
ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВОДИ ИЗ СВИХ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА 

ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2017. ГОД 

 

 

 

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ 

 
СРП„Ковиљско-петроварадински рит“ је заштићен Уредбом Владе Републике 

Србије („Службени гласник РС“, бр.44/2011). Управљач је израдио План управљања за 

период 2012 - 2021 године и за исти прибавио сагласност ресорног Министарства, по 

претходно прибављеним мишљењима надлежних Министарстава (Сагласност бр.353-02-

150/2013-02 од 09.08.2013.год.) и Програм управљања у складу са Законом о заштити 

природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), члан 

54.  

Програм управљања СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ за 2017. годину, 

урађен је у складу са Решењем о условима заштите природе издатим од Покрајинског 

завода за заштиту пририде (Решење бр. 03-2453/2 од 25.10. 2016. год.).   

Резерват представља репрезентативни и очувани ритски комплекс у Бачкој на 

левој и десној обали Дунава чије га воде редовно плаве. Заштићено подручје обухвата 

комплекс ритских станишта: шуме храста лужњака и пољског јасена, бреста, црне и беле 

тополе, беле врбе, влажне ливаде које обавијају плитке депресије, простране мочварне 

комплексе обрасле тршћацима и високим шашевима и отворена водена огледала сталних 

бара. Специфичност се огледа у очуваности и разноврсности изворних орографских и 

хидрографских облика ритова као што су: речне аде, стари водени рукавци,  меандри, 

плиће и дубље депресије и баре, као и обалске греде настале ерозивним и акумулативним 

процесима. Значај СРП „Ковиљско - петроварадински рит“ је вишеструк и огледа се у 

присуству ретких и очуваних типова станишта од значаја за очување укупне биолошке 

разноврсности региона Бачке, Војводине, Србије и Подунавља. Ковиљско - 

петроварадински рит има статус IBA подручја (Important bird areas), значајно подручје за 

птице. Ковиљски рит, IBA код 005, нац. код RS007IBA; површина 9.594 ha (Пузовић и 

сар.2009); Ковиљско - петроварадински рит, 5.500 ha ; IBA код 005(Heath and Evans, 

2000); Ковиљски рит, 4.000 ha, IBA kod 037, нац. код CEP 013/YU 036, (Grimmett&Jones, 

1989) и IPA подручја (Important plant areas), подручје резервата издвојено је 2004-2005. 

године као међународно значајно ботаничко подручје на површини од 4.844 ha 

(Стевановић и сарадници).   Од 2012. године има статус Рамсарског подручја.  

Генерални концепт заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења  

„Ковиљско-петроварадински рит“ заснован је на: 

• очувању бара и мочвара, остатака влажних ливада у депресијама и галеријских 
плавних ритских шума на гредама а све у циљу заштите приоритетних станишта 

у Републици Србији; 

• заштити природних вредности, нарочито Крчединске аде и очуваних ритских 
шума и мочвара на Курјачкој греди и Козјаку као репрезентативних влажних 

станишта; 

• заштити и очувању барских екосистема карактеристичних за велика плавна речна 
подручја,  



• заштити макрофитске вегетације и богатог и разноврсног специјског диверзитета;  

• заштита значајних врста на националном и међународном нивоу, која захтева 

примену традиционалних видова коришћења природних ресурса као меру активне 

заштите. 

Концепт заштите и развоја треба да обезбеди заштиту природних вредности и 

испуни услове за функционисање заштићеног подручја. Концептом заштите резервата 

одређено је да простор задржи постојеће, реинтегрише и унапреди нарушене  постојеће 

изворне природне вредности.  

Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део 

резервата који има статус Рамсарског подручја али и на део резервата који је обухваћен 

Еколошком мрежом. У том смислу овај програм у доброј мери може се разматрати као 

план управљања Рамскарским подручјем и Еколошком мрежом истовремено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела прихода за  

Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит" 

   

Ред.број  Извори прихода Износ у динарима 

1. 

Средства Буџета Републике Србије 1,500,000.00 

1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине  
1,500,000.00 

1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, 
Управа за шуме   

1.3. Остала средства Републике Србије 
  

2. 

Сопствени приходи  6,300,000.00 

2.1. Приходи  од обављања делатности 
6,000,000.00 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
300,000.00 

2.3. Остали сопствени приходи  
  

3. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе    1,100,000.00 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине 1,100,000.00 

4. 

Средства донација, поклона и помоћи  0.00 

4.1. 
0.00 

4.2. 
  

5. 

Остала средства 4,000,000.00 

5.1. NIS 
4,000,000.00 

  
Укупно приходи  

12,900,000.00 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ - Табела планираних расхода за Специјални резерват природе "Ковиљско - петроварадински рит" 

                

  

Врста расхода 

Извори  и износи средстава (у динарима) 

Буџет РС 
Сопствени 

приходи 

Буџет 

јединице 

локалне 

самоуправе 

Приходи од 

донација, 

поклона и 

помоћи 

Приход по 

основу 

одлуке о 

накнадама 

Укупно 

A. 

А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А.1. Чуварска служба  0.00 5,246,105.17 0.00 0.00 300,000.00 5,546,105.17 

А.1.1. Бруто зараде чувара    4,530,527.82     300,000.00 4,830,527.82 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе 

(гориво,регистрације аута, дневнице,  инструменати и 

опрема)   355,577.35       355,577.35 

А.1.2.a Остали трошкови чуварске службе (службена 

одећа и обућа)  360,000.00    360,000.00 

А.1.3. Набавке средстава рада (чамац, возило, мотор и 

др)           0.00 

А.2. Одржавање заштићеног подручја 0.00 6,557,155.90 0.00 0.00 0.00 6,557,155.90 

А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код 

управљача на пословима управљања заштићеним 

подручјем и материјални трошкови њиховог рада 

(израда управљачких докумената, програма, 

пројеката, сарадња са локалним становништвом, 

институцијама и др.)   6,157,155.90       6,157,155.90 

А.2.2.Обележавање заштићеног подручја    150,000.00       150,000.00 



А.2.3.Управљање отпадом     150,000.00       150,000.00 

А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара    100,000.00       100,000.00 

А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 

А.3.1. Штампање промотивног материјала    50,000.00         

А.3.2. Медијско представљање (израда видео и аудио 

материјала)            0.00 

А.3.3. Заснивање и успостављање базе података (ГИС 

и др.)             

А.3.4. Материјални трошкови у вези развоја научних, 

образовних и културних функција заштићеног 

подручја    200,000.00       200,000.00 

Укупно А.0  0.00 12,053,261.07 0.00 0.00 300,000.00 12,353,261.07 

Б. 

Б.0. Управљање посетиоцима 

Б.1. Изградња улазних станица            0.00 

Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних 

центара - употпуњавање садржаја на локалитету 

Курјачка греда,  Шлајз -Тиквара и Крчединска ада           0.00 

Б.3. Опремање центара за посетиоце и едукативних 

центара              

Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима            0.00 

Укупно Б.0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

В. 

В.0. Регулисање имовинско правних односа 

В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења           0.00 

В.2. Накнада за нанету штету           0.00 



Укупно В.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Г. 

Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја 

Г.1. Мониторинг   50,000.00       50,000.00 

Г.2. Реинтродукција, реколонизација            0.00 

Г.3. Рекултивација и др.  - Санација и ревитализација 

водених станишта на потезу Шлајз - Намет - Tиквара  

(наставак радова) 1,500,000.00       4,000,000.00 5,500,000.00 

Г.3.  Рекултивација и др.  - Санација и ревитализација 

водених станишта на потезу Шлајз - Намет - Tиквара 

/израда пројекта     700,000.00       

Г.3. Рекултивација и др. - Ревитализација и санација 

влажних станишта на локалитету Курјачка греда, 

Шлајз и Тиквара    200,000.00 400,000.00     600,000.00 

Г.3. Рекултивација и др. - Санација и уређење 

локалитета Карловачки Дунавац   200,000.00         

Укупно Г.0 1,500,000.00 450,000.00 400,000.00 0.00 4,000,000.00 6,150,000.00 

Д. 

Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Д.1. Материјални трошкови управљача на изради 

просторних планова            0.00 

Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора (израда и 

постављање мобилијара и др.)  
          0.00 

Д.3. Пројекти и програми у области шумарства   6,000,000.00       6,000,000.00 

Д.4. Пројекти и програми у области ловства   2,000,000.00       2,000,000.00 

Д.5. Пројекти и програми у области рибарства    2,000,000.00       2,000,000.00 



Д.6. Пројекти и програми у области туризма - „План 

развоја екотуризма у специјалном резервату природе 

Ковиљско - петроварадински рит“           0.00 

Д.7. Пројекти и програми у области пољопривреде           0.00 

Укупно Д.0 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

Е. 

Е.0. Остали некатегорисани послови 

Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, 

средстава и др. за потребе противпожарне заштите)     150,000.00       150,000.00 

Е.2. Други послови (сарадња НВО сектор)   200,000.00       200,000.00 

Е.2. Други послови (сарадња други управљачи)   100,000.00         

E.2. Други послови -  Промоција ЗП (одрживи 

туризам)   200,000.00       200,000.00 

Е.2. Други послови - Информисање   100,000.00       100,000.00 

Е.2. Други послови - Обележавање важних датума   100,000.00       100,000.00 

Е.2. Други послови - Учешће на манифестацијама   200,000.00       200,000.00 

              

Укупно Е.0   1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 

Укупно планирани расходи 1,500,000.00 23,553,261.07 400,000.00 0.00 4,300,000.00 29,753,261.07 

        
 

 



ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „OБЕДСКА БАРА“ 
 

Програм управљања СРП ”Обедска бара” за 2017 годину урађен је у складу са 

Планом управљања. На план управљања Специјалног резервата природе  ”Обедска бара” 

2011-2020 је добијена сагласност Министарства 21.03.2012 год., Уредбом о заштити 

Специјалног резервата природе “Обедска бара“ и Законом о заштити природе. 

 Закон о заштити природе и Уредба о заштити Специјалног резервата природе 

“Обедска бара” дефинишу потребне смернице за одређивање циљева заштите, очувања 

унапређивања и развој овог заштићеног подручја. Основни принципи и циљеви који су 

континуирани и спроводе се сваке године: 

• Управљање заштићеним подручјем на начин да се у потпуности спроводе 

успостављени режими заштите и очува заштићено подручје; 

• Обезбеђивање услова за спровођење научно-истраживачких, културних, 
васпитно-образовних и информативно пропагандних активности; 

• Унапређење послова заштите, очувања и унапређење заштићеног подручја кроз 
едукацију стручних капацитета Управљача; 

• Одржавање изворних екосистема и њихове мозаичности у циљу опстанка 
(повратка) ретких и угрожених биљних и животињских врста. 

•  Успостављање оптималног процентуалног односа просторног распореда водене, 

барске, ливадске и шумске вегетације, путем ревитализације зараслих-

деградираних станишта. 

• Функционално оспособљавање подручја које има за циљ “мудро” коришћење 

исцрпљивих и обновљивих ресурса (земљиште, вода, ваздух, биљке, животиње). 

Динамика коришћења природних ресурса је прилагођена потребном времену за 

њихово обнављање.  

• Сви видови радова на заштићеном подручју ће се спроводити “корак по корак”- 

фазно; 

• Обезбедити финансијска средства и контролисати њихово коришћење у складу са 
програмом (натурално и финансијски). 

• Промоција и презентација Резервата и његових вредности на сајмовима, 
скуповима, конференцијама и сл. 

Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део резервата 

који има статус Рамсарског подручја али и на део резервата који је обухваћен 

Еколошком мрежом. У том смислу овај програм у доброј мери може се разматрати као 

план управљања Рамскарским подручјем и Еколошком мрежом истовремено.  

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела прихода за  

Специјални резерват природе "Обедска бара"  

   

Ред.број  Извори прихода Износ у динарима 

1. 

Средства Буџета Републике Србије 13,237,000.00 

1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине  7,260,000.00 

1.2. Министарство трговине,туризма и телекомуникација 
2,527,000.00 

1.3. Остала средства Републике Србије - Покрајински сек. за 

заштиту жив. сред. 3,450,000.00 

2. 

Сопствени приходи  
19,500,000.00 

2.1. Приходи  од обављања делатности 
18,500,000.00 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
1,000,000.00 

2.3. Остали сопствени приходи  
  

3. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе    50,000.00 

3.1.Oштина Пећинци 
50,000.00 

4. 

Средства донација, поклона и помоћи  
7,311,000.00 

4.1. Донатори 
2,000,000.00 

4.2. ABD grant shema u okviru LEIWW programa 
1,111,000.00 

4.3. Остали  
4,200,000.00 

5. 

Остала средства   

5.1.  
  

5.2. 
  

  
Укупно приходи  

40,098,000.00 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела планираних расхода за  

Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара" 

                

  

Врста расхода 

Извори  и износи средстава (у динарима) 

Буџет РС 
Сопствени 

приходи 

Буџет  

локалне 

самоуправе 

ПОК СЕК 

Приходи од 

донација, 

поклона и 

помоћи 

НИС 

Приход по 

основу 

Одлуке о 

накнадама 

Укупно 

A. 

А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А.1. Чуварска служба  2,847,000.00 10,052,033.53 0.00 4,466,000.00 1,000,000.00 18,365,033.53 

А.1.1. Бруто зараде чувара    9,827,033.53     1,000,000.00 10,827,033.53 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе 

(гориво,регистрације аута, дневнице, службена 
одећа и обућа,  инструменати и опрема) 

600,000.00 225,000.00       825,000.00 

А.1.3. Набавке средстава рада (чамац, возило, 

мотор пловна косачица и др) - фотоапарат 147,000.00         147,000.00 

А.1.4. Набавке средстава рада (чамац, возило, 
мотор пловна косачица и др) - чамци на весла       266,000.00   266,000.00 

А.1.5. Набавке средстава рада (чамац, возило, 

мотор пловна косачица и др) - приколица за кануе 100,000.00         100,000.00 

А.1.6. Набавке средстава рада (чамац, возило, 

мотор пловна косачица и др) - теренски ауто       4,200,000.00   4,200,000.00 

А.1.7. Набавке средстава рада (чамац, возило, 
мотор пловна косачица и др) - пловна косацица 

2,000,000.00         2,000,000.00 

А.2. Одржавање заштићеног подручја 0.00 4,754,607.84 50,000.00 0.00 0.00 4,804,607.84 



А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код 

управљача на пословима управљања заштићеним 

подручјем и материјални трошкови њиховог рада 

(израда управљачких докумената, програма, 

пројеката, сарадња са локалним становништвом, 

институцијама и др.) 
  4,654,607.84       4,654,607.84 

А.2.2.Обележавање заштићеног подручја    50,000.00 50,000.00     100,000.00 

А.2.3.Управљање отпадом     50,000.00       50,000.00 

А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара            0.00 

А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 74,000.00 0.00 0.00 0.00 74,000.00 

А.3.1. Штампање промотивног материјала    50,000.00       50,000.00 

А.3.2. Медијско представљање (израда видео и 

аудио материјала)    24,000.00       24,000.00 

А.3.3. Заснивање и успостављање базе података 

(ГИС и др.)           0.00 

Укупно А.0  2,847,000.00 14,880,641.37 50,000.00 4,466,000.00 1,000,000.00 23,243,641.37 

Б. 

Б.0. Управљање посетиоцима 

Б.1. Изградња улазних станица            0.00 

Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних 

центара            0.00 

Б.3. Опремање центара за посетиоце и 

едукативних центара - аутомат за топле и хладне 
напитке 1,000,000.00         1,000,000.00 

Б.4. Опремање центара за посетиоце и 

едукативних центара - расхладна витрина        495,000.00   495,000.00 

Б.5. Опремање центара за посетиоце и 

едукативних центара - макета ОБ 300,000.00           

Б.6. Штампање материјала намењеног 

посетиоцима - сувенири   150,000.00       150,000.00 



Укупно Б.0  1,300,000.00 150,000.00 0.00 495,000.00 0.00 1,945,000.00 

В. 

В.0. Регулисање имовинско правних односа 

В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења             

В.2. Накнада за нанету штету             

Укупно В.0             

Г. 

Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја 

Г.1. Мониторинг   50,000.00       50,000.00 

Г.2. Реинтродукција, реколонизација            0.00 

Г.3.1. Рекултивација и др. - Чењинске ливаде     300,000.00     300,000.00 

Г.3.2. Рекултивација и др. - уклањање зељасте 

вегетације     300,000.00     300,000.00 

Г.3.3. Рекултивација и др. - острво птица   50,000.00       50,000.00 

Г.3.4. Рекултивација и др. - волонтерски камп   150,000.00         

Г.3.5. Рекултивација и др. - ревитализација 

влажних станишта     1,000,000.00 2,000,000.00   3,000,000.00 

Г.3.6. Рекултивација и др. - кошење влажних 

ливада 2,160,000.00 170,000.00 1,700,000.00     4,030,000.00 

Г.3.7 Рекултивација и др. - одржавање постојећих 
устава 50.000,00         50.000.00 

Д. 

Г.3.8. Рекултивација и др. - Крст.ливаде-стари 

рибњак 250.000,00         250.000.00 

Г.3.9. Рекултивација и др.-одржавање рубова бара 
350.000,00         350.000,00 

Укупно Г.0 

2,810,000.00 420,000.00 3,300,000.00 2,000,000.00 0.00 8,530,000.00 

Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Д.1. Материјални трошкови управљача на изради 

просторних планова            0.00 



Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора-
Израда прој.ревитализације Потковице-

Крстоношића окно 400.000,00         400.000.00 

Д.3. Пројекти и програми у области шумарства 
          0.00 

Д.4. Пројекти и програми у области ловства 
          0.00 

Д.5. Пројекти и програми у области рибарства  
          0.00 

Д.6. Пројекти и програми у области туризма - 
Изградња туристичке стазе Рогозита     100,000.00     100,000.00 

Д.7. Пројекти и програми у области туризма - 

Грабојевачко-Витојевачко острво   100,000.00       100,000.00 

Д.8. Пројекти и програми у области туризма - 

изградња пристана 700,000.00         700,000.00 

Д.9. Пројекти и програми у области туризма - 

санирање туристичке инфраструктуре 
  100,000.00       100,000.00 

Д.10. Пројекти и програми у области туризма - 

осматрачница        350,000.00   350,000.00 

Д.11. Пројекти и радови на уређењу простора 

(израда осматрачнице и воденог окна Чењинске 

ливаде) 750.000,00         750.000.00 

Е. 

Д.12. Пројекти и програми у области туризма - 

одржавање пунктова 980,000.00         980,000.00 

Д.13. Пројекти и програми у области туризма - 

пројектно-техничка документација за визиторски 

центар   5,000,000.00       5,000,000.00 

Д.14. Пројекти и програми у области 
пољопривреде           0.00 



Укупно Д.0 2,830,000.00 5,200,000.00 100,000.00 350,000.00 0.00 8,480,000.00 

Укупно 

планирани 

расходи 

Е.0. Остали некатегорисани послови 

  

Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, 

средстава и др. за потребе противпожарне 

заштите)               

  Е.2. Други послови              

  Укупно Е.0             

    9,787,000.00 20,650,641.37 3,450,000.00 7,311,000.00 1,000,000.00 42,198,641.37 

  



ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ 
 

Плански основ за израду програма управљања за 2017. год. је десетогодишњи план 

управљања за Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ за период 2011. – 2020. 

који је добио сагласност  Министарства 21.03.2012., Закон о заштити природе и Уредба 

о заштити Специјалног резервата природе "Горње Подунавље". 

Као главни циљеви за Горње Подунавље у 2017. год се могу навести:  

• Очување плавног подручја реке Дунав и свих његових основних  карактеристика 

• Инвентар флоре и фауне, мапирање угрожених биљних врста и  станишта, 

картирање станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста, 

истраживање просторног распореда, величина популација и примена мера заштите 

популација гмизаваца и водоземаца на подручју Резервата, истраживање 

дистрибуције алги пришљенчица и маховина, хидролошка истраживања, 

истраживање биолошког и хемијског квалитета воде  

• Праћење стања  природних вредности и мониторинг  кључних врста и њихових 
станишта – орао белорепан, црна рода, шумска сова, беловрата мухарица  

• Активна заштита кључних врста и њихових станишта (активно сузбијање 

инвазивних врста биљака– багремац, врба ива и ракита, посебне мере заштите 

флоре и вегетације – одржавање ливада и слатина кошењем). Фаворизовање и 

унапређење аутохтоних природних вредности – примена активних мера заштите 

екосистема, санација и ревитализација вредних станишта, реинтродукција ретких 

или  угрожених врста, 

• Дефинисање угрожавајућих фактора, ублажавање или елиминисање последица 
њиховог деловања, 

• Очување предеоних карактеристика подручја, 

• Обезбеђивање одрживог коришћења природних потенцијала – шумарство, 

ловство, риболов, туризам, рекреација, 

•  Усклађивање  дозвољених  видова  коришћења природних  ресурса   са потребама 

заштите и очувања природног добра и развијање  принципа  одрживог  развоја, 

• Сарадња у оквиру националне и међународне мреже заштићених  подручја и  

развијање  оптималне  праксе  у  управљању  оваквим  специфичним природним 

добром и у том оквиру одговарајуће  презентације  природних  вредности  

националног  значаја, 

• Развој природи блиског туризма и за то потребне инфраструктуре 

• Образовни рад са младом популацијом интензивирањем едукативних посета деце 

школског узраста  

• Унапређење сарадње са другим  корисницима  подручја  и локалним заједницама 

на развоју еко-туризма и промоцији Резервата. Усклађивање туристичко-

рекреативних, културних и едукативних  садржаја са потребама локалних  

заједница – формирање заједничке туристичке понуде 

• Презентација  и  популаризација  природних вредности  подручја.  



Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део резервата 

који има статус Рамсарског подручја али и на део резервата који је обухваћен 

Еколошком мрежом. У том смислу овај програм у доброј мери може се разматрати као 

план управљања Рамскарским подручјем и Еколошком мрежом истовремено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела прихода за  

Специјални резерват природе "Горње Подунавље" 

   

Ред.број  Извори прихода Износ у динарима 

1. 

Средства Буџета Републике Србије 4,039,000.00 

1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине  3,739,000.00 

1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине, Управа за шуме   

1.3. Остала средства Републике Србије 
300,000.00 

2. 

Сопствени приходи  15,000,000.00 

2.1. Приходи  од обављања делатности  
10,000,000.00 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног 
подручја 5,000,000.00 

2.3. Остали сопствени приходи  
  

3. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе    450,000.00 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градит. и заштиту 

ж.с. 450,000.00 

4. 

Средства донација, поклона и помоћи  14,768,000.00 

4.1.пројекат-Еуропар чартер 
1,190,000.00 

4.2. Дунавски програм - пројекат DanubeparksConected 
6,820,000.00 

4.3. Дунавски програм - пројекат coop MDD 
6,758,000.00 

5. 

Остала средства 0.00 

5.1. 
  

5.2. 
  

  
Укупно приходи  

34,257,000.00 

  



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела планираних расхода за Специјални резерват природе "Горње Подунавље" 

                

  

Врста расхода 

Извори  и износи средстава (у динарима) 

Буџет РС 
Сопствени 

приходи 

Буџет 

јединице 

локалне 

самоуправе 

Приходи од 

донација, 

поклона и 

помоћи 

Приход по 

основу 

Одлуке о 

накнадама 

Укупно 

A. 

А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А.1. Чуварска служба  3,089,000.00 10,948,768.97 0.00 0.00 5,000,000.00 19,037,768.97 

А.1.1. Бруто зараде чувара    8,565,568.97     5,000,000.00 13,565,568.97 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе  -                                       

службена одећа                                                                                                               
1,000,000.00 275,000.00 

      1,275,000.00 

А.1.2.Остали трошкови чуварске службе  -                                       

набавка  двогледа                              

19,000.00         19,000.00 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе  -                                       
набавка  фотоапарата                                                                                                         

70,000.00 30,000.00       100,000.00 

А.1.2.Остали трошкови чуварске службе  - 

гориво, регистрација... 

  1,625,200.00       1,625,200.00 

А.1.3. Набавке средстава рада (2 теренска 

возила) 
2,000,000.00 348,000.00       2,348,000.00 



А.1.3. Набавке средстава рада (бицикли и 

постоље за бицикле) 
  105,000.00       105,000.00 

А.2. Одржавање заштићеног подручја 0.00 4,736,450.90 0.00 0.00 0.00 4,736,450.90 

А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог 

код управљача на пословима управљања 

заштићеним подручјем и материјални трошкови 

њиховог рада (израда управљачких докумената, 

програма, пројеката, сарадња са локалним 

становништвом, институцијама и др.) 
  4,000,000.00       4,000,000.00 

А.2.2.Обележавање заштићеног подручја 

(набавка 7 табли)   111,450.90       111,450.90 

А.2.3.Управљање отпадом  - организоване 

акције   28,671.68       28,671.68 

А.2.3.Управљање отпадом  - редовно сакупљање   500,000.00       500,000.00 

А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара    100,000.00       100,000.00 

А.2.5 Одржавање шетних стаза   25,000.00       25,000.00 

А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 280,000.00 0.00   0.00 280,000.00 

А.3.1. Штампање промотивног материјала              

А.3.2. Медијско представљање - организација  

прес туре           0.00 

А.3.3 Обележавање важних датума    180,000.00       180,000.00 

А.3.3. Заснивање и успостављање базе података 

(ГИС и др.)             

А.3.4. Материјални трошкови у вези развоја 

образовних функција-набавка софтвера и обука              

А.3.4. Материјални трошкови у вези развоја 

образовних  функција зп -набавка андроид 
апликације            0.00 

А.3.5. Развој сувенира СРПГП   100,000.00         



Укупно А.0  3,089,000.00 15,965,219.87 0.00 0.00 5,000,000.00 24,054,219.87 

Б. 

Б.0. Управљање посетиоцима 

Б.1. Изградња улазних станица            0.00 

Б.2. Изградња центара за посетиоце и 
едукативних центара           0.00 

Б.3. Опремање центара за посетиоце и 

едукативних центара - опремање Еко центра 

Карапанџа   724,236.00       724,236.00 

Б.4.Опремање центара за посетиоце и 

едукативних центара - Реновирање мола 300,000.00         300,000.00 

Б.5.Опремање центара за посетиоце и 

едукативних центара - Набавка или 

изнајмљивање апарата за кафу и слаткише 300,000.00         300,000.00 

Б.6.штампање промо материјала намењеног 

посетиоцима   200,000.00       200,000.00 

Укупно Б.0  600,000.00 924,236.00 0.00 0.00 0.00 1,524,236.00 

В. 

В.0. Регулисање имовинско правних односа 

В.1. Надокнада за ускраћивање права 

коришћења           0.00 

В.2. Накнада за нанету штету           0.00 

Укупно В.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Г. 

Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја 

Г.1. Мониторинг   50,000.00       50,000.00 

Г.2. Реинтродукција, реколонизација              

Г.3. Рекултивација - Одржавање ливада и 

слатина кошењем 300,000.00 673,797.00 200,000.00     1,173,797.00 

Г.4. Рекултивација - Ревитализација слатина   189,000.00       189,000.00 

Г.5.Рекултивација - Израда пројекта 

"Ревитализација барског станишта Чустатово"     250,000.00     250,000.00 



Г.6. Рекултивација - Санација и ревитализација 
влажних станишта    1,060,020.30         

Г.7 Рекултивација - Уклањање инвазивних врста   281,650.24         

Укупно Г.0 300,000.00 2,254,467.54 450,000.00 0.00 0.00 3,004,467.54 

Д. 

Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Д.1. Материјални трошкови управљача на 

изради просторних планова  
          0.00 

Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора 

(уређење простора) - Уређење камп простора и 

паркинг простора око еко-центра „Карапанџа“ 50,000.00 75,000.00       125,000.00 

Д.3. Пројекти и радови на уређењу простора 
(уређење простора) - Пројекат за етажно грејање 

  100,000.00         

Д.4. Пројекти и радови на уређењу простора 

(уређење простора) - Изградња етажног грејања 
у екоцентру „ Карапанџа“   400,000.00         

Д.5. Пројекти и програми у области шумарства           0.00 

Д.6. Пројекти и програми у области ловства           0.00 

Д.7. Пројекти и програми у области рибарства            0.00 

Д.8. Пројекти и програми у области туризма           0.00 

Д.9. Пројекти и програми у области 

пољопривреде           0.00 

Укупно Д.0 50,000.00 575,000.00 0.00 0.00 0.00 625,000.00 

Е. 

Е.0. Остали некатегорисани послови 

Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, 

средстава и др. за потребе противпожарне 

заштите)             0.00 



Е.2. Други послови - организација 2 форума 

  100,000.00       100,000.00 

Е.3. Други послови - заједничка туристичка 

понуда 
  200,000.00       200,000.00 

Е.4. Други послови - међународни 

фондови,реализација пројекта 
Danubeparksconnected       6,820,000.00   6,820,000.00 

Е.5. Други послови-међународни 

фондови,реализација пројекта CoopMDD       6,758,000.00   6,758,000.00 

Е.6. Други послови-међународни 

фондови,реализација пројекта Еуропаркс чартер       1,190,000.00   1,190,000.00 

Укупно Е.0 0.00 300,000.00 0.00 14,768,000.00 0.00 15,068,000.00 

Укупно планирани расходи 4,039,000.00 20,018,923.41 450,000.00 14,768,000.00 5,000,000.00 44,275,923.41 

  



ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА“ 

 

 

Програм управљања Специјалним резерватом природе ''Делиблатска пешчара'' 

за 2016. годину донешен је на основу Закона о заштити природе („Сл. гласник 

РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 91/10- исправка, члан 54.), а у вези са Уредбом о заштити 

СРП ''Делиблатска пешчара'' („Сл. гласник РС“ бр. 3/02 и 81/08) и Плана 

управљања СРП ''Делиблатска пешчара'' за 2011. - 2020. годину ( Сагласност 

Министарства животне средине, рударства и просторног планирања бр. 353-02-

2539/2011-03 од 21. 03 2012. године). 

Циљеви заштите  угрожених врста : орао крсташ, мали корморан, текуница, вук 

као и пешчарских, степских, шумских и мочварних станишта у зонама режима 

првог степена заштите, очувања комплекса посебне заштите, унапређења 

подручја посебне заштите мерама санације и ревитализације степских станишта 

и одрживог коришћења шумских и водених ресурса Специјалног резерват 

природе ''Делиблатска пешчара'' су усмерени ка реализацији: научно-

истраживачке, васпитно-образовне, културне и  информативно-пропагандне 

функције Резервата. Ови циљеви су пројектовани Планом управљања  СРП 

''Делиблатска пешчара'' за 2011. - 2020. годину и постављени задацима у 

Програму управљања за 2016. годину. Њихово остварење ће се извршити  

организованим спровођењем планираних активности и радова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела прихода за  

Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара"  

   

Ред.број  Извори прихода 
Износ у 

динарима 

1. 

Средства Буџета Републике Србије 4,400,000.00 

1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине  3,270,000.00 

1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине, Управа за шуме   

1.3. Остала средства Републике Србије - Покрајински 

сек. за заштиту жив. сред. 1,130,000.00 

2. 

Сопствени приходи  
10,016,038.00 

2.1. Приходи  од обављања делатности 
8,516,038.00 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног 

подручја 1,500,000.00 

2.3. Остали сопствени приходи  
  

3. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе      

3.1. 
  

4. 

Средства донација, поклона и помоћи  
200,000.00 

4.1. НИС Гаспромњефт 
200,000.00 

4.2. 
  

4.3. 
  

5. 

Остала средства   

5.1. Пројекат ИПА СБС Румунија-Србија 
  

5.2. 
  

  
Укупно приходи  

14,616,038.00 

  



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела планираних расхода за Специјални резерват природе "Делиблатска пешчара" 

        

  

Врста расхода 

Извори  и износи средстава (у динарима) 

Буџет РС 
Сопствени 

приходи 

Буџет  

локалне 

самоуправе 

ПОК СЕК 

Приходи од 

донација, 

поклона и 

помоћи НИС 

Приход по 

основу 

Одлуке о 

накнадама 

Укупно 

A. 

А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А.1. Чуварска служба  2,100,000.00 3,869,462.00 0.00 0.00 1,000,000.00 6,969,462.00 

А.1.1. Бруто зараде чувара    3,689,462.00     1,000,000.00 4,689,462.00 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе 
(гориво,регистрације аута, дневнице, службена одећа и 

обућа,  инструменати и опрема) - служб. Униформа 
720,000.00 180,000.00       900,000.00 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе 

(гориво,регистрације аута, дневнице, службена одећа и 
обућа,  инструменати и опрема) - двогледи 

80,000.00           

А.1.3. Набавке средстава рада (чамац, возило, мотор и 
др) 

1,300,000.00         1,300,000.00 

А.2. Одржавање заштићеног подручја 130,000.00 2,824,473.00 80,000.00 0.00 500,000.00 3,534,473.00 

А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код 

управљача на пословима управљања заштићеним 

подручјем и материјални трошкови њиховог рада 

(израда управљачких докумената, програма, пројеката, 

сарадња са локалним становништвом, институцијама и 

др.) 
  2,564,473.00     500,000.00 3,064,473.00 

А.2.2.Обележавање заштићеног подручја  130,000.00 160,000.00 80,000.00     370,000.00 



А.2.3.Управљање отпадом     100,000.00       100,000.00 

А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара            0.00 

А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

А.3.1. Штампање промотивног материјала    25,000.00       25,000.00 

А.3.2. Медијско представљање (израда видео и аудио 

материјала)            0.00 

А.3.3. Заснивање и успостављање базе података (ГИС и 

др.)           0.00 

Укупно А.0  2,230,000.00 6,718,935.00 80,000.00 0.00 1,500,000.00 10,528,935.00 

Б. 

Б.0. Управљање посетиоцима 

Б.1. Изградња улазних станица            0.00 

Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних 

центара            0.00 

Б.3. Опремање центара за посетиоце и едукативних 
центара  100,000.00         100,000.00 

Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима    150,000.00       150,000.00 

Укупно Б.0  100,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 

В. 

В.0. Регулисање имовинско правних односа 

В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења             

В.2. Накнада за нанету штету             

Укупно В.0             

Г. 

Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја 

Г.1. Мониторинг   50,000.00       50,000.00 

Г.2. Реинтродукција, реколонизација      50,000.00 50,000.00   100,000.00 

Г.3.1 Рекултивација и др. - Корн рекултивација   550,000.00 550,000.00     1,100,000.00 

Г.3.2 Рекултивација и др. - Корн одржавање     150,000.00     150,000.00 

Г.4. Управљање популацијама 100,000.00   30,000.00     130,000.00 

Укупно Г.0 100,000.00 600,000.00 780,000.00 50,000.00 0.00 1,530,000.00 



Д. 

Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Д.1. Материјални трошкови управљача на изради 

просторних планова  
          0.00 

Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора (израда и 

постављање мобилијара и др.) 
200,000.00 400,000.00   150,000.00   750,000.00 

Д.3. Пројекти и програми у области шумарства   100,000.00       100,000.00 

Д.4. Пројекти и програми у области ловства           0.00 

Д.5. Пројекти и програми у области рибарства            0.00 

Д.6. Пројекти и програми у области туризма   330,000.00 300,000.00     630,000.00 

Д.7. Пројекти и програми у области пољопривреде 340,000.00 230,000.00       570,000.00 

Укупно Д.0 540,000.00 1,060,000.00 300,000.00 150,000.00 0.00 2,050,000.00 

Е. 

Е.0. Остали некатегорисани послови 

Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, средстава 

и др. за потребе противпожарне заштите)   
300,000.00 150,000.00       450,000.00 

Е.2. Општа заштита од пожара   261,323.00       261,323.00 

Укупно Е.0 300,000.00 411,323.00 0.00 0.00 0.00 711,323.00 

Укупно планирани расходи 3,270,000.00 8,940,258.00 1,160,000.00 200,000.00 1,500,000.00 15,070,258.00 

  



ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „БАГРЕМАРА“ 

 

СРП „Багремара“ је заштићен Уредбом Владе Републике Србије („Службени 

гласник РС“, бр.12/2007). Управљач је израдио План управљања за период 2011 - 2020 

године и за исти прибавио сагласност ресорног Министарства, по претходно 

прибављеним мишљењима надлежних Министарстава (Сагласност бр.353-02-2538/2011 

-03 од 21.03.2012.год) и Програм управљања у складу са Законом о заштити природе 

(„Службени гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010), члан 54.   

Специјални резерват природе „Багремара” стављен је под заштиту ради очувања 

јединог станишта биљне врсте кукурјак (Eranthis hyemalis (L.) Salisb) на територији 

Републике Србије. Ова вишегодишња ранопролећна геофита из породице љутића 

(Ranunculaceae) спада у категорију крајње угрожених врста биљака у Републици Србији.

 Концептом заштите Резервата одређено је да простор задржи постојеће, 

реинтегрише и унапреди нарушене постојеће изворне природне вредности и испуни 

услове за функционисање заштићеног подручја. 

Заштита, коришћење и развој природних вредности СРП "Багремара" 

специфичних и ретких врста флоре и фауне као и екосистема у целини, током 2017. 

године спроводиће се применом општих и посебних мера заштите. Опште мере се 

односе на забрану коришћења природних ресурса и мере ограниченог и контролисаног 

коришћења природних ресурса у поступку остваривања прописаних режима заштите. 

Посебне мере се односе на праћења стања екосистема, мере заштите и унапређивања 

станишних услова, вегетације, флоре и фауне.  

На простору СРП "Багремара" у циљу интегралне заштите и очувања 

екосистемских вредности, уз ограничене и контролисане видове коришћења, у току 2017. 

године спроводиће се двостепени режим заштите везан за одређене површине и 

локалитете у резервату. Спроводиће се забрана радова и активности које могу довести 

до оштећења популација, заједница и станишта биљних и животињских врста типичних 

за ово подручје, нарушавања природних процеса и еколошке целовитости подручја као 

и свих радова и активности  који могу неповољно утицати на обележја предела и животне 

средине. Такође забрана ће се односити и на све активности које су утврђене чланом 35. 

Закона о заштити природе и активности наведене у чл. 5. Уредбе о заштити. 

У резервату се обезбеђује: 

• Еколошка ревитализацији природне шуме у дугорочном периоду - превођење  

културе багрема у резервату у полуприродну тј. природну шуму; 

• Зимска сеча, без котличања уз премазивање пањева ради сузбијања багремових  
изданака; 

• Чисте сече на мањим површинама (до 10hа); 

• Обнова шуме садњом садница на мањим површинама, без преоравања  

уништавања шумског земљишта; 

• Редовне мере неге и обнове шумских састојина; 
• Забрана коришћења хемијских средстава; 
• Очување појединачних стабала шумских воћкарица и аутохтоног дрвећа и  
грмља; 

• Сузбијање и уништавање агресивних дрвеснастих врста: Acer negundo, Amorpha 

fruticosa, Ailanthus glandulosa и уништавање зељастих инвазивних врста - Solidago 

serotina, Asclepias syriaca, и  др. Ове активности се спроводе сваке године, 

механичким средствима јер је употреба хемијскох препарата строго забрањена.  



• Усклађивање привредних делатности (шумарство, ловство, пољопривреда,  
енергетика, саобраћај и др.) са пословима заштите и унапређења стања природног 

добра; 

• Трајни мониторинг у Резервату (стање екосистема угрожавајућих фактора,  
ефеката мера усклађеног „мудрог“ коришћења и дозвољених развојних  

активности); 

• Повезивање интереса заштите природне са традицијом и одрживим развојем  

локалних заједница; 

• Сарадња са међународним, републичким, покрајинским и локалним установама, 

стручним и научним институцијама и невладиним организацијама које су 

повезане са заштићеним подручјем и интересима локалног становништва. 

Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део резервата 

који има еколошког коридора. У том смислу овај програм у доброј мери може се 

разматрати као план управљања и еколошким коридором истовремено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела прихода за  

Специјални резерват природе "Багремара" 

   

Ред.број  Извори прихода Износ у динарима 

1. 

Средства Буџета Републике Србије 0.00 

1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине    

1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине, Управа за шуме   

1.3. Остала средства Републике Србије 
  

2. 

Сопствени приходи  3,200,000.00 

2.1. Приходи  од обављања делатности 
3,000,000.00 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
200,000.00 

2.3. Остали сопствени приходи  
  

3. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе      

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине 300,000.00 

4. Средства донација, поклона и помоћи  0.00 

5. Остала средства 0.00 

  
Укупно приходи  

3,500,000.00 

  



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ – Табела планираних расхода за Специјални резерват природе "Багремара" 

                

  

Врста расхода 

Извори  и износи средстава (у динарима) 

Буџет РС 
Сопствени 

приходи 

Буџет 

јединице 

локалне 

самоуправе 

Приходи од 

донација, 

поклона и 

помоћи 

Приходи по 

основу 

Одлуке о 

накнадама 

Укупно 

A. 

А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А.1. Чуварска служба  0.00 1,062,876.50 0.00 0.00 200,000.00 1,262,876.50 

А.1.1. Зараде чувара    805,087.83     200,000.00 1,005,087.83 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе (гориво, 

регистрације аута, дневнице,  инструменати и опрема) 

  197,788.67       197,788.67 

А.1.2.a Остали трошкови чуварске службе (службена 

одећа и обућа) 

 60,000.00    60,000.00 

А.1.3. Набавке средстава рада (чамац, возило, мотор и 

др) 
          0.00 

А.2. Одржавање заштићеног подручја 0.00 6,407,155.90 0.00 0.00 0.00 6,407,155.90 

А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код 

управљача на пословима управљања заштићеним 

подручјем и материјални трошкови њиховог рада 

(израда управљачких докумената, програма, пројеката, 

сарадња са локалним становништвом, институцијама и 

др.) 
  6,157,155.90       6,157,155.90 

А.2.2.Обележавање заштићеног подручја    50,000.00       50,000.00 

А.2.3.Управљање отпадом     100,000.00       100,000.00 

А.2.4.Одржавање постојећег мобилијара    100,000.00       100,000.00 



А.3. Презентација заштићеног подручја 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

А.3.1. Штампање промотивног материјала              

А.3.2. Медијско представљање (израда видео и аудио 

материјала)            0.00 

А.3.3. Заснивање и успостављање базе података (ГИС и 

др.)           0.00 

А.3.4. Материјални трошкови у вези развоја научних, 

образовних и културних функција заштићеног подручја            0.00 

A.3.4.Задаци на развоју културно-образовних 

активности - учешће на семинарима и радионицама   100,000.00       100,000.00 

А.3.4. Задаци на развоју информативно -пропагандних 

активности - информисање   100,000.00         

А.3.4. Задаци на развоју информативно -пропагандних 
активности - сарадња са другим управљачима   100,000.00       100,000.00 

Укупно А.0  0.00 7,670,032.40 0.00 0.00 200,000.00 7,870,032.40 

Б. 

Б.0. Управљање посетиоцима 

Б.1. Изградња улазних станица            0.00 

Б.2. Изградња центара за посетиоце и едукативних 

центара            0.00 

Б.3. Опремање центара за посетиоце и едукативних 

центара              

Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима            0.00 

Укупно Б.0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

В. 

В.0. Регулисање имовинско правних односа 

В.1. Надокнада за ускраћивање права коришћења           0.00 

В.2. Накнада за нанету штету           0.00 

Укупно В.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Г. 

Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја 

Г.1. Мониторинг           0.00 

Г.2. Реинтродукција, реколонизација            0.00 



Г.3. Рекултивација и др. - Ревитализација шумског 
станишта кукурјака    200,000.00       200,000.00 

Укупно Г.0 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

Д. 

Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Д.1. Материјални трошкови управљача на изради 
просторних планова  

          0.00 

Д.2. Пројекти и радови на уређењу простора (израда и 
постављање мобилијара и др.)  

    300,000.00     300,000.00 

Д.3. Пројекти и програми у области шумарства   3,000,000.00       3,000,000.00 

Д.4. Пројекти и програми у области ловства           0.00 

Д.5. Пројекти и програми у области туризма - Објекти за 

допуну туристичке понуде (клупе, столови, инфо табле) 
  100,000.00       100,000.00 

Укупно Д.0 0.00 3,100,000.00 300,000.00 0.00 0.00 3,400,000.00 

Е. 

Е.0. Остали некатегорисани послови 

Е.1. Противпожарна заштита (набавка опреме, средстава 

и др. за потребе противпожарне заштите)   
  150,000.00       150,000.00 

Е.2. Други послови - представљање јавности   50,000.00         

Е.2. Други послови - водичка служба   50,000.00         

Укупно Е.0 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

Укупно планирани расходи 0.00 11,220,032.40 300,000.00 0.00 200,000.00 11,620,032.40 

 



РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017. ГОД. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2017. 

Извори  

финасирања 

      

Буџет РС Сопствени 

приходи 

Буџет 

јединице 

локалне 

самоуправе 

Приходи од 

донација, 

поклона и 

помоћи 

Остало Укупно 

СРП  „КОВИЉСКО - 

ПЕТРОВАРАДИНСКИ 

РИТ“ 

1,500,000.00 6,300,000.00 1,100,000.00 0.00 4,000,000.00 12,900,000.00 

СРП „ГОРЊЕ 

ПОДУНАВЉЕ“ 
4,039,000.00 15,000,000.00 450,000.00 14,768,000.00 0.00 34,257,000.00 

СРП  „БАГРЕМАРА“ 0.00 3,200,000.00 300,000.00 0.00 0.00 
3,500,000.00 

 

СРП  „ОБЕДСКА БАРА“ 9,787,000.00 19,500,000.00 3,450,000.00 7,311,000.00 0.00 40,048,000.00 

СРП  „ДЕЛИБЛАТСКА 

ПЕШЧАРА“ 
3,270,000.00 10,016,038.00 1,130,000,00 200,000 0.00 14,616,038.00 

Укупно планирани приходи 18,596,000.00 54,016,038.00 6,480,000.00 22,279,000.00 4,000,000.00 105,321,038.00 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2017. 

 

Извори  

     

финасирања Буџет РС Сопствени 

приходи 

Буџет 

јединице 

локалне 

самоуправе 

Приходи од 

донација, 

поклона и 

помоћи 

Приходи по 

основу 

Одлуке о 

накнадама 

Укупно 

СРП  „КОВИЉСКО - 

ПЕТРОВАРАДИНСКИ 

РИТ“ 1,500,000.00 23,193,261.07 400,000.00 0 4,300,000.00 29,393,261.07 

СРП „ГОРЊЕ 

ПОДУНАВЉЕ“ 
4,039,000.00 20,018,923.41 450,000.00 14,768,000.00 5,000,000.00 44,275,923.41 

СРП  „БАГРЕМАРА“ 
0.00 11,220,032.40 300,000.00 0.00 200,000.00 11,720,032.40 

СРП  „ОБЕДСКА БАРА“ 9,787,000.00 20,650,641.37 3,450,000.00 7,311,000.00 1,000,000.00 42,198,641.37 

СРП  „ДЕЛИБЛАТСКА 

ПЕШЧАРА“ 
3,270,000.00 8,940,258.00 1,160,000.00 200,000.00 1,500,000.00 15,070,258.00 

Укупно планирани расходи 18,596,000.00 84,023,116.25 5,760,000.00 22,279,000,00 12,000,000.00 142,658,116.25 

 


