
 

 

IV АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

Одређивање проблема које закон треба да реши 

Прописивање накнада за коришћење заштићених подручја је питање које захтева 

дефинисање у оквиру посебног Закона о накнадама за коришћења јавног добра, јер одсуство 

валоризације и повезаност вредности са износом накнаде за њено коришћење су категорије 

које су подложне злоупотреби у пракси од стране корисника, а на штету државе.  

Престанак важења Закона о Фонду за заштиту животне средине захтева ревизију 

финансирања заштићених природних добра која је прописана чланом 69. Закона о заштити 

природе. Чланом 69. став 1. Закона о заштити природе прописано је да се финансирање 

заштићеног подручја обезбеђује из: 1) средстава буџета Републике, аутономне покрајине, 

односно јединице локалне самоуправе; 2) средстава Фонда за заштиту животне средине; 3) 

накнада за коришћење заштићеног подручја; 4) прихода остварених у обављању делатности 

и управљања заштићеним подручјем; 5) средстава обезбеђених за реализацију програма, 

планова и пројеката у области заштите природе; 6) донација, поклона и помоћи; 7) других 

извора у складу са законом. С обзиром да је Фонд за заштиту животне средине престао са 

радом, потребно је брисати одредбу о финансирању заштићеног подруја из средстава Фонда 

за заштиту животне средине.  

Такође, чланом 70. Закона о заштити природе прописано је да се за коришћење 

заштићеног подручја плаћа накнада управљачу заштићеног подручја, и то за: 1) делатности у 

области туризма, угоститељства, трговине, услуга, занатства, индустрије, рударства, 

енергетике, водопривреде, грађевинарства, саобраћаја, транспорта, телекомуникација, 

коришћења дивље флоре и фауне; 2) викендице и друге некомерцијалне објекте за одмор у 

природи; 3) возила на моторни погон у употреби на заштићеном подручју; 4) туристичке, 

рекреативне, спортске и друге манифестације и активности, рекламне ознаке, комерцијалне 

филмске, фото и тонске записе; 5) коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге 

имовине управљача и имена и знака заштићеног подручја; 6) посету заштићеном подручју, 

његовим деловима и објектима (члан 70. став 1). Обвезник накнаде је корисник заштићеног 

подручја, односно правно лице, предузетник или физичко лице који у вези са предметом 

накнаде обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном 

подручју, користи услуге и имовину управљача, посећује заштићено подручје ради одмора, 

спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи његове вредности и 

погодности (члан 70. став 2). Висину накнаде управљач прописује у зависности од: 1) 

степена искоришћавања заштићеног подручја; 2) степена штете која се наноси заштићеном 

подручју; 3) степена повећаних обавеза управљача у одржавању уредности и чистоће, 

чувања и обављања других послова на очувању, унапређењу, приказивању и развоју 

заштићеног подручја; 4) погодности и користи које пружа заштићено подручје за обављање 

допуштених делатности и активности (члан 70. став 3). Управљач може прописати смањење 

или ослобађање плаћања накнаде по једном или више предмета накнаде, а пре свега за: 1) 
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становнике и стално запослене, физичка лица која обављају послове или врше службене 

радње у заштићеном подручју, лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу, 

пензионере и сл.; 2) кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, 

презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја; 3) кориснике код којих су, услед 

елементарне непогоде или других разлога, наступиле околности које битно отежавају услове 

рада и пословања (члан 70. став 4). 

 Влада прописује заједничке елементе за утврђивање накнаде за коришћење 

заштићеног подручја, посебно ближи предмет, основице, највише износе и начин обрачуна и 

наплате накнаде из става 2. тач. 1), 2) и 3) овог члана, начин обрачуна и наплате накнаде за 

посету заштићеном подручју из става 2. тачка 6) овог члана, ближа мерила за одређивање 

висине накнаде из става 4. овог члана и ближе услове за умањење или ослобађање плаћања 

накнаде (члан 70. став 5).  

На акт управљача којим се утврђује висина, начин обрачуна и плаћања накнаде за 

коришћење заштићеног подручја сагласност даје Министарство за национални парк и 

заштићено подручје проглашено актом Владе, а орган надлежан за послове заштите животне 

средине аутономне покрајине, односно орган надлежан за послове заштите животне средине 

јединице локалне самоуправе за заштићено подручје проглашено актом надлежног органа 

аутономне покрајине, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе (члан 70. став 

6). Управљач је дужан да средства остварена наплатом накнаде води на посебном рачуну и 

користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја, односно за спровођење плана 

и програма управљања (члан 70. став 7).  

Предложена решења у закону којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара 

односе се на утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја, чиме ће се на 

јединствен начин уредити накнаде у области заштите животне средине и примена принципа 

“корисник плаћа“ који је установљен Законом о заштити животне средине. Такође, према 

том закону предлог акта којим се уређује ближи критеријуми, висина, начин обрачуна и, 

поступак наплате накнада за коришћење заштућеног подручја доноси Влада, на предлог 

министарства надлежног за послове финансија и привреде и министарства надлежног за 

послове заштите природе. У том циљу, неопходно је решења у Закону о заштити природе 

ускладити са новим системом уређивања накнада, уношењем упућујуће одредбе о плаћању 

накнаде за коришћење заштићеног подручја која ће бити прописана посебним законом о 

накнадама за коришћење јавних добара. Ово усклађивање захтева и брисање релевантних 

одредаба о плаћању накнаде за коришћење заштићеног подручја из Закона о заштити 

природе.  

Циљ који се постиже 

Измене и допуна закона имају за циљ да обезбеде  континуитет у функционисању 

система финансирања заштићени подручја. Предложене измене и допуна је израз 

усклађивања са решењима предвиђеним Законом о буџетском систему, а према коме су 

средства остварена од накнада приход буџета Републике Србије, као и са Законом о 

престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине, предложеним изменама 
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Закона о заштити животне средине и предложеним законом о накнадама за коришћење 

јавних добара. Предложеним законским решењем не мења се битно режим у области заштите 

природе, већ се доношењем посебног закона о накнадама унапређује систем утврђивања 

висине, начина обрачунавања и плаћања накнада за заштиту животне средине, укључујући и 

накнаду за коришћење заштићеног подручја.  

Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 

Материја којом се уређује област заштите природе се не може устројити без 

постојања законског акта којим се уређују правила у заштити и очување заштићених 

подручја, тако да не постоје друге могућности за решавање наведених проблема. 

Зашто  је доношење закона најбоље решење проблема? 

           Усклађивање законских решења могуће је једино изменом важећих закона, тако да је 

то једино могуће решење за решење проблема.   

На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 

Закон ће имати утицај на: 

1) кориснике подручја – обвезнике плаћања који ће накнаду за коришћење заштићеног 

подручја и даље плаћати, али у складу са посебним законом о накнадама за коришћење 

јавних добара и подзаконским актом који се доноси на основу тог закона ;   

2) управљаче заштићеног подручја –  накнаду за коришћење заштићеног подручја 

утврђиваће у складу са посебним законом о накнадама за коришћење јавних добара; 

3) надлежне органе – надлежности Владе за доношење прописа о накнадама за 

коришћење заштићеног подручја, министарства надлежног за послове финансија и 

министарства надлежног за заштиту природе, као предлагача тог прописа. Ове надлежности 

ће бити утврђене посебним законом о накнадама за коришћење јавних добара. 

 

Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди, посебно 

малим и средњим предузећима? 

Трошкови које је примена Закона о заштити природе створила за грађане, предузећа 

односе се самона коришћење заштићеног подручја. Ове трошкове ће обвезници и даље 

сносити, али на основу посебног закона о накнадама  за коришћење јавних добара.  

То значи да грађани и предузећа у заштићеном подручју могу обављати делатности 

које нису у супротности са мерама и условима заштите (туризам, угоститељство, стари 

занати, и трговина).  

Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове 

примене?  
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Примена Закона не изазива нове трошкове грађанима, привреди, посебно малим и 

средњим предузећима.  

Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију 

Законом о заштити природе утврђено је право и могућност обављања дозвољених 

делатности и активности у заштићеном подручју. Изменом овог закона и њиховог уређивања 

посебним законом о накнадама створиће се, као и до сада, могућност појаве нових 

привредних субјеката, у области туризма, угоститељства, мале привреде и др. 

Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 

закону? 

Јавна расправа о Нацрту закона није спроведена по посебном програму јавне расправе 

Владе.  

Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили разлози 

доношења закона? 

 Није потребно предузети мере за оствривање предложених решења. 

V СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике 

Србије.  

 

 

 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊА ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТПКУ  

Сагласно члану 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 

20/12 – пречишћен текст) предлаже се доношење закона по хитном поступку, с обзиром да 

би недоношење закона по наведеном поступку могло да проузрокује штетне последице у 

погледу економичног и ефикасног вршења послова управљања заштићеним подручјима. 

С обзиром на комплексност и повезаност материје доношењем закона по хитном 

поступку обезбеђују се нови законодавни, организационо-институционални и други услови 

за функционисање система финансирања заштите природе у Републици Србији.     

 

 


