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Новост за све који ове зиме планирају на Копаоник. Наиме, од понедељка, 16. октобра,
почиње наплата уласка у Национални парк Копаоник, потврђено је за Н1.

  

  

Наплата ће се вршити по моторном возилу из сва три путна правца тј. на улазним
капијама Јошаничка бања – Ђоров мост, Брус – Брзеће и Сунчана долина.

  

За сада ће улазница на Копаоник моћи да се плати само у готовини.

 1 / 3



Н1: Од 16. октобра почиње наплата уласка у Национални парк Копаоник
среда, 11 октобар 2017 14:34

  

Како Н1 сазнаје, цене улазница на Копаоник се обрачунавају у складу са Уредбом Владе
донетом 17. јуна 2010. године. Реч је о Уредби о ближим критеријумима, начину
обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја.

  

  

На питање Н1 зашто Национални парк Копаоник уредбу владе активира баш сада, у том
Јавном предузећу кажу да је то одлука од прошле године коју су сада одлучили да
спроведу у дело.

  

Такође објашњавају да се годинама уназад разматра са осталим националним парковима
да се истовремено крене у наплату, али да за сада други национални паркови то не
желе.

  

 Са одлуком су се сагласили и Министарство за заштиту животне средине као и Јавно
предузеће "Путеви Србије".
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Грађани општине Рашка и Брус који желе на Копаоник плаћаће годишњу улазницу и то
за путничка возила и моторе у износу од 250 динара, власници путничких возила са
приколицом и комби возила мораће да издвоје 500 динара, аутобуси и камоиони 1.000
динара, а моторна возила са више од три осовина 1.500 динара.

  

Полиција, хитна помоћ и ватрогасци неће плаћати улаз у национални парк Копаоник.

  

Где ће одлазити новац од наплате?

  

Јавно предузеће Национални парк Копаоник је дужно да новац прикупљен наплатом на
основу члана 70 Закона о заштити природе држи на посебном рачуну и користи за
заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја – Копаоника.

  

Детаљније, то значи да ће новац бити употребљен за активну заштиту боровнице,
мониторинг водоземаца и гмизаваца, мониторинг птица – уралске сове, гаћасте
кукумавке, сивог сокола, орла, надзор вукова, срна и дивљин свиња, као и за заштиту
квалитета вода.

  

(Н1)
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