
    НАЦРТ 

 

ЗАКОН  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ 

 

Члан 1. 

У Закону о  заштити природе („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-

исправка), у члану 69. став 1. тачка 2) брише се.  

Досадашње тач. 3), 4), 5), 6) и 7) постају тач. 2), 3), 4), 5) и 6). 

 

Члан 2. 

У члану 70. став 1. после речи: „накнада” тачка на крају замењује се запетом и 

додају речи: „у складу са законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.” 

Ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. бришу се.  

 

Члан 3. 

У члану 127. тачка 9) брише се. 

Досадашња тачка 10) постаје тачка 9). 

 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

  

Финансирање заштићеног подручја 

 

Члан 69.  

Финансирање заштићеног подручја обезбеђује се из: 

1) средстава буџета Републике Србије, 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.  

Средства из става 1. овог члана могу се користити за намене утврђене овим и 

другим законом.  

Средства буџета из става 1. тачка 1) овог члана првенствено се користе за 

финансирање радова и других трошкова на:  

1) чувању, одржавању и презентацији заштићених подручја (успостављање, 

опремање и обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег реда, 

медијско и друго јавно приказивање вредности, санација деградираних површина, 

управљање отпадом, развој информационог система и друго); 

2) управљању посетиоцима (изградња улазних станица, едукативних и визиторских 

центара, штампање материјала намењених посетиоцима и друго);  

3) регулисању имовинско-правних односа (откуп или замена земљишта, накнада 

власницима и корисницима непокретности за ускраћивање и ограничавање права 

коришћења, нанету штету или друге трошкове које имају у вези заштите); 

4) праћењу и унапређењу стања заштићених подручја (мониторинг, 

реинтродукција, рекултивација и друго);  

5) уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса (програми, 

планови и пројекти развоја екотуризма, органске пољопривреде и друго). 

 

Накнада за коришћење заштићеног подручја 

 

Члан 70.  

За коришћење заштићеног подручја плаћа се накнада управљачу, У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА. 

Накнаду из става 1. овог члана управљач може прописати и наплатити 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. 

Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице, 

предузетник или физичко лице који у вези са предметом накнаде из става 2. овог члана 

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. 

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. 

Управљач може прописати смањење или ослобађање плаћања накнаде по једном 

или више предмета накнаде из става 2. овог члана, а пре свега за: 

1) 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. 

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 из става 5. овог члана. 

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. 

Управљач је дужан да средства остварена наплатом накнаде из става 1. овог члана 

води на посебном рачуну и користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја, 

односно за спровођење плана и програма управљања.  

У погледу плаћања накнаде из става 2. тач. 1) и 2) овог члана камате за доцњу у 

плаћању, принудну наплату и остало што није посебно прописано овим законом, сходно 

се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација. 

Прекршај одговорног лица у органу државне управе, имаоцу јавних овлашћења, односно 

овлашћеном правном лицу 

Члан 127 

Новчаном казном од 25.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно 

лице у државном органу, органу територијалне аутономије, органу јединице локалне 

самоуправе и имаоцу јавних овлашћења ако:  

1) У поступку за доношење планова и програма не прибави услове заштите 

природе (члан 9. ст. 1. и 2). 

2) не одреди количину воде у влажним и воденим екосистемима која је нужна за 

очување хидролошке појаве и опстанак биолошке разноврсности (члан 18. став 5);  

3) не прати стање еколошки значајних подручја, еколошких коридора и целе 

еколошке мреже (члан 39. став 4);  

4) не води регистар заштићених природних добара (члан 50);  

5) не достави планове управљања и извештаје о остваривању планова управљања и 

не обезбеди обавештавање јавности (члан 54);  

6) у поступку израде плана не прибави услове заштите природе (члан 55. став 3);  

7) не донесе Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби (члан 56);  

8) не управља заштићеним подручјем на прописан начин (члан 68);  

9) средства остварена по основу накнаде за коришћење природног подручја не 

користи за заштиту и унапређивање заштићеног подручја и не води их на посебном 

рачуну (члан 70. став 8);  

10) 9) не обавља стручне послове из оквира своје делатности из члана 102. став 1. 

тач. 8), 13), 16) и 19) овог закона.  
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