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Прилог 4.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

I ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ НАКНАДЕ
ОСНОВИЦА
ВИСИНА НАКНАДЕ
ТУРИЗАМ
Власници - корисници туристичких, наутичко-ваздухопловних и ловних агенција,
пружаоци наутичко-ваздухопловних и ловнотуристичких услуга
Агенције и пружаоци услуга
(Туристичке агенције,
пружаоци наутичких,
ваздухопловних и
по седишту или другој
ловнотуристичких услуга са
регистрованој јединици
16.500
седиштем, огранком или
/ годишње
посебним простором за
обављање делатности на
заштићеном подручју
Марине и сидришта
Излетничко пловни објекти за
панорамско разгледање,
катамарани, глисери и други
пловни објекти преко 9m за
сопствене потребе
Катамарани и глисери и други
пловни објекти до 9m за
сопствене потребе
Корисник ловно - туристичких
услуга

по објекту / годишње

15.000

по пловном
објекту/годишње

50.000

по пловном
објекту/годишње

25.000

по комаду одстрељене
1.500
дивљачи
УГОСТИТЕЉСТВО
Власници - корисници објеката за услуге смештаја, исхране и пића
Власници - корисници
по туристичком
угоститељских објеката за
(гостинском) лежају
1.500
смештај - хотели, мотели,
угоститељског објекта /
туристичка насеља
годишње
по туристичком
Хостели, пансиони и
(гостинском) лежају
1.155
преноћишта
угоститељског објекта /
годишње
по туристичком
Одмаралишта, планинарски
(гостинском) лежају
домови, ловачки домови, куће,
645
угоститељског објекта /
собе
годишње
Хотели и други угоститељски
објекти са посебном наменом,
научно-образовни и
по m2 / годишње
450
рекреативни центри репрезентативни објекти
по m2 површине простора
Кампови
22
кампа / годишње
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2.1.6.

2.1.7

2.1.8.

3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

Стални и стационарни објекти
за пружање услуга исхране и
пића (ресторан, кафана, бар,
бифе, објекат брзе хране,
печењара и др.)
Угоститељи који пружају
услуге исхране и пића ван
угоститељских објеката, на
вашарима и другим јавним
манифестацијама

Продајни објекти мешовите
специјализоване робе
Киосци за продају штампе,
дувана и сл. робе
Станице за откуп
пољопривредних производа,
стоке, гљива и шумских
плодова

Банке, поште и мењачнице

3.2.2.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

330

Власници –корисници објеката за промет прехрамбених и других производа (текстил,
козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, лекови,
семена и др.) и пијачна продаја прехрамбених производа сувенира и друге робе

3.1.5.

3.2.1.

по m2 површине простора
на коме је одобрено
пружање услуге / дневно

по m2 површине на којој се
пружа услуга, укључујући
и површину прирпадајуће
1.005
терасе, односно баште /
годишње
ТРГОВИНА, ЗАНАТСТВО, УСЛУГЕ И ИНДУСТРИЈА

Сувенирнице

3.2.

1.005

Угоститељи који пружају
услуге исхране и пића у
привременим и покретним
угоститељским објектима

3.1.4.

3.1.6.

по m2 површине на којој се
пружа услуга, укључујући
и површину припадајуће
терасе, односно баште /
годишње

по m2 површине продајног
простора / годишње

650

по киоску / годишње

4.500

по објекту, откупном
месту / годишње

9.750

по m2 површине продајног
простора / годишње
по m2 површине заузетог
простора / годишње

450
525

Покретне тезге за продају
по m2 / дневно
330
разних роба
Власници –корисници објеката за промет грађевинског материјала, резане грађе,
машина и опреме, аутомобила, вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување
пољопривредних производа и др.
по m2 површине заузетог
Стоваришта, хладњаче,
простора (објекат,
300
силоси, сушаре и магацини
продајни простор и др.) /
годишње
Продајни објекат
по m2 површине објекта и
грађевинског материјала,
продајног простора /
1000
машина, опреме, аутомобила и
годишње
др.
Власници - корисници занатских и сервисних услужних послова (поправка и
одржавање машина, моторних возила, поправка апарата, уређаја, скијашке и друге
опреме и др.)
по m2 површине занатске
Занатске и сервисне радње
375
радње / годишње
2
по m заузетог простора /
Пумпе за течна горива и гас
3.500
годишње
по m2 заузетог простора /
Кречане и ћумуране
550
годишње
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3.4.

3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
3.5.

Власници - корисници осталих услужних послова као што су видео игре, аутодроми,
рингишпили, забавни паркови, изнајмљивање опреме за спорт и рекреацију и школе
скијања
Радње за изнајмљивање
опреме, фризерске,
по m2 површине заузетог
козметичарске, фотографске и
450
простора / годишње
сличних, школе скијања,
тениса, фудбала, јахања и др.
Стални и покретни објекти за
по m2 површине објекта
забаву (видео игре, забавни
односно простора за
450
паркови, аутодроми и сл.)
забаву / годишње
Кладионице и коцкарнице
по објекту/годишње
75.000
занатско - индустријска и индустријска делатност (резање и обрада дрвета,
брикетирање, асфалтне базе и друга производња грађевинских материјала, млинови за
жито, паковање и прерада амбалажног отпада, прерада пољопривредних производа,
прехрамбена и друга индустријска производња)
Власници - корисници простора на коме се обавља

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

занатска делатност
375
по m2 површине заузетог
простора/
годишње
индустријска делатност
3500
Власници - корисници
по објекту, односно бансек
машина за резање грађе
52.500
/ годишње
(бансека)
Власници - корисници
по објекту, односно брента
машина за резање грађе
120.000
- гатер / годишње
(брента)
РУДАРСТВО/КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
Правно и физичко лице које је добило право да врши експлоатацију камена, руда,
угља, глине, песка, нафте, гаса и других минералних сировина
Грађевински, технички и
по m3 минералне
225
украсни камен
сировине/годишње
Експлоатација камена лапорца
по m3 / годишње
150
Експлоатација другог камена,
по m3 / годишње
120
песка, шљунка, глине и др.
Експлоатација јаловине,
по m3 / годишње
120
откривке
3
по m минералне
Експлоатација нафте
15
сировине/годишње
по метру дужном /
Нафтовод
105
годишње
КОРИШЋЕЊЕ ВОДА И ВОДОПРИВРЕДА
Правна и физичка лица са
правом коришћења песка и
по m3 минералне
шљунка из корита водотока,
120
сировине/годишње
спрудова и напуштених
корита
Власници - корисници
објеката / постројења за
по литру произведене
2
флаширање воде пореклом са
флаширане воде
заштићеног подручја
Власници - корисници
по m3 узете термалне и
објеката / постројења за
термоминералне воде
1,5
коришћење термалних и
/годишње

4
термоминералних вода

5.6.

Управљачи система /
постројења за пречишћавање
отпадних вода
Власници - корисници
рибњака на заштићеном
подручју или који користе
воду пореклом са заштићеног
подручја
Водопривредне акумулације

пастрмског по m2
површине рибњака/
годишње
шаранског по ha површине
рибњака/ годишње
ha/годишње

5.7.

Пловне каналске мреже

по m / годишње

150

5.8.

Управљачи – корисници
каналске мреже за
наводњавање и одводњавање

по m / годишње

90

5.4.

5.5.

6.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

по m3 отпадних вода /
годишње

7,5

55
1.300
3600

ЕНЕРГЕТИКА
производња електричне енергије у хидроелектранама
Власници - корисници
по ha површине
хидроелектрана чије се
водоакумулације при коти
3600
водоакумулације налаза на
максималног успора /
заштићеном подручју
годишње
Власници - корисници
по m2 површине
водоакумулације за вештачко
водоакумулације /
75
оснежавање
годишње
3% вредности испоручене
Хидроелектране
по електрани / годишње
електричне енергије
производња електричне енергије у ветрогенераторима, соларним електранама и
електранама на биогас и биомасу
Власници - корисници
по
3% вредности испоручене
ветрогенератора
ветрогенератору/годишње
електричне енергије
Власници - корисници
3% вредности испоручене
по електрани/годишње
фотонапонске електране
електричне енергије
Власници – корисници
3% вредности испоручене
по електрани/годишње
електрана на биогас и биомасу
електричне енергије
пренос и дистрибуција електричне енергије
Власници - корисници
по m2 трасе далековода /
60
далековода 400 kV, ширина
годишње
коридора 25m
Власници - корисници
по m2 трасе далековода /
далековода 220 kV, ширина
60
годишње
коридора 20m
Власници - корисници
по m2 трасе далековода /
далековода 110 kV, ширина
45
годишње
коридора 15m
Власници - корисници
по m2 трасе далековода /
далековода 35 kV, ширина
45
годишње
коридора 10m
Власници - корисници
по m2 трасе далековода /
далековода 20 или 10 kV,
45
годишње
ширина коридора 5m
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6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.
6.3.9.
6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.5.
6.5.1.
7.
7.1.
7.1.1.

Власници - корисници
по дужном метру (m)
подземних (кабловских)
далековода / годишње
далековода
Власници - корисници
по m2 површине испод
трафостаница вишег (улазног)
трафостанице
напона 35 и 110 kV
Власници - корисници MBTS
10 (20)/0,4 kV и стубних
по објекту/годишње
трафостаница
Разводна постројења
по m2 / годишње
цевоводни транспорт воде и гаса
Власници - корисници
по дужном метру (m) /
примарне мреже гасовода
годишње
Власници/корисници
хидроелектрана које се налазе
ван заштићеног подручја, а
по m цевовода у
врше транспорт воде из и кроз
заштићеном подручју/
заштићеног подручја у сврху
годишње
производње електричне
енергије

127,5

600

2.100
320
130

350

нафтна постројења, црпне пумпе за нафту и гас
Власници-корисници нафтних
по m2 заузетог
350
постројења и црпних пумпи
простора/месечно
САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
друмски саобраћај и транспорт
Аутопут
по km/годишње
100.000

7.1.2.

Државни пут I и II реда

по km / годишње

50.000

7.1.3.

Општински пут

по km / годишње

40.000

7.1.4.
7.1.5.
7.2.
7.2.1.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.4.

7.4.1.

Коришћење шумских путева
за организације које врше
по km/годишње
услуге у шумарству
Превоз грађе и осталог
по m3 / тура
материјала
железнички саобраћај и транспорт
Власници корисници/управљачи
по m пруге / годишње
железничке пруге туристичка пруга
ваздушни саобраћај
Власници - корисници
по ha површине / годишње
аеродрома
Власници – корисници
по објекту/годишње
хелиодрома
транспорт жичаром и покретном траком
Власници - кориснице жичаре
за превоз људи (који су у
статусу закупа или
по ha жичаре / годишње
службености, а траса жичаре
чини појас ширине: осмосед и
шестосед - 30m, четворосед -

30.000
27

210

3.000
200.000

30.000

6
20m, а ски лифт - 10m
7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

Власници - корисници жичаре
и покретне траке за транспорт
материјала
Власници - корисници уређаја
за вештачко оснеживање ски
стаза (који су у статусу закупа
или службености)
Власници - корисници стуба
жичаре (који су у статусу
закупа или службености)
Власници - корисници
станица жичара и ски лифтова
(који су у статусу закупа или
службености)

7.5.2.
7.6.
7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.7.2.

7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.

по m2 површине испод
стуба снежног топа /
годишње

750

по m2 површине испод
стуба жичаре / годишње

750

по m2 површине испод
станице / годишње

750

надземни вод

по m / годишње

150

подземни вод

по m / годишње

65

Власници - корисници базних
станица мобилне телефоније
по m2 површине испод
(које су у статусу закупа или
базне станице / годишње
службености)
радио и телевизијске комуникације
Власници - корисници
телевизијских релеја и
по m2 површине заузетог
одашиљача (који су у статусу
простора / годишње
закупа или службености)
Власници - корисници радио
релеја и одашиљача (који су у
по m2 површине заузетог
статусу закупа или
простора / годишње
службености)
Власници - корисници мреже
за телекомуникацију (оптички
водови)

по m / годишње

4.500

4.500

900

75

интернет саобраћај

7.7.

7.7.1.

60.000

телефонски саобраћај
Власници - корисници примарне телефонске мреже

7.5.

7.5.1.

по ha жичаре / годишње

Закуп дела објекта за
постављање базне станице
(антене) за пренос интернет
сигнала и пружање интернет
услуга ван насељеног места
Закуп дела објекта за
постављање базне станице
(антене) за пренос интернет
сигнала и пружање интернет
услуга у насељеном месту
Чамци
Понтони
Сплавови

по антени/годишње

180.000,00

по антени/годишње

96.000,00

водени саобраћај
пловило/години
пловило/години
пловило/години

3.000
10.500
22.500

7
СНИМАЊЕ
Правна и физичка лица која снимају филмове

8.
8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.
9
9.1.

играни
50.000
по започетом дану
документарни
7.000
снимања
рекламни
50.000
Правна и физичка лица која
по започетом дану
3.500
фотографишу
фотографисања
Правна и физичка лица која
по започетом дану
2.000
снимају звучне записе
снимања
КОРИШЋЕЊЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других шумских плодова и животиња
(пужева и др.)

9.1.1.

Физичка лица која врше
сакупљање, односно брање на
заштићеном подручју

9.1.2.

Правна и физичка лица која
врше откуп на заштићеном
подручју

по сакупљачу / годишње

2.700

по сакупљачу / седмично
по сакупљачу / дневно

675
120

по откупљеном килограму

22,5

коришћење шума и ливада

9.2.
9.2.1.

Правно лице, предузетник или
физичко лице које се бави
сечом шуме

9.2.2.

Коришћење трске

9.2.3.
9.2.4.
9.3.

Коришћење рогоза
Кошење ливада

9.3.1.

по ловцу

9.3.2.

Учесници спортских
риболовачких такмичења

по m3 посечене дрвне масе

75

сноп/уговорен период
по дану
сноп/уговорен период
ар/годишње
коришћење дивљачи
годишње
дневно

20
240
200
200
3.200
225

по риболовцу/дневно

1.350

II КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО УРЕЂЕНИХ ИЛИ ПОГОДНИХ ТЕРЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ
НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА
11.
ОДМОР, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
уређени терени и објекти за спорт и рекреацију, боравак и одмор у природи
(игралишта, камп кућице, шатори, ложишта, платформе за рекреативни риболов,
10.1.
сплавови, плаже, базени за купање, ски стазе, хиподроми и терени за обуку у јахању и
др.
Власници - корисници ски
10.1.1.
стаза (површину ски стазе
по m2 површине / годишње
3
чини простор ширине 40m)
Власници - корисници
игралишта, отворених базена,
10.1.2.
по m2 површине / годишње
43
хиподрома, терена за обуку,
плаже и сл.
Власници - корисници
10.1.3.
по објекту/годишње
3.800
камппера, камп приколице
2
по m површине шатора /
10.1.4. Власници - корисници шатора
35
дневно
10.1.5.
Сплавови, платформе
по m2/годишње
2.100
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10.2.

10.2.1.

10.2.2.
10.3.
10.3.1.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
12.
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.
13.
13.1.

13.1.1.

14.
14.1.

14.1.1.

спортске, туристичке и културне манифестације
Организатор манифестације
(сакупљање биља и плодова,
по догађају, односно
косидба, лов и риболов, регате
25.000
манифестацији/дневно
и друга такмичења на води,
културни догађај, празник)
Ауто-мото приредба
(рели, квадови, вожња
догађај/дан
100.000
теренским возилима и др)
уређени паркинзи на земљишту изван јавног пута
Власник или корисник
по m2 површине паркинга /
60
паркинга
годишње
ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМА
рекламне и информативне ознаке, постављене на заштићеном подручју, осим ознака
саобраћајне и туристичке сигнализације
Власник ознаке табле,
по m2 површине / годишње
15.750
рекламе, паноа и друге ознаке
Власник билборда
по m2 површине / годишње
35.000
ПОРОДИЧНИ ОБЈЕКТИ ЗА ОДМОР
Власници викендица, вила и
по m2 подне површине
других породичних објеката
120
објекта/годишње
за одмор
Власници или корисници
по m2 подне површине
50
бачија
објекта/годишње
Куће за одмор на води, на
обалама река и језера, пловеће
по m2/годишње
1000
инсталације без сопственог
погона
Резиденцијални објекти
по m2/годишње
250
III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА
коришћење имена и знака заштићеног подручја у пословном имену правног лица и
предузетника, на меморандуму и другом документу, на ознаци производа и на
рекламним материјалима
споразумно по уговору - у
случају несагласности
Правно лице или предузетник воља 1% годишњег износа
1.75%
који користи име или знак
укупног прихода
оствареног коришћења
имена и знака
IV УЛАЗАК И ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ, УЛАЗАК У ДЕЛОВЕ И
ОБЈЕКТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
улазак у заштићено подручје моторним возилом
Власник - корисник моторног возила за возило следеће категорије возила
I категорија - моторна возила
до 1,3m висине (код предње
по моторном возилу /
300
осовине возила) - мотоцикли и
дневно
путничка возила
II категорија - моторна возила
по моторном возилу /
500

9

14.2.
14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.
14.2.4.
14.3.

14.3.1.

са приколицом висине до 1,3m
дневно
и комби
III категорија - моторна возила
по моторном возилу /
висине веће од 1,3m (аутобуси
700
дневно
и камиони)
IV категорија - моторна
возила висине веће од 1,3m
(код предње осовине вучног
по моторном возилу /
1.700
возила) са више од 3 осовине дневно
сва возила са више од 3
осовине
улазак и боравак у заштићеном подручју
пунолетни посетилац /
Регистровани посетилац
200
дневно
пунолетни посетилац /
Регистровани посетилац
900
недељно
деца од 8 до 18 година /
Регистровани посетилац
100
дневно
деца од 8 до 18 година /
Регистровани посетилац
550
недељно
улазак у заштићено подручје и његове делове (посебно шумске пределе, клисуре и
кањоне, просторе са водопадима, видиковце, пећине и друге зоне)
Посетилац или организатор
за групу до 10 посетилаца,
250
путовања / посете за улазак и
по посетиоцу
разгледање заштићеног
за групу преко 10
подручја, односно његовог
150
посетилаца, по посетиоцу
основног феномена

15. заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја, а који
су у власништву правног лица, предузетника или физичког лица
15.1

Накнада за заузеће простора
за објекте који не врше по m2 површине / годишње
делатност

225,00

