годину;
919. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;

1311
1311

1311
1311

1311
1312
1312
1312
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920. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;
921. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Геронтолошког центра у Вршцу;
922. Решење о разрешењу директора Геронтолошког центра „Бечеј“ у Бечеју;
923. Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Бечеј“ у Бечеју.

1313
1313
1313
1313

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
924. Одлука о изменама и допунама Одлуке о службеним
путовањима изабраних и именованих лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине;
925. Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном
раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине;
926. Решење о разрешењу помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
927. Решење о разрешењу помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
928. Решење о постављењу
помоћника секретара
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
929. Решење о постављењу
помоћника секретара
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
930. Решење о постављењу
помоћника секретара
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Редни број

11. децембар 2013.
Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
931. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца
дужности директора Центра за социјални рад Кикинда;
1316
932. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца
дужности директора Центра за социјални рад Пландиште.
1316
РЕГИОНАЛНA ПРИВРЕДНA КОМОРA НОВИ САД
933. Одлукa о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2014. годину
1316
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE „ВОЈВОДИНАШУМЕ”
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934. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Делиблатска
пешчара“
935. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Обедска бара“
936. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Горње Подунавље“
937. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Ковиљскопетроварадински рит“
938. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП „Багремара“
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