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ЦЕНОВНИК ЗА 2018. ГОДИНУ
(Ценовник је извод из Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик
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25.12.2017.године)

Улазнице
ТИП УЛАЗНИЦЕ
Појединачна улазница за пунолетног посетиоца (5.1.1.)
Појединачна улазница за децу од 11 до 18 година (5.1.2.)
Појединачна улазница за студенте изван Универзитета у Београду
(уз Индекс) (5.1.3.)
Групна улазница са стручним вођењем (16-30 посетилаца) (4.1.1.1.)
Едукативни час са стручним вођењем (до 15 посетилаца) (4.1.1.1.)
Појединачна месечна претплатна улазница (5.1.4.)
Појединачна годишња претплатна улазница (5.1.5.)
Корпоративна годишња претплатна улазница (по особи) (5.1.8.)
Годишња претплата за Пријатеље Баште (уз чланску карту) (5.1.7.)
Годишња претплата за пензионере или старије од 65 година (уз
доказ) (5.1.6.)
Деца до 10 година (само уз пратиоца који плаћа улазницу)
Студенти свих факултета Универзитета у Београду (уз Индекс)
Труднице, особе са пoсбним пoтрeбaмa

ЦЕНА (РСД)
250 дин.
100 дин.
100 дин.
250 дин. (по особи)
250 дин. (по особи) +
1200 дин. (водич)
1.000 дин.
5.000 дин.
5.000 дин.
2.500 дин.
2.500 дин.
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Најам простора
РСД по сату
Учионица у Управној згради (2.1.1.)
Летња учионица (2.1.2.)
Едукативни центар (2.1.3.)
Јапански врт (2.1.4.)
Стакленик (2.1.5.)
Отворени простор Баште (2.1.6.)
Снимање филмова (комерцијални филмски записи) (1.1.1.)
Фотографисање природних вредности (1.1.2.)
Фотографисање венчања (до 8 особа) (1.1.3.)
Снимање звучних записа (1.1.4.)

15.000 дин.
15.000 дин.
15.000 дин.
25.000 дин.
25.000 дин.
20.000 дин.
25.000 дин.
5.000 дин.
5.000 дин.
5.000 дин.

Напомене:
- Учионице се изнајмљују само ван редовних наставно-научних активности.
- Цене најма простора важе за све врсте активности које имају комерцијални карактер
(снимања, промоције, презентације, манифестације и сл.).
- У цену су урачунати трошкови логистичке подршке (организација, струја, вода,
дежурна лица, обезбеђење).
- За комерцијални најам простора преко 10 сати, Управник Института за ботанику и
Ботаничке баште „Јевремовац“ одобрава попуст у односу на важећи ценовник.
- Нисмо у систему ПДВ-а
- За активности које нису комерцијалног карактера (наука, образовање, култура),
Управник одобрава попуст у односу на важећи ценовник, као и евентуално ослобађање
плаћања услуге.
- Сарадницима Баште (Државне институције, медијске куће, агенције) могу се издати
бесплатне пропуснице, по одобрењу Управника.

