
Преглед цена услуга које Управљач пружа посетиоцима Националног парка Ђердап 
 
Чланом 8. Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк           
Ђердап“ (на основу чланова 105-110. Закона о накнадама за коришћење јавних добара            
(„Сл. гласник РС“, број 095/2018) и члана 14. Статута Јавног предузећа „Национални парк             
Ђердап“ Доњи Милановац, број 3200/5-1 од 29.7.2019. године, која ступа на снагу            
29.7.2019. године), као и делом Накнаде за услуге у ловишту у Тржишном ценовнику             
уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2019/2020. годину у ловишту              
„Ђердап“ за период од 1.4.2019. године до 31.3.2020. године (број 1304/1 од 23.03.2019.             
године), дефинисано је: 
  
Редни 
број 

Предмет накнаде Јединица мере Обрачунск
и период 

Висина у РСД 

1. Посета заштићеном  
подручју, његовим  
деловима и објектима 

   

1.1. за пунолетног посетиоца пунолетни 
посетилац/дневн
о 

 

100,00 
1.2. за децу од 8 до 18 година деца од 8 до 18     

година/дневно 
 

50,00 
2 Посета заштићеном  

подручју и његовим   
деловима (посебно  
шумски предели, клисуре   
и кањони, простори са    
водопадима, видиковци,  
пећине и друге зоне) 

  

 
2.1. за групу до 10 посетилаца,     

по посетиоцу 
група до 10   
посетилаца, по  
посетиоцу 

 

250,00 
2.2. за групу преко 10    

посетилаца, по посетиоцу 
група преко 10   
посетилаца, по  
посетиоцу 

 

150,00 
 
 
Редни 
број 

Опис услуга Основица у РСД Са ПДВ-ом  
у РСД 

1. Услуге - водич за групу до 25 људи 3.000,00 3.600,00 
2. Превоз комбијем по км пређеног пута 100,00 120,00 
3. Посматрање птица са чамца до 

Лепенског Вира 8.500,00 10.200,00 
4. Посматрање птица са чамца до 

Трајанове табле 12.000,00 14.400,00 



5. Посматрање птица са чамца до Гребена 7.000,00 8.400,00 
6. Снимање и фотографисање дивљачи у 

ловишту са водичем, по особи, дневно 2.000,00 2.400,00 
7. Коришћење теренског возила, до 100 км 

дневно 5.000,00 6.000,00 
8. Снимање и фотографисање птица са 

водичем, по особи, дневно 883,34 1.000,00 
9. Изнајмљивање аудиоводича, дневно, по 

уређају 200,00 240,00 
10. Изнајмљивање планинарских штапова, 

дневно 333,33 400,00 
11. Изнајмљивање двогледа 416,66 500,00 
 


