
„Службени новини АПВ“ виходза, по 
потреби, на шейсц язикох: сербским, 
мадярским, словацким, румунским, 

руским и горватским. - Рукописи ше нє 
враца – Оглашки по тарифи

Нови Сад

5. януар 2022.

Число 2                           Рок LXXIII

Рочна предплата 9900 динари
- Термин за рекламациї 15 днї.
- Редакция и администрация:

Нови Сад, Войводи Мишича 1
ISSN 0353-8419

COBISS.SR-ID 10640140
Email: sl.listapv@magyarszo.rs

ОБЩА ЧАСЦ

6.

На основи члена 35. и 36. пасус 1. Покраїнскей скупштинскей 
одлуки о Покраїнскей влади («Службени новини АПВ», число 
37/14), а у вязи зоз Законом о електронским фактурованю («Служ-
бени глашнїк РС», число 44/21 и 129/21), як и члена 16. Уредби 
о буджетним рахунководстве («Службени глашнїк РС», число 
125/03, 12/06 и 27/20), Покраїнска влада, на схадзки хтора отрима-
на 5. януара 2022. року, принєсла

ПОКРАЇНСКУ УРЕДБУ
О ВИМЕНКИ ПОКРАЇНСКЕЙ УРЕДБИ 

О СПОСОБЕ ПОСТУПАНЯ 
З ЕЛЕКТРОНСКИМА ФАКТУРАМИ

Члeн 1.

У Покраїнскей уредби о способе поступаня з електронскима 
фактурами («Службени новини АПВ», число 49/21, у члену 10. 
слова «1. януара 2022. року» ше меня зоз словами: «1. мая 2022. 
року».

Члeн 2.

Тота покраїнска уредба ступа на моц осми дзень по обявйова-
ню у «Службених новинох АПВ».

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

127 Число: 031-341/2021-1
Нови Сад, 5. януара 2022. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
ПОКРАЇНСКЕЙ ВЛАДИ,

Иґор Мирович, с.р.

7.

На основи члена 24. пасус 1. точка 17. Покраїнскей скупштин-
скей одлуки о Явним водопривредним подприємстве «Води Во-
йводини» Нови Сад («Службени новини АПВ», число 53/2016 и 
8/2019), члена 28. пасус 1. точка 17. Статута Явного водопривред-
ного поприємства «Води Войводини» Нови Сад, а у складзе з 
членом 107. пасус 2. Зоз приношеньом Закона о надополнєньох за 
хаснованє явних доброх («Службени глашнїк РС», число 95/2018, 

49/2019, 86/2019 – усоглашени дин. сум., 156/2020 – усоглашени 
дин. сум. и 15/2021 – доп. усоглашених син. сум.) и членом 10. 
Одлуки о защити Парку природи «Єґричка» («Службени новини 
општини Жабель», число 11/2005, «Службени новини општини 
Вербас», число 7/2006, «Службени новини општини Темерин», 
число 10/2005 и «Службени новини општини Бачка Паланка», 
число 13/2006, Надпатраюци одбор Явного водопривредного под-
приємства «Води Войводини», Нови Сад, на 43. схадзки хтора от-
римана 28. децембра 2021. року, принєсол

ОДЛУКУ
О НАДОПОЛНЄНЬОХ

ЗА ХАСНОВАНЄ ЗАЩИЦЕНОГО 
ПОДРУЧА ПАРКА ПРИРОДИ «ЄҐРИЧКА»

У 2022. РОКУ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Члeн 1.

Зоз тоту одлуку ше утвердзує висину надополнєня за хасно-
ванє защиценого подруча Парка природи «Єґричка» (у дальшим 
тексту: Защицене подруче) у 2022. року, у складзе зоз Законом 
о надополнєньох за хаснованє явних доброх (у дальшим тексту: 
Закон).

Члeн 2.

За хаснованє Защиценого подруча, привредни дружтва и други 
правни особи, поднїмателє и гражданє (у дальшим тексту: хас-
нователє) хтори хасную вигодносци того защиценого подруча и 
його вредносци, хтори окончую дїялносц на Защиценим подру-
чу або розполагаю з нєрухомосцами и другима стварами на За-
щиценим подручу, нащивюю Защицене подруче пре одпочивок, 
спорт, рекреацию и подобни потреби и на други способ хасную 
Защицене подруче, плаца надополнєнє Явному водопривредному 
подприємству «Води Войводини» Нови Сад, як управячови За-
щиценого подруча (у дальшим тексту: Управяч) и то за:

1. окончованє дїялносцох у Защиценим подручу;
2. поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох 

за одпочивок у Защиценим подручу;
3. спортско-рекреативни активносци, отримованє манифе-

стацийох;
4. хаснованє мена и знака защиценого подруча;
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5. нащиву Защиценому подручу, його часцох и обєктох;
6. хаснованє простору по основи забераня з обектами хто-

ри зоз своїм випатрунком нарушую прикмети Защиценого 
подруча.

Як викендица и други нєкомерциялни обєкти у смислу пасуса 
1. точки 2. того члена ше трима обєкти хтори служа за почасове 
пребуванє особох и з чиїм хаснованьом хаснователь нє витворює 
приходи.

Члeн 3.

Основка и висина надополнєньох за хаснованє Защиценого 
подруча утвердзени у складзе зоз членом 107. Закона и Прилогом 
5. Закона.

II ВИСИНА НАДОПОЛНЄНЯ ЗА ХАСНОВАНЄ 
ЗАЩИЦЕНОГО ПОДРУЧА

Члeн 4.

Висину надополнєня за хаснованє Защиценого подруча у 2022. 
року ше утвердзує за:

Таблїчка 1: Висину надополнєня за хаснованє защиценого под-
руча за окончованє дїялносци, односно на други способ хасно-
ванє защиценого подруча

Пор.
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1.
Окончованє дїялносцох туристичних аґенцийох, дава-

телє натичнотуристичних, ловнотуристичних и воздухо-
плївних услугох

1.1. Катамарани и ґлисере и други плївни обєкти до 9 м за власни 
потреби плївни обєкт рочне надополнєнє 20.000,00

2. Поставянє погосцительних обєктох за услуги змесценя, 
костираня и напою

2.1. Готели и други погосцительни обєкти, науково-образовни и 
рекреативни центри – репрезентативни обєкти m² рочне надополнєнє 400,00

2.2. Кампи m² рочне надополнєнє 22,00

2.3

Стаємни и стационарни  обєкти за даванє услугох поживи 
и пица (ресторан, карчма, бар, бифе, обєкт швидкей поживи, 
печенярня и инше) уключуюци и поверхносц припадаюцей те-
раси, односно загради

m² рочне надополнєнє 500,00

3. Поставянє обєктох за окончованє тарґовини, ремесел-
ства, услугох индустриї

3.1

Поставянє обєктох за обток поживових и других продуктох 
(текстил, козметика, санитарни и хемийни средства за обисце 
и польопривреду, лїки, нашенє и др.) и предаванє поживових 
продуктох на пияцу, сувенирох и другей роби

3.1.1 Предавальня сувенирох
Поверхносц 
простору за 

предаванє у m²
рочне надополнєнє 250,00

3.1.2. Рухоми столїки за предаванє рижней роби m² дньове 
надополнєнє 300,00

4. Окончованє дїялносцох експлоатациї минералних сиро-
винох

4.1. Нафтовод (рочне надополнєнє) m рочне надополнєнє 105,00

5. Хаснованє водох и водопривреда

5.1. Шарански рибняк хтори хаснує воду зоз защиценого подруча поверхносц 
рибняку у ha рочне надополнєнє 1.000,00

6. Хаснованє обєктох за поставянє обєктох за окончованє 
енерґетскей дїялносци (енерґетика)

6.1. Преношенє и дистрибуция електричней енерґиї

6.1.1. Над’жемни електроенерґетични вод 400 kV, ширина коридо-
ру 25 m (рочне надополнєнє) m2 рочне надополнєнє 40,00

6.1.2. Над’жемни електроенерґетични вод 220 kV, ширина коридо-
ру 20 m m2 рочне надополнєнє 40,00

6.1.3. Над’жемни електроенерґетични вод 110 kV, ширина коридо-
ру 15 m m2 рочне надополнєнє 45,00

6.1.4. Над’жемни електроенерґетични вод 35 kV, ширина коридору 
10 m m2 рочне надополнєнє 40,00
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Пор.
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

6.1.5. Над’жемни електроенерґетични вод 20  або 10 kV, ширина 
коридору 5 m m2 рочне надополнєнє 40,00

6.1.6. Под’жемни електроенерґетски води – дроти m рочне надополнєнє 85,00

6.1.7. Трафостанїца висшого (уходного) напруженя 35 и 110 kV m2 400,00

6.1.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV и слупова трафостанїца обєкт рочне надополнєнє 1.400,00

6.1.9. Розводзаце пошоренє m2 рочне надополнєнє 240,00

6.2. Цивоводни транспорт води и ґазу

6.2.1. Примарна мрежа ґазоводу m рочне надополнєнє 100,00

6.2.2. Транспорт води зоз и през защицене подруче m рочне надополнєнє 350,00

7. Транспорт, будовательство и телекомуникациї

7.1. Драгови транспорт и превоженє

7.1.1. Автодрага km рочне надополнєнє 75 000,00

7.2.1.  Державна драга I и II шора km рочне надополнєнє 50 000,00

7.3.1. Општинска драга km рочне надополнєнє 20 000,00

7.2. Хаснованє защиценого подруча за електронски комуникациї

7.2.1. Поставянє примарней телефонскей мрежи над’жемни вод m рочне надополнєнє 100,00

7.2.2. Поставянє примарней телефонскей мрежи под’жемни вод m рочне надополнєнє 50,00

7.2.3. Поставянє електронскей комуникацийней опреми (цо су у 
статусу закупа або службеносци)

m2 поверхносци 
попод базней 

станїци
рочне надополнєнє 3.000,00

7.3. Хаснованє защиценого подруча за радио и телевизийни ко-
муникациї

7.3.1. Телевизийни релеї, репетитори, даваче з обєктами и опрему 
(цо су у статусу закупа або службеносци) m2 рочне надополнєнє 4 500,00

7.3.2.
Радио комуникациї (хаснователє радио релею и одпосилача) 

окрем радиоаматерох, СУП и войска (хтори маю статус закупу 
або  службеносци)

m2 рочне надополнєнє 600,00

7.3.3. Мрежа за телекомуникацию (оптични дроти) m рочне надополнєнє 75,00

8. Знїманє

8.1.1. Бавени филми дзень 12 000,00

8.2.1. Документарни филми дзень 3.000,00

8.3.1. Рекламни филми дзень 15 000,00

8.4.1. Фотоґрафованє дзень 2 000,00

8.5.1. Знїманє звучних записох дзень 2 000,00

9. Хаснованє флори и фауни и други дїялносци

9.1. Зберанє печаркох, лїковитих рошлїнох и рошлїнох за єдзенє, 
других лєсових плодох и животиньох (шлїмаки и инше)

9.1.1. Зберанє, односно бранє на защиценим подручу цо оконлую 
физични особи период хаснованя рочне надополнєнє 

по зазберачови 1 500,00

9.2.1. Зберанє, односно бранє на защиценим подручу цо оконлую 
физични особи период хаснованя

тижньове 
надополнєнє по 

зазберачови
450,00

9.3.1. Зберанє, односно бранє на защиценим подручу цо оконлую 
физични особи период хаснованя

дньове 
надополнєнє по 

зазберачови
120,00

9.2. Хаснованє лєсох и дєпох

9.2.1. Хаснованє наду сноп  контрактовани 
период 10,00

9.3. Лов на дзивину

9.3.1. Лов на дзивину рочнє по ловарови рочне надополнєнє 2 100,00
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Пор.
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

9.3.2. Лов на дзивину Дньово по 
ловарови

дньове 
надополнєнє 150,00

10. Хаснованє жеми звонка явней драги за вибудов ушорених 
паркинґох (рочне надополнєнє) m2 рочне 

надополнєнє 30,00

11. Поставанє рекламох

11.1.
Поставянє рекламних и информативних ознакох на защи-

ценим подручу, окрем ознакох транспортней и туристичней 
сиґнализациї

m2 15 000,00

11.2. Поставянє билбордох m2 35 000,00

Таблїчка 2: Хаснованє жеми защиценого подруча за поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох за одпочивок у защи-
ценим подручу

Пор. 
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Викендици, вили и други фамелийни обєкти за одпочивок m² рочне надополнєнє 100,00

2. Хижи за одпочивок на води, на побрежйох рикох и озерох, 
плївни инсталациї без власней погонскей моци

m² жемовей 
поверхносци 

обєкту
рочне надополнєнє 1.000,00

3. Кампере, камп прикочи обєкт рочне надополнєнє 3 500,00

4. Шаторнї m² поверхносци 
шаторнї

дньове 
надополнєнє 30,00

Таблїчка 3: Хаснованє защиценого подруча за спортско-рекреативни активносци, отримованє манифестацийох

Пор. 
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Хаснованє жеми за спорт

1.1. Бавилїщох, отворених базенох, гиподромох, теренох за обу-
ку, плажох и подобне по m2 поверхносци рочне надополнєнє 35,00

1.2. Дереґлї, платформи по m2 рочне надополнєнє 500,00

2. Хаснованє жеми защиценого подруча за спортски, туристич-
ни и културни манифестациї

2.1.
За спортски, туристични и културни манифестациї (зберанє 

рошлїнох и плодох, косидба, лов и риболов, реґати и други зма-
ганя на води, културна подїя, швето)

дзень дньове 
надополнєнє 20 000,00

2.2.
Погосцителє хтори даваю услуги поживи и пица звонка по-

госцительних обєктох, на вашарох и других явних манифеста-
цийох

m2 дньове 
надополнєнє 300,00

2.3.
Погосцителє цо даваю услуги костираня и напою у почасо-

вих и рухомих погосцительних обєктох уключуюци и поверх-
носц припадаюцей тераси, односно загради

m2 дньове 
надополнєнє 500,00
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Таблїчка 4: Хаснованє мена и знака защиценого подруча

Пор.
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену превней 
особи, дїловних актох, ознаки продукта, реклами и друге

по 
контракту

2.
Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену превней 

особи, дїловних актох, ознаки продукта, реклами и друге, кед 
нє истує согласносц

рочни приход 
яки витворени 

зоз хаснованьом 
мена и знака 
защиценого 

подруча

1%

Таблїчка 5: Нащива защиценого подруча, його часцох и обєктох

Пор. 
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Нащива защиценого подруча, його часцох и обєктох

1.1. за полнолїтного нащивителя по особи дзень 100,00

1.2. за дзеци од 8 по 18 роки по особи дзень 50,00

Таблїчка 6: Хаснованє простору по основи забераня з обектами хтори зоз своїм випатрунком нарушую прикмети защиценого под-
руча

Пор. 
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Хаснованє простору по основи забераня з обектами хтори зоз 
своїм випатрунком нарушую прикмети защиценого подруча m2 230,00

Члeн 5.

У поглядзе способу утвердзованя и плаценя надополнєньох зоз 
члена 4. тей одлуки, як и за шицки други питаня у вязи зоз тима 
надополнєнями ше применює Закон.

Члeн 6.

Надополнєня утвердзени зоз тоту одлуку представяю при-
ход Управяча у складзе зоз Законом и уплацує их ше на рахунок 
Управяча, а средства витворени зоз надополнєньох по тей одлуки 
ше хасанує за защиту, розвой и унапредзенє Защиценого подруча.

III

ЗАКОНЧУЮЦИ ОДРЕДБИ

Члeн 7.

Тоту одлуку ше доручи на упознаванє компетентним орґа-
ном за роботи на защити животного штредку општини Жабель, 
општини Вербас, општини Темерин и општини Бачка Паланка, 
як єдинком локалней самоуправи хтори зоз своїма одлуками пре-
глашели Защицене подруче.

Члeн 8.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Служ-
бених новинох Автономней Покраїни Войводини».  

У Новим Садзе,
Число: V-73/89

Дня: 28.12.2021. року
ПРЕДСИДАТЕЛЬ

НАДПАТРАЮЦОГО ОДБОРУ,
Мр Ласло Фехер, с.р.

8.

На основи члена 24. пасус 1. точка 17. Покраїнскей скупштин-
скей одлуки о Явним водопривредним подприємстве «Води Во-
йводини» Нови Сад («Службени новини АПВ», число 53/2016 и 
8/2019), члена 28. пасус 1. точка 17. Статута Явного водопривред-
ного поприємства «Води Войводини» Нови Сад, а у складзе з 
членом 107. пасус 2. Зоз приношеньом Закона о надополнєньох за 
хаснованє явних доброх («Службени глашнїк РС», число 95/2018, 
49/2019 и 86/2019 – усoглашена дин. сум., 156/2020 – усoглаше-
на дин. сум. и 15/2021. – доп. усоглашених дин. сум.) и членом 7. 
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Одлуки о защити Парку природи «Белянска Бара» («Службени 
новини општини Србобран», число 6/2013 и «Службени новини 
општини Бечей», число 7/2013), Надпатраюци одбор Явного водо-
привредного подприємства «Води Войводини», Нови Сад, на 43. 
схадзки хтора отримана 28. децембра 2021. року, принєсол

ОДЛУКУ
О НАДОПОЛНЄНЬОХ 

ЗА ХАСНОВАНЄ ЗАЩИЦЕНОГО 
ПОДРУЧА ПАРКА ПРИРОДИ «БЕЛЯНСКА БАРА» 

У 2022. РОКУ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Члeн 1.

Зоз тоту одлуку ше утвердзує висину надополнєня за хасно-
ванє защиценого подруча Парка природи «Белянска Бара» (у 
дальшим тексту: Защицене подруче) у 2022. року, у складзе зоз 
Законом о надополнєньох за хаснованє явних доброх (у дальшим 
тексту: Закон).

Члeн 2.

За хаснованє Защиценого подруча, привредни дружтва и други 
правни особи, поднїмателє и гражданє (у дальшим тексту: хас-
нователє) хтори хасную вигодносци того защиценого подруча и 
його вредносци, хтори окончую дїялносц на Защиценим подру-
чу або розполагаю з нєрухомосцами и другима стварами на За-
щиценим подручу, нащивюю Защицене подруче пре одпочивок, 
спорт, рекреацию и подобни потреби и на други способ хасную 
Защицене подруче, плаца надополнєнє Явному водопривредному 
подприємству «Води Войводини» Нови Сад, як управячови За-
щиценого подруча (у дальшим тексту: Управяч) и то за:

1. окончованє дїялносцох у Защиценим подручу;
2. поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох 

за одпочивок у Защиценим подручу;
3. спортско-рекреативни активносци, отримованє манифе-

стацийох;
4. хаснованє мена и знака защиценого подруча;
5. нащиву Защиценому подручу. його часцох и обєктох.

Як викендица и други нєкомерциялни обєкти у смислу пасуса 
1. точки 2. того члена ше трима обєкти хтори служа за почасове 
пребуванє особох и з чиїм хаснованьом хаснователь нє витворює 
приходи.

Члeн 3.

Основка и висина надополнєньох за хаснованє Защиценого 
подруча утвердзени у складзе зоз членом 107. Закона и Прилогом 
5. Закона.

II ВИСИНА НАДОПОЛНЄНЯ ЗА ХАСНОВАНЄ 
ЗАЩИЦЕНОГО ПОДРУЧА

Члeн 4.

Висину надополнєня за хаснованє Защиценого подруча у 2022. 
року ше утвердзує за:

Таблїчка 1: Висину надополнєня за хаснованє защиценого под-
руча за окончованє дїялносци, односно на други способ хасно-
ванє защиценого подруча

Пор. 
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Поставянє погосцительних обєктох за услуги змесценя, 
костираня и напою

1.1. Кампи m² рочне надополнєнє 22,00

1.2.

Стаємни и стационарни  обєкти за даванє услугох поживи 
и пица (ресторан, карчма, бар, бифе, обєкт швидкей поживи, 
печенярня и инше) уключуюци и поверхносц припадаюцей те-
раси, односно загради

m² рочне надополнєнє 500,00

2. Поставянє обєктох за окончованє тарґовини, ремесел-
ства, услугох индустриї

2.1.

Поставянє обєктох за обток поживових и других продуктох 
(текстил, козметика, санитарни и хемийни средства за обисце 
и польопривреду, лїки, нашенє и др.) и предаванє поживових 
продуктох на пияцу, сувенирох и другей роби

2.1.1. Рухоми столїки за предаванє рижней роби m² дньове 
надополнєнє 300,00

3. Окончованє дїялносцох експлоатациї минералних сиро-
винох

3.1. Експлоатация нафти m³ рочне надополнєнє 15,00

3.2. Нафтовод m рочне надополнєнє 105,00

4. Хаснованє обєктох за поставянє обєктох за окончованє 
енерґетскей дїялносци (енерґетика)

4.1. Преношенє и дистрибуция електричней енерґиї

4.1.1. Над’жемни електроенерґетични вод 400 kV, ширина коридо-
ру 25 m m² рочне надополнєнє 40,00

4.1.2. Над’жемни електроенерґетични вод 220 kV, ширина коридо-
ру 20 m m² рочне надополнєнє 40,00
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Пор. 
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

4.1.3. Над’жемни електроенерґетични вод 110 kV, ширина коридо-
ру 15 m m² рочне надополнєнє 45,00

4.1.4. Над’жемни електроенерґетични вод 35 kV, ширина коридору 
10 m m² рочне надополнєнє 40,00

4.1.5. Над’жемни електроенерґетични вод 20  або 10 kV, ширина 
коридору 5 m m² рочне надополнєнє 40,00

4.1.6. Под’жемни електроенерґетски води – дроти m рочне надополнєнє 85,00

4.1.7. Трафостанїца висшого (уходного) напруженя 35 и 110 kV m² 400,00

4.1.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV и слупова трафостанїца обєкт рочне надополнєнє 1400,00

4.1.9. Розводзаце пошоренє m² рочне надополнєнє 240,00

4.2. Цивоводни транспорт води и ґазу

4.2.1. Примарна мрежа ґазоводу m рочне надополнєнє 100,00

4.2.2. Транспорт води зоз и през защицене подруче m рочне надополнєнє 350,00

5. Транспорт, будовательство и телекомуникациї

5.1. Хаснованє защиценого подруча за електронски
комуникациї

5.1.1. Поставянє примарней телефонскей мрежи над’жемни вод m рочне надополнєнє 100,00

5.1.2. Поставянє примарней телефонскей мрежи под’жемни вод m рочне надополнєнє 50,00

5.1.3. Поставянє електронскей комуникацийней опреми (цо су у 
статусу закупа або службеносци)

m² поверхносци 
попод базней 

станїци
рочне надополнєнє 3 000,00

5.2. Хаснованє защиценого подруча за радио и телевизийни ко-
муникациї

5.2.1. Телевизийни релеї, репетитори, даваче з обєктами и опрему 
(цо су у статусу закупа або службеносци) m² рочне надополнєнє 4 500,00

5.2.2.
Радио комуникациї (хаснователє радио релею и одпосилача) 

окрем радиоаматерох, СУП и войска (хтори маю статус закупу 
або  службеносци)

m² рочне надополнєнє 600,00

5.2.3. Мрежа за телекомуникацию (оптични дроти) m рочне надополнєнє 75,00

6. Знїманє

6.1.1. Бавени филми дзень 12 000,00

6.1.2. Документарни филми дзень 3 000,00

6.1.3. Рекламни филми дзень 15 000,00

6.1.4. Фотоґрафованє дзень 2 000,00

6.1.5. Знїманє звучних записох дзень 2 000,00

7. Хаснованє флори и фауни и други дїялносци

7.1. Зберанє печаркох, лїковитих рошлїнох и рошлїнох за єдзенє, 
других лєсових плодох и животиньох (шлїмаки и инше)

7.1.1. Зберанє, односно бранє на защиценим подручу цо оконлую 
физични особи период хаснованя рочне надополнєнє 

по зазберачови 1 500,00

7.2.1. Зберанє, односно бранє на защиценим подручу цо оконлую 
физични особи период хаснованя

тижньове 
надополнєнє по 

зазберачови
450,00

7.1.3. Зберанє, односно бранє на защиценим подручу цо оконлую 
физични особи период хаснованя

дньове 
надополнєнє по 

зазберачови
120,00

7.2. Хаснованє лєсох и дєпох

7.2.1. Хаснованє наду сноп  контрактовани 
период 10,00

7.3. Лов на дзивину

7.3.1. Лов на дзивину рочнє по ловарови рочне надополнєнє 2 100,00
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Пор. 
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

7.3.2. Лов на дзивину Дньово по 
ловарови

дньове 
надополнєнє 150,00

8. Поставанє рекламох

8.1.
Поставянє рекламних и информативних ознакох на защи-

ценим подручу, окрем ознакох транспортней и туристичней 
сиґнализациї

m² 15 000,00

8.2. Поставянє билбордох m² 35 000,00

Таблїчка 2: Хаснованє жеми защиценого подруча за поставянє викендицох и других нєкомерциялних обєктох за одпочивок у защи-
ценим подручу

Пор.
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Викендици, вили и други фамелийни обєкти за одпочивок m² рочне 
надополнєнє 100,00

2. Кампере, камп прикочи обєкт рочне 
надополнєнє 3 500

3. Шаторнї m² поверхносци 
шаторнї

дньове 
надополнєнє 30

Таблїчка 3: Хаснованє защиценого подруча за спортско-рекреативни активносци, отримованє манифестацийох

Пор. 
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Хаснованє жеми за спорт

1.1. Дереґлї, платформи по m² рочне 
надополнєнє 500,00

2. Хаснованє жеми защиценого подруча за спортски, тури-
стични и културни манифестациї

2.1.
За спортски, туристични и културни манифестациї (зберанє 

рошлїнох и плодох, косидба, лов и риболов, реґати и други зма-
ганя на води, културна подїя, швето)

дзень дньове 
надополнєнє 20 000,00

2.2.
Погосцителє хтори даваю услуги поживи и пица звонка по-

госцительних обєктох, на вашарох и других явних манифеста-
цийох

m² дньове 
надополнєнє 300,00

2.3.
Погосцителє цо даваю услуги костираня и напою у почасо-

вих и рухомих погосцительних обєктох уключуюци и поверх-
носц припадаюцей тераси, односно загради

m² дньове 
надополнєнє 500,00

Таблїчка 4: Хаснованє мена и знака защиценого подруча

Пор.
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену превней 
особи, дїловних актох, ознаки продукта, реклами и друге

по 
контракту

2.
Хаснованє мена и знака защиценого добра, у мену превней 

особи, дїловних актох, ознаки продукта, реклами и друге, кед 
нє истує согласносц

рочни приход 
яки витворени 

зоз хаснованьом 
мена и знака 
защиценого 

подруча

1%
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Таблїчка 5: Нащива защиценого подруча, його часцох и обєктох

Пор.
число Предмет надополнєня Основка Висина у 

РСД

Єдиника мири Обрахункови 
период

1. Нащива защиценого подруча, його часцох и обєктох

1.1. за полнолїтного нащивителя по особи дзень 100,00

1.2. за дзеци од 8 по 18 роки по особи дзень 50,00

Члeн 5.

У поглядзе способу утвердзованя и плаценя надополнєньох зоз 
члена 4. тей одлуки, як и за шицки други питаня у вязи зоз тима 
надополнєнями ше применює Закон.

Члeн 6.

Надополнєня утвердзени зоз тоту одлуку представяю при-
ход Управяча у складзе зоз Законом и уплацує их ше на рахунок 
Управяча, а средства витворени зоз надополнєньох по тей одлуки 
ше хасанує за защиту, розвой и унапредзенє Защиценого подруча.

III

ЗАКОНЧУЮЦИ ОДРЕДБИ

Члeн 7.

Тоту одлуку ше доручи на упознаванє компетентним орґаном 
за роботи на защити животного штредку општини Србобран и 
општини Бечей, як єдинком локалней самоуправи хтори зоз свої-
ма одлуками преглашели Защицене подруче.

Члeн 8.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Служ-
бених новинох Автономней Покраїни Войводини». 

У Новим Садзе,
Число: V-73/90
Дня: 28.12.2021. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
НАДПАТРАЮЦОГО ОДБОРУ,

Мр Ласло Фехер, с.р.

Надпомнуце:

У тих «Службених новинох АПВ» ше нє обявює Окремну часц, у складзе зоз членом 5. пасус 2. Покраїнскей 
скупштинскей одлуки о обявйованю предписаньох и других актох («Службени новини АПВ», число 54/14, 29/17 
и 12/18).
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подруча Парка природи «Єґричка» у 2022. року;

8. Одлука о надополнєньох за хаснованє защиценого 
подруча Парка природи «Белянска Бара» у 2022. року.

ОКРЕМНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

9. Ришенє о даваню согласносци на Правилнїк о вимен-
кох и дополнєньох Правилнїка о орґанизациї и систе-
матизациї роботних местох Покраїнского заводу за 
социялну защиту; 

10. Ришенє о даваню согласносци на Правилнїк о вимен-
кох Правилнїка о нукашнєй орґанизациї и системати-
зациї роботних местох у Центре за фамелийне змес-
ценє и усвоєнє Нови Сад;

11. Ришенє о даваню согласносци на Одлуку о вименки 
Статуту Архиву Войводини у Новим Садзе; 

12. Ришенє о даваню согласносци на III вименки и допол-
нєня Финансийного плану Фонду за вибеженцох, роз-
селєни особи и за сотруднїцтво зоз Сербами у реґио-
ну за 2021. рок; 

13. Ришенє о даваню согласносци на вименки Програми 
роботи Фонду за вибеженцох, розселєни особи и за 
сотруднїцтво зоз Сербами у реґиону за 2021. рок;  

14. Ришенє о даваню согласносци на вименку Финансий-
ного плану Ґаранцийного фонду Автономней Покраї-
ни Войводини за 2021. рок; 

15. Ришенє о преставаню роботи на положеню окончова-
теля длужносци подсекретара Покраїнского секрета-
рияту за финансиї;

16. Ришенє о поставеню окончователя длужносци подсе-
кретара Покраїнского секретарияту за финансиї; 

17. Ришенє о поставеню окончователя длужносци подсе-
кретара Покраїнского секретарияту за здравство; 

18. Ришенє о поставеню окончователя длужносци помо-
цнїка покраїнского секретара за здравство;

19. Ришенє о даваню предходней согласносци за розпи-
сованє Явного конкурсу за менованє директора На-
родного театру, Naradnog kazališta, Népszínház,   Су-
ботица.

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
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