РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
Радничка 20а
21000 Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ
Правилник о висини накнаде за издавање акта о условима заштите
природе
Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије дала сагласност на
Правилник о висини накнаде за издавање акта о условима заштите
природе Решењем 05 број 110-1313/2012 од 01.03.2012. године, а који је
Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе донео на основу
члана 9. Закона о заштити природе (“Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010 и
91/2010).
Молимо да странке које нам се обраћају, а које планирају радове на
заштићеном природном добру, буду упознате са чињеницом да морају, од
Завода, да прибаве услове заштите природе, те да то подразумева
плаћање накнаде коју одређује Завод, односно плаћање републичке
административне таксе у складу са одредбама Закона о републичким
административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09,
54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон и
57/14).Полазећи од наведеног странке треба да имају у виду:
Захтев за издавање услова заштите природе може да се односи само на
један план, основу, програм, пројекат, рад или активност.
Уз захтев за добијање услова или мишљења потребно је доставити доказ о
уплати Републичке административне таксе да би предмет био разматран
(копија уплатнице).
Назив правног лица или име и презиме (за физичко лице) на уплатницама
мора да се слаже са захтевом.
Плаћање републичке административне таксе врши
уплатницама на текући рачун Буџета, са подацима :

се

- за услове заштите природе:
сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: Буџет Републике Србије

општим

жиро рачун: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 59
013
износ: 780,00 динара,
- за мишљење:
сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: Буџет Републике Србије
жиро рачун: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 59
013
износ: 290,00 динара.
Уколико се плаћање врши готовински шифра плаћања је 153, а ако се
плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.
Напомена:
Потврда о уплати такси се доставља уз захтев за издавање услова
(мишљења) препорученом поштом.
Сходно Члану 18. Закона о републичким административним таксама
("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05,
101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12,
93/12, 47/13, 65/13 - др. закон и 57/14), ослобођени су од плаћања таксе:
органи, организације и институције Републике Србије;
1. органи и организације аутономних покрајина, односно јединица
локалне самоуправе;
2. организације обавезног социјалног осигурања;
3. установе основане од стране Републике Србије, аутономних
покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
4. Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о
црквама и верским заједницама;
5. Црвени крст Србије;
6. дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под
условом узајамности.

Уколико подносилац захтева у року од две године од добијања решења о
условима заштите природе не отпочне радове и активности на које се
решење односи, дужан је да прибави нови акт.
С обзиром да се до сада административне таксе нису наплаћивале, а
имајући у виду потребу да се Закон о административним таксама доследно
примени, молимо да све заинтересоване обавестите о напред наведеном.

Сматрамо да ће се на тај начин обезбедити, између осталог, спровођење
начела ефикасности поступка.
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