
На основу члана 36.став 3. тачка 7. Закона о туризму („Службени глсник РС“, бр. 

17/2019) и члана 12. став 3. тачка 5. Статута Туристичке организације општине Дољевац 

број 3/2015 од 12.10.2015. године, 09/2017-03 од 13.09.2017. године и 40/2019-03 од 

23.10.2019. године, Управни одбор Туристичке организације општине Дољевац, на 

седници одржаној 27.04.2022. године, донео је 

ЦЕНОВНИК 

УЛАЗНИЦА И УСЛУГА АКВА ПАРКА ДОЉЕВАЦ ЗА СЕЗОНУ 2022. 

 

1. Целодневна улазница одрасли                  450,00 динара 

- Деца од 7 до 12 година старости                300,00 динара  

2. Полудневна улазница одрасли                              300,00 динара  

- Деца од 7 до 12 година старости                250,00 динара  

3. Недељна улазница (седмодневна) одрасли                  2.000,00 динара  

- Деца од 7 до 12 година старости              1.500,00 динара  

4. Месечна улазница одрасли                4.500,00 динара  

- Деца од 7 до 12 година старости                      3.000,00 динара  

5. Кауција за гардеробни орман                200,00 динара  

6. Дневни закуп балдахина и комплета лежаљки на острву                        

         700,00 динара 

7. Групна карта                   300,00 динара 

- Установе, удружења, регистроване фирме 

и предузећа, школе и друге организације. 

- Деца од 7 до 12 година старости               200,00 динара 

8. Сезонска улазница одрасли                10.000,00 динара 

- Деца од 7 до 12 година старости              8.000,00 динара 

Обавезно осигурање посетилаца је урачунато у цену карте.  

 

Члан 2. 

Деца до седам година старости не плаћају улазнице и услуге из члана 1. овог 

Ценовника.  

Члан 3. 

Хуманитарне организације са седиштем на територији општине Дољевц 

ослобађају се плаћања улазница и услуга из члана 1. овог Ценовника за колективне 

посете, и то у складу са потписаним Уговором између Туристичке оганизације општине 

Дољевац и хуманитарне организације.  

 

 

 



Члан 4. 

 Волонтери Црвеног крста Дољевац као и особе са инвалидитетом са територије 

општине Дољевац ослобађају се плаћања улазница и услуга из члана 1. Ценовника 

улазница и услуга Аква Парка Дољевац за сезону 2022. 

Члан 5. 

Лежаљке и сунцобране посетиоци могу да користе бесплатно за време боравка у 

Аква парку. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник број: 77/2021-03 

од 20.04.2021. године.  

 

Ценовник доставити:  

- Општинском већу општине Дољевац 

- Архиви 

 

 

        Број: 97/2022-03 

    У Дољевцу, 27.04.2022. године. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

УПРАВНОГ ОДБОРА 

______________________________ 

       Боги Митић 


