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У складу са чланом 31. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 48/94 и 11/98), члана 89. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), Скупштине општине на својој 7. 
седници, одржаној дана 23. марта 2021. 
године, донела је

ДЕКЛАРАЦИЈУ
о забрани сече аутохтоних врста 

дрвећа на подручју Парка 
природе „Тиквара“ и приобаљу 

Дунава, обавези обнове посечених 
шума на наведеним подручјима 

са аутохтоним (изворним, 
дугоживећим и неклонским) 

врстама дрвећа

I

 Доноси се Декларација о забрани 
сече аутохтоних врста дрвећа на под-
ручју Парка природе „Тиквара“ и при-
обаљу Дунава, обавези обнове посече-
них шума на наведеним подручјима са 
аутохтоним (изворним, дугоживећим и 
неклонским) врстама дрвећа.

II

Ову Декларацију објавити у 
„Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-32-4/2021
23. марта 2021. године

Председник
Скупштине општине

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  32.  Закона о 
локaлној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон 
и 47/2018), и члана 40. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 7. седници одржаној дана 23. марта 
2021. године, донела је

ОДЛУКУ
у вези са газдовањем шумама на 

подручју Општине Бачка Паланка

I

Скупштина општина Бачка 
Паланка формираће радну групу која ће 
анализирати постојеће стање и донети 
закључке у односу на процесе газдовања 
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и обнове шума на подручју општине 
Бачка Паланка. 

Радну групу чине представници 
институција и организација како следи:

1. Из реда локалне самоуправе  
(2 члана)

2. ЈП „Војводинашуме“ (1 члан)

3. Шумарски факултет из Бео-
града (1 члан)

4. Институт за низијско шумар-
ство и животну средину   
(1 члан)

5. Покрајински завод за заштиту 
природе из Новог Сада (1 члан)

6. Удружење грађана „Аквила“  
(2 члана)

7. Природно-математички 
факултет Универзитета у 
Новом Саду- департман за 
биологију и екологију (1члан)

II

Да се на локалитетима где су 
започете  и/или завршене сече обнове, 
изврши извлачење дрвних сортимената.

III

На подручју Парка природе 
„Тиквара“, наставиће се започета 
сеча евроамеричке тополе док ће се 
пошумљавање извршити након усвајања 
закуључка радне групе.

IV

Скупштина општина Бачка 
Паланка, формираће комисију од три 
члана која ће вршити надзор над спро-
вођењем дефинисаних процеса као у 
горе наведеним тачкама. Комисију чине 
представници институција и организа-
ција како следи:

Из реда локалне самоуправе  
(1 члан)

1. ЈП „Војводинашуме“ (1члан)

2. Удружење „Аквила“ (1члан)

V

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања  у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 32-5/2021
23. марта 2021. године

 
Председник 

Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 
17. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Јавном водопривредном  предузећу 
„Воде Војводине“ Нови Сад („Сл. лист 
АП Војводине“, бр. 53/2016 и 8/2019) и 
члана 28. став 1. тачка 17. Статута Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војво-
дине“ Нови Сад, а у складу са чланом 107. 
став 2. Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 
95/2018, 49/2019 и 86/2019-усклађени дин.
изн.) и чланом 10. Одлуке о заштити 
Парка природе „Јегричка“ („Сл. лист 
општине Жабаљ“, бр.11/2005, „Сл. лист 
општине Врбас“, бр.7/2006, „Сл. лист 
општине Темерин“, бр.10/2005 и „Сл. лист 
општине Бачка Паланка“ бр.13/2006), 
Надзорни одбор Јавног водопривредног 
предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад, 
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на 31. седници одржаној 29. децембра 
2020. године, донео je

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ 
ПОДРУЧЈА ПАРКА ПРИРОДЕ 
„ЈЕГРИЧКА“  У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина 
накнада за коришћење заштићеног 
подручја Парка природе „Јегричка“ (у 
даљем тексту: Заштићено подручје) у 
2021. години, у складу са Законом о  нак-
надама за коришћење јавних добара (у 
даљем тексту: Закон).

Члан 2.

За коришћење Заштићеног под-
ручја, привредна друштва и друга правна 
лица, предузетници и грађани (у даљем 
тексту: корисници) који користе погод-
ности овог заштићеног подручја и његове 
вредности, који обављају делатност на 
Заштићеном подручју или располажу 
непокретностима и другим стварима 
на Заштићеном подручју, посећују Заш-
тићено подручје ради одмора, спорта, 
рекреације и сличних потреба и на други 
начин користе Заштићено подручје, 
плаћају накнаду Јавном водопривредном 
предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад, 
као управљачу Заштићеног подручја (у 
даљем тексту: Управљач) и то за:

1. обављање делатности у заш-
тићеном подручју;

2. постављање викендица и дру-
гих некомерцијалних објеката 
за одмор у заштићеном под-
ручју;

3. спортско-рекреативне актив-
ности, одржавање манифеста-
ција;

4. коришћење имена и знака заш-
тићеног подручја;

5. посету заштићеном подручју, 
његовим деловима и објек-
тима.

Викендицама и другим некомер-
цијалним објектима у смислу става 1. 
тачке 2. овог члана, сматрају се објекти 
који служе за повремени боравак лица и 
чијим коришћењем корисник не оства-
рује приходе.

Члан 3.

 Основица и висина накнада 
за коришћење Заштићеног подручја 
утврђени су у складу са чланом 107. 
Закона и Прилогом 5. Закона.

II ВИСИНА НАКНАДА 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 4.

Висина накнаде за коришћење 
заштићеног подручја у 2021. години 
утврђује се за:  

Табела 1: Висина накнаде за 
коришћење заштићеног подручја за оба-
вљање делатности, односно на други 
начин коришћење заштићеног подруча
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Ред. 
бр. Предмет накнаде

Основица Висина у 
РСД Јединица мере Обрачунски 

период

1.
Обављање делатности туристичких 
агенција, пружаоци наутичкотуристичких, 
ловнотуристичких и ваздухопловних услуга

  

1.1. Катамарани и глисери и други пловни објекти до 9 м 
за сопствене потребе 

пловни 
објекат

годишња 
накнада 20.000

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

2.1.
Хотели и други угоститељски објекти, научно-
образовни и рекреативни центри – репрезентативни 
објекти 

m² годишња 
накнада 400

2.2. Кампови m² годишња 
накнада 22

2.3

Стални и стационарни објекти за пружање услуга 
исхране и пића (ресторан, кафана, бар, бифе, објекат 
брзе хране, печењара и др.) укључујући и површину 
припадајуће терасе, односно баште 

m² годишња 
накнада 500

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

3.1

Постављање 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

3.1.1 Сувенирнице                     
Површина 
продајног 
простора у m²

годишња 
накнада 250

3.1.2. Покретне тезге за продају разних роба m² дневна 
накнада 300

4. Обављање делатности експлоатације минералних 
сировина

4.1. Нафтовод (годишња накнада) m годишња 
накнада 105

5. Коришћење вода и водопривреда

5.1. Шарански рибњак који користи воду са заштићеног 
подручја 

површина 
рибњака у ha

годишња 
накнада 1.000

6. Коришћење објеката за постављање објеката за 
обављање енергетске делатности (енергетика)

6.1. Пренос и дистрибуција електричне енергије

6.1.1. Надземни електроенергетски вод 400 kV, ширина 
коридора 25 m (годишња накнада) m2 годишња 

накнада 40

6.1.2. Надземни електроенергетски вод 220 kV, ширина 
коридора 20 m m2 годишња 

накнада 40

6.1.3. Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина 
коридора 15 m m2 годишња 

накнада 45

6.1.4. Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина 
коридора 10 m m2 годишња 

накнада 40

6.1.5. Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, 
ширина коридора 5 m m2 годишња 

накнада 40

6.1.6. Подземни електроенергетски водови - каблови m годишња 
накнада 85

6.1.7. Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 kV m2 400
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6.1.8. MBTS 10 (20)/0,4 kV и стубна трафостаница објекат годишња 
накнада 1400

6.1.9. Разводно постројење m2 годишња 
накнада 240

6.2. Цевоводни транспорт воде и гаса

6.2.1. Примарна мрежа гасовода m годишња 
накнада 100

6.2.2. Транспорт воде из и кроз заштићено подручје m годишња 
накнада 350

7. Саобраћај, транспорт, грађевинарство и 
телекомуникације

7.1. Друмски саобраћај и транспорт

7.1.1. Аутопут km годишња 
накнада 75.000

7.1.2.  Државни пут I и II реда km годишња 
накнада 50.000

7.1.3. Општински пут km годишња 
накнада 20.000

7.2. Коришћење заштићеног подручја за електронске 
комуникације

7.2.1. Постављање примарне телефонске мреже надземни 
вод m годишња 

накнада 100

7.2.2. Постављање примарне телефонске мреже подземни 
вод m годишња 

накнада 50

7.2.3. Постављање електронске комуникационе опреме (које 
су у статусу закупа или службености)  

m2 површине 
испод базне 
станице

годишња 
накнада 3.000

7.3. Коришћење заштићеног подручја за радио и 
телевизијске комуникације

7.3.1.
Телевизијски релеји, репетитори, предајници са 
објектима и опремом (који су у статусу закупа или 
службености) 

m2 годишња 
накнада 4.500

7.3.2.
Радио комуникације (корисници радио релеја и 
одашиљача) осим радиоаматера, СУП и војске (који су 
у статусу закупа или службености) 

m2 годишња 
накнада 600

7.3.3. Мрежа за телекомуникацију (оптички водови) m годишња 
накнада 75

8. Снимање
8.1.1. Играни филмови дан 12.000
8.1.2. Документарни филмови дан 3.000
8.1.3. Рекламни филмови дан 15.000
8.1.4. Фотографисање дан 2.000
8.1.5. Снимање звучних записа дан 2.000
9. Коришћење флоре и фауне и друге делатности

9.1. Сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других 
шумских плодова и животиња (пужева и др.)

9.1.1. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју 
од стране физичких лица 

период 
коришћења

годишња 
накнада по 
сакупљачу

1.500

9.1.2. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју 
од стране физичких лица 

период 
коришћења

седмична 
накнада по 
сакупљачу

450

9.1.3. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју 
од стране физичких лица 

период 
коришћења

дневна 
накнада по 
сакупљачу

120
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9.2. Коришћење шума и ливада

9.2.1. Коришћење трске сноп  уговорени 
период 20

9.3. Лов дивљачи

9.3.1. Лов дивљачи годишње по 
ловцу

годишња 
накнада 2.100

9.3.2. Лов дивљачи Дневно по 
ловцу

дневна 
накнада 150

10. Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу 
уређених паркинга (годишња накнада) m2 годишња 

накнада 30

11. Постављање реклама

11.1.
Постављање рекламних и информативних ознака 
на заштићеном подручју, осим ознака саобраћајне и 
туристичке сигнализације

m2 15.000

11.2. Постављање билборда m2 35.000

Табела 2: Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и 
других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју

Ред. 
бр. Предмет накнаде

Основица Висина 
у  РСД Јединица мере Обрачунски 

период

1. Викендице, виле и други породични објекти за 
одмор m² годишња 

накнада 100

2. Куће за одмор на води, на обалама река и језера, 
пловеће инсталације без сопственог погона 

m² подне 
површине 
објекта

годишња 
накнада 1000

3. Кампери, камп приколице објекат годишња 
накнада 3.500

4. Шатори m² површине 
шатора

дневна 
накнада 30

Табела 3: Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне активности, 
одржавање манифестација

Ред. 
бр. Предмет накнаде

Основица
Висина у  
РСД Јединица мере Обрачунски 

период
1. Коришћење земљишта за спорт   

1.1. Игралишта, отворених базена, хиподрома, терена за 
обуку, плажа и сл. по m2 површине годишња 

накнада 35

1.2. Сплавови, платформе по m2 годишња 
накнада 500

2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за 
спортске, туристичке и културне манифестације

2.1.

За спортске, туристичке и културне манифестације 
(сакупљање биља и плодова, косидба, лов и риболов, 
регате и друга такмичења на води, културни догађај, 
празник) 

дан дневна накнада 20.000

2.2.
Угоститељи који пружају услуге исхране и пића ван 
угоститељских објеката, на вашарима и другим јавним 
манифестацијама 

m2 дневна накнада 300
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2.3.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића у 
привременим и покретним угоститељским објектима 
укључујући и површину припадајуће терасе, односно 
баште 

m2 дневна накнада 500

Табела 4: Коришћење имена и знака заштићеног подручја

Ред. 
бр. Предмет накнаде

Основица Висина 
у  РСД Јединица 

мере
Обрачунски 
период

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

по 
уговору

2.

Коришћење имена и знака заштићеног добра, у 
имену правног лица, пословним актима, ознаци 
производа, реклами и друго, ако не постоји 
сагласност

годишњи 
приход 
остварен 
коришћењем 
имена и знака 
заштићеног 
подручја

1%

Табела 5: Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

Ред. 
бр. Предмет накнаде

Основица
Висина у  
РСД Јединица мере Обрачунски 

период

1. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и 
објектима

1.1. за пунолетног посетиоца по особи дан 100
1.2. за децу од 8 до 18 година по особи дан 50

Члан 5.

У погледу начина утврђивања и плаћања накнада из члана 4. ове одлуке, као и  
свих других питања у вези са овим накнадама примењује се Закон.

Члан 6.

Накнаде утврђене овом одлуком приход су Управљача у складу са Законом и 
уплаћују се на рачун Управљача, а средства остварена од накнада по овој одлуци, кори-
сте се за заштиту, развој и унапређење Заштићеног подручја.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Ова одлука доставиће се на упознавање надлежним органима за послове заштите 
животне средине општине Жабаљ, општине Врбас, општине Темерин и општине Бачка 
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Паланка, као јединицама локалне само-
управе које су својим одлукама прогла-
силе Заштићено подручје.  

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у службеним 
листовима општине Жабаљ, општине 
Врбас, општине Темерин и општине 
Бачка Паланка. 

 
У Новом Саду,       
Број:V-73/75
Дана: 29.децембра 2020. године

Председник 
Надзорног одбора

 мр Ласло Фехер, с.р.
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