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УВОД  

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о заштити Специјалног резервата природе 

„Јелашничка клисура“ („Службени гласник Републике Србије“, број 9/95).  

 

Јелашничка клисура  је  стављена под заштиту као природно добро од изузетног значаја и 

сврстана је у I категорију ради очувања станишта природних реткости, ендемореликтних врста 

Српске и Наталијине рамонде (Ramonda serbica Pančić и Ramonda nathaliae, Pančić), као и 39 

мезијских, 20 балканских и 6 илирских ендема и субендема и очувања посебне природне  

вредности коју чине Јелашничка река са богатом и разноврсном морфолошком орнаментиком.                 

 

Влада Републике Србије за управљача одредила је Јавно предузеће „Србијашуме“ 

Београд.  

 

Послове непосредног управљања СРП „Јелашничка клисура“ на терену спроводи део 

Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, Шумско газдинство „Ниш“ Ниш, 

Шумска управа Ниш-Бела Паланка. 

 

Специјални резерват природе „Јелашничка клисура“ (СРП „Јелашничка клисура“)  је на 

подручју града Ниша, Општине Нишка бања, катастарских  општина Чукљеник и Јелашница.  

Површина СРП „Јелашничка клисура“ износи 115,72,72 ha, од чега је 20,49,59 ha у 

приватној својини, 57,27,84 ha у државној својини и 37,59,25 ha у друштвеној својини. 

 

Правни основ за израду Плана управљања СРП „Јелашничка клисура“ за период од 2021-

2030. године (у даљем тексту: План управљања) је члан 68. Закона о заштити природе 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-

др.закон).   

 

План је урађен у складу са: 

 

ü Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 

88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18.- др.закон); 

ü Законом о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/10, 93/12 и 

101/16); 

ü Законом о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/10, 93/12 и 89/15 

и 95/18.- др.закон); 

ü Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 

135/04, 36/09, 36/09.- др.закон,  72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18.- др.закон); 

ü Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10 и 

95/18. – др.закон); 

ü Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 128/14 и 95/18. – др.закон); 

ü Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09, 

20/15, 87/18 и 87/18 –др.закон); 

ü Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник Републике Србије“, број 102/07); 
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ü Просторним планом Републике Србије 2010-2014-2020 („Службени гласник 

Републике Србије“, број 88/10); 

ü Просторним планом административног подручја града Ниша („Службени лист града 

Ниша“, број 45/11); 

ü Предлогом за заштиту природног добра „Јелашничка клисура“ као Специјалног 

резервата природе, Завод за заштиту природе Србије (1993) 

ü Условима заштите природе за израду Плана управљања СРП „Јелашничка клисура“ 

за период 2021-2030. године (Завод за заштиту природе Србије, акт 03 број 020-

324/2/04.03.2020. године); 

ü Основом газдовања шумама за Газдинску јединицу „Селичевица-Коритник“ (2017-

2026. године).  

ü Водним условима за израду Плана управљања СРП „Јелашничка клисура“ за период 

2021-2030. године (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Републичка дирекција за воде); 

ü Водопривредном основом Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 

11/02); 

ü  Стратегијом управљања водама на территорији Републике Србије до 2034. године 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 3/17); 

 

Према Закону о заштити природе план управљања заштићеним подручјем је документ 

којим субјекат задужен за управљање заштићеним подручјем планира: мере и активности 

заштите, очувања, унапређења и коришћења заштићеног подручја; смернице и приоритете за 

заштиту и очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице уз 

уважавање потреба локалног становништва.  

 

Управљач доноси план управљања за период од десет година, на који сагласност даје 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине, по претходно прибављеним 

мишљењима министарстава надлежних за послове шумарства, пољопривреде, водопривреде, 

туризма, културе, грађевинарства, саобраћаја, инфраструктуре, рударства, енергетике и 

финансија. План управљања се остварује кроз годишње програме управљања, којима се 

детаљно и прецизно дефинишу задаци, радови и активности, организациони и материјално-

финансијски услови њиховог извршења. 
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1. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

 
1.1. Главне природне вредности  

 

1.1.1. Геолошке и геоморфолошке карактеристике  

Подручје Jелашничке клисуре припада Општини Нишка бања, односно  територији града 

Ниша. Од центра града  клисура је, у правцу  истока, удаљена  десетак километара и налази се 

у атарима села Јелашница и Чукљеник. Клисура се пружа правцем северозапад-југоисток.             

До клисуре се долази  асфалтним путем, који се код  Нишке бање одваја од међународног пута 

E-5.  

 

Највећа надморска висина Јелашничке клисуре износи 580 m (Радовански камен или  

Радов камен у североисточном делу клисуре), а најмања 293 m (код старог моста на самом 

излазу из клисуре). 

Јелашничка клисура je усечена низводно од села  Чукљеник у дужини од 1,5 km. Дубина 

клисуре се низводно повећава и у излазном делу износи преко 250 m у односу на врх 

Радованског камена са десне стране клисуре, односно 150 m у односу на узвишење Кулину са 

леве стране реке. 

Интензивним вертикалним усецањем у кречњачким стенама, Јелашничка река je 

изградила уску долину стрмих страна. Стеновити одсеци, посебно са десне стране, степенасто 

су поређани и денудационим процесима и водном ерозијом разбијени на стеновите ртове, 

камење, са већим бројем зубаца, стубова и других денудационих облика. Ове морфолошке 

карактеристике које клисури дају веома атрактиван изглед допуњене су специфичним 

облицима селективне денудације и крашке ерозије, као што су прозорци, поткапине и мање 

шупље стене. Величином и лепотом нарочито се истиче прозорац „Kулина“ са леве стране 

реке и  прозорац „Свети Илија“ формиран са десне  стране  Јелашничке реке. 

 

1.1.2. Педолошке карактеристике  

Педолошки покривач на подручју клисуре припада типу црвеница у ширем смислу. 

Карактерише се плитким профилом и слабим водним капацитетом. На већим нагибима 

подложан је ерозији, посебно ако није заштићен вегетацијом. 

 

1.1.3. Хидролошке карактеристике 

Јелашничка  река настаје од два изворишна  крака - Пољанске и Пољске реке које извиру 

испод Суве планине и састају се у селу Горња Студена. Јелашничка река је водоток бујичног 

карактера са честим појавама наглог надоласка воде, изливањем из корита и плављења. На 

подручју клисуре нема јачих извора нити сталних притока. Две леве притоке Јелашничке реке 

представљају слабе периодичне  водотоке, који такође имају бујичне карактеристике. 
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1.1.4. Биљни и животињски свет 

Основне карактеристике Јелашничке клисуре, које чине да овај простор има посебну 

природну вредност, су присуство ретких и угрожених биљних врста. Међу флором реликтног 

и ендемичног карактера најважније су две реликтне сестринске врсте јединог рода ове 

фамилије на Балканском полуострву – Српска и Наталијина рамонда. Српску рамонду је 

пронашао Јосиф Панчић још 1855. године на Ртњу, у Сићевачкој клисури, у Злотској и 

Јелашничкој клисури и на Сврљишким планинама. Наталијину рамонду су 1882. године 

открили и описали Јосиф Панчић и С. Петровић у Јелашничкој клисури, а касније и на Сувој 

планини и у Сићевачкој клисури. Обе рамонде су увек зелене зељасте врсте са листовима 

скупљеним у розету и цветовима бледо плаве до љубичасте боје. Поседује јединствену 

способност међу цветницама европске флоре да у сушном периоду улазе у стање анабиозе 

(стање мировања). Рамонде расту на кречњаку, на стенама и у пукотинама клисура и кањона, 

на истуреним гребенима и у стенама у шуми, у заједници са маховинама, папратима и 

сциофилним цветницама. Цветају почетком маја и изгледају веома атрактивно.  

У Јелашничкој клисури најзначајнији локалитет ових врста је Радовански камен на 

висини од 450-550 метара надморске висине. Овај локалитет, као и локалитет Облик у 

Сићевачкој клисури су до сада једине заједничке тачке ареала две рамонде као и једине зоне 

њиховог преклапања. Наталијина рамонда углавном настањује окомитије и изложеније 

кречњачке литице, док се Српска рамонда претежно налази на заклоњенијим местима у склопу 

шумске вегетације и у подножју стена. 

Једна од значајнијих врста, која је такође законом заштићена је и Српска вијошница – 

Pariteria serbica, коју је први пут пронашао Јосиф Панчић на овом подручју. На левој и десној 

страни Јелашничке реке, углавном заклоњена у кречњачким поткапинама, ова једногодишња 

биљка образује посебну заједницу на мањој надморској висини. Она је омброфобан тип, што 

значи да до ње не допире атмосферска вода, већ само она која се слива низ стене. Поред 

наведених врста, природне вредности Јелашничке клисуре су и хибридна купина, Роленин 

дубачац, Ловорисни јеремичак, Љиљан златни, Руњевица, Адамијев шафран, Дивља крушка.  

Климатогена заједница ширег подручја је шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum 

farnetto – cerris carpinetosum orientalis), а на кречњацима је основна заједница шума цера и 

грабића (Quercetum cerris carpinetosum orientalis). Поред ових среће се заједница китњака, 

китњака и граба и брдска букова шума, као и деградациони стадијуми заједница сладуна и 

цера или самог цера са доминацијом грабића. На стрмим, изложеним кречњачким странама 

налaзимо асоцијацију грабића као трајни стадијум на овим стаништима Carpinetum orientalis 

(calcicolum). 

Посебан значај, поред наведених, имају следеће шумске заједнице: Quercetum pubescentis 

(salicicolum), Carpino orientalis-Quercerum mixtum (calcicolum), Salicetum albae. Од зељастих 

заједница значајне су посебне вредности: Botriochloom-Danthonietum calycinae, Asperulo-

Micromerietum cristatae, Cateracho-Ramondetum serbicae, Ramondetum nathaliae-serbicae. 

1.2. Створене вредности  

Кроз СРП „Јелашничка клисура“ пролази пут ка Сувој планини и скијашком центру 

„Бојанине воде“. И поред тога што се на улазу и излазу из клисуре налазе два села, на 

заштићеном подручју нема стамбених објеката. Два насеља, руралног карактера, која се налазе 

на ободу подручја, не утичу на укупан изглед предела нити постоји тенденција ширења према  
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клисури због саме морфологије терена. Привредних и објеката друштвеног карактера, као и 

културно-историјских споменика нема.  
 

Мања површина код локалитета „Поткапине“ у претходном периоду је уређивана 

постављањем столова, клупа, надстрешница и информативних табли за потребе посетиоца 

СРП „Јелашничка клисура“. 

 

 

 

2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Природне вредности и ретке биљне врсте на подручју СРП „Јелашничка клисура“ су 

очуване и заштићене. Загађење клисуре издувним гасовима је минимално јер је и саобраћај 

локалним путем слабијег интензитета. 

 

Бујични карактер Јелашничке реке, са честим појавама наглог доласка воде, изливања из 

корита, плављења и др. може изазвати негативне последице, али антиерозивне мере и 

спречавање изливања треба предузимати узводно од клисуре, између осталог и спречавањем 

депоновања комуналног отпада. Сагласно овом управљач је у претходном периоду сваке 

године спроводио активности на уклањању комуналног отпада из Јелашничке реке, а то ће 

чинити и унаредном планском периоду. 

Пејзаж Јелашничке клисуре карактерише изражена морфологија терена. Стеновити 

одсеци, посебно са десне стране, степенасто су поређани и денудационим процесима и водном 

ерозијом разбијени на ртове, камење са већим бројем зубаца, стубова и других денудационих 

облика. Ове морфолошке карактеристике које клисури дају веома атрактиван изглед, 

допуњене су специфичним облицима селективне денудације и крашке ерозије, као што су 

прозорци, подкапине, мање шупље стене.  

Негативан утицај на геоморфолошке одлике терена  и природне вредности клисуре, као и 

станишта ретких и заштићених врста може имати повећан број пењачких стаза за шта постоји 

интересовање пењачких клубова. Из тог разлога, у претходном периоду управљач је са 

Заводом за заштиту природе дефинисао оптималан број и положај пењачких стаза у циљу 

одрживог коришћења подручја. Такође за њихово установљење, односно обележавање  

прибаљени су услови Завода за заштиту природе. У наредном периоду пратиће се активности 

пењача у СРП „Јелашничка клисура“ и пењачке стазе за које се утврди да неповољно утичу на 

природне реткости подручја и сам терен биће забрањене. Пењачке стазе које се користе биће 

адекватно обележене.    

     

Два насеља, руралног карактера, која се налазе на ободу подручја, директно не утичу на 

укупан изглед предела, али у великој  мери имају негативан утицај на депоновање отпада у 

реци, чиме се у већој мери нарушава атрактивност подручја.  

 

Управљач је у претходном периоду спроводио активности везане за организовано 

одвожење смећа из села у околини клисуре, као и из саме клисуре која је јавна површина, што 

је обавеза ЈКП „Медијана“. Прикупљање и евакуација смећа је требало да реши проблем  
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отпада  у клисури, међутим  отпада и даље има, па се чини да је тај  проблем тешко решив без 

промене понашања локалне заједнице и посетилаца према животној средини и схватања о 

значају заштите природе. 

 

 

 

3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ  

ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 
 

 

С обзиром да је на подручју СРП „Јелашничка клисура“ установљен режим II степена 

заштите којим се забрањује: грађење објеката, осим за потребе презентације, уређења 

викендица и истраживачки рад; извођење радова којима се мењају морфолошке 

карактеристике рељефа; сакупљање и коришћење заштићених биљних и животињских врста; 

загађивање вода; отварање депонија за комунални и индустријски отпад и бацање отпада и 

лов, активности које могу представљати факторе угрожавања су активности које се одвијају 

супротне дефинисаним мерама забране, као и активности које се одвијају у непосредном 

окружењу СРП „Јелашничка клисура“. 

Ризици угрожавања СРП „Јелашничка клисура“ су: 

 

ü непоступање у складу (или не доношење) са просторно планском документацијом,  

шумским и ловним основама, планским документима, основама и другим пројектима 

и програмима донетим у складу са законским прописима; 

 

ü непоступање у складу са одредбама Закона о заштити природе, односно одредбама 

Уредбе о заштити СРП „Јелашничка клисура“;  

 

ü непоступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и чуварској 

служби СРП „Јелашничка клисура“;  

 

ü депоновање комуналног отпада у Јелашничкој реци;  

 

ü бушење стена и стихијско постављање пењачких стаза, чиме се могу нарушити 

геоморфолошке вредности подручја и угрозити природне вредности; 

 

ü уништавање постављених мобилијара и уређених локалитета; 

 

ü сакупљање и коришћење заштићених биљних и животињских врста супротно акту о 

заштити;  

 

ü ширење инвазивних врста као што је кисело дрво; 

 

ü ерозиони процеси на странама клисуре. 
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4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И  

 

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

Концепт заштите, очувања и унапређења СРП „Јелашничка клисура“ постављен је у 

складу дефинисаним забрањеним и дозвољеним мерама у Уредби о заштити специјалног 

резервата природе „Јелашничка клисура“ (члан 4.).   

 

Постављени концепт заштите, односно дугорочнии циљеви заштите, очувања и 

унапређења СРП „Јелашничка клисура“ захтевају од управљача да планским документом 

планира спровођење мера и активности у остварењу дугорочних циљева.  

Дугорочни циљеви су: 

ü Очување комплекса Јелашничке клисуре;  

ü Заштита и очување станишта строго заштићених биљних врста;  

ü Усклађивање дозвољених видова коришћења заштићеног подручја са потребама 

заштите и очувања;  

ü Успостављање и развој едукативних и туристичко рекреативних активности;  

ü Сарадња са локалним сатновништвом, локалном самоуправом и другим 

заинтересованим странама, као и са научно-истраживачким организацијама;   

ü Популаризација и презентација заштићеног подручја.  

 

Мере и активности за остварење дугорочних циљева: 

ü Организовање ефикасног управљања СРП „Јелашничка клисура“;  

ü Континуирано усклађивање планске и програмске документације. 

ü Мониторинг строго заштићених врста са одређивањем њихових станишта, мапирањем 

станишта, праћењем стања и предузимањем мера за њихово очување у светлу 

евидентних климатских промена;  

ü Контрола спровођења прописаног режима заштите;  

ü Успостављање свих видова сарадње са постојећим корисницима подручја и локалним 

становништвом;   

ü Евидентирање свих угрожавајућих фактора, дефинисање мере за ублажавање или 

отклањање угрожавајућих фактора. 

ü Формирање базе података о постојећем стању екосистема и постојећим видовима 

коришћења. 

ü Презентација и популаризација заштићеног подручја. 
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5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ  

 

ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА  

 

И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

За реализацију дугорочних циљева СРП „Јелашничка клисура“ морају се створити 

предпоставке и обезбедити услови и то по приоритетима:  

 

ü Доношење планске и програмске документације: сагласно Уредби о заштити СРП 

„Јелашничка клисура“ управљач ће донети неопходна управљачка документа, 

односно: План управљања за период 2021-2030. године, годишње програме 

управљања СРП „Јелашничка клисура“ и извештаје о остваривању годишњих 

програма управљања СРП „Јелашничка клисура“. 

 

ü Организационо, кадровско и техничко опремање управљача: непосредни послови 

управљања спроводиће се преко Шумског газдинства „Ниш“ из Ниша,  Шумске 

управе Ниш-Бела Паланка. ШГ „Ниш“ има вишедеценијско искуство у управљању 

заштићеним подручјима (тренутно управља са 7 заштићених подручја, површине 

29.357,73 хектара, односно управљач је ПП „Сићевачка клисура“, ПИО „Лептерија-

Сокоград“, СРП „Ртањ“ и „Сува планина“, СП „Пећински систем Језава“ и 

„Пећински систем Самар“)  и у наредном планском периоду планира се унапређење 

рада у смислу стручног усавршавања постојећих кадрова, унапређења у техничком и 

технолошком смислу кроз набавку савремене опреме и средстава рада.   

 

ü Међусобна сарадња и комуникација са корисницима простора у непосредном 

окружењу СРП „Јелашничка клисура“, локалном самоуправом, Министарством 

заштите животне средине и другим надлежним министарствима и институцијама. 

 

ü Учешће и подршка научних и истраживачких институција: с обзиром на присутво 

строго заштићених врста, од националног значаја, подручје СРП „Јелашничка 

клисура“ може бити предмет истраживања од стране бројних научних и 

истраживачких институција и зато ће управљач настојати да у наредном периоду 

заједнички ради са свим тим институцијама као и да заједнички дефинишу предмете 

и поља истраживања. 

 

ü Обезбеђење финансијских средстава – подразумева трајно и стабилно финансирање 

Плана управљања на основу Закона о заштити природе и Уредбе о заштити СРП 

„Јелашничка клисура“. Овај услов мора бити испуњен у целости како би се сви 

планирани циљеви испунили. Према садашњем стању средства за реализацију Плана 

управљања, односно годишњих програма управљања обезбеђују се кроз средства 

суфинансирања од стране Министарства заштите животне средине и из средстава 

управљача (из обављања  делатности газдовања шумама) и од средстава накнада за 

коришћење СРП „Јелашничка клисура“. 
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6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ,  

 

ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ  

 

И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ  
 

Приоритетне активности су:  

ü Заштита СРП „Јелашничка клисура”: основни и трајни задатак управљача је 

чување СРП „Јелашничка клисура“ и спровођење прописаног режима заштите 

утврђеног актом о заштити, односно предузимање мера и извршење послова на 

обезбеђењу унутрашњег реда (чување, контрола посетилаца и корисника, пружање 

помоћи, савета и услуга, одржавање чистоће и уредности и др.) и обележавању 

заштићеног подручја. За обављање ових послова управљач ће организовати службу 

чувања у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби СРП 

„Јелашничка клисура“ („Службени гласник Републике Србије“, број 1/14). 

 

ü Израда неопходне планске и друге документације: Управљач има обавезу 

доношења Плана управљања за период од 10 година, Годишњег програма управљања 

и Извештаја о остваривању годишњег Програма управљања. Сагласност на ова акта 

даје Министарство надлежно за послове заштите животне средине и обавеза 

доношења регулисана је Законом о заштити природе и Уредбом о заштити СРП 

„Јелашничка клисура“. Управљач је истовремено и корисник шума и има обавезу 

доношења основе газдовања шумама за Газдинску јединицу „Селичевица-Коритник“, 

у оквиру које се налази заштићено подручје (СРП „Јелашничка клисура” 

територијално припада 11 одељењу ГЈ „Селичевица-Коритник“, површине 57,08 ha). 

Управљач обавља и стручно-саветодавне послове у шумама сопственика (приватне 

шуме) и стим у вези у обавези је да уради и програме газдовања шумама сопственика 

(на подручју СРП „Јелашничка клисура” површина шума сопственика-физичких 

лица износи 2,51 ha и обухватају КО Јелашница и Чукљеник на 22 КП). С обзиром да 

је на подручју СРП „Јелашничка клисура“ установљено рибарско подручје (Одлука 

број 4/2008-4 од 27.02.2008. године), управљач заштићеног подручја је истовремено 

и корисник рибарског подручја тако да има обавезу организовања рибочуварске  

службе и доношења планске документације у складу са Законом о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда. У оквиру рибарског подручја „Јелашничка 

клисура“ забрањен је риболов. 

 

ü Обележавање СРП „Јелашничка клисура”: управљач је у претходном периоду 

обележио заштићено подручје и у наредном планском периоду планираће се 

обнављање граница и ознака, односно табли за обележавање заштићеног подручја.  

 

ü Одржавање уредности и чистоће СРП „Јелашничка клисура”: управљач ће 

планирати активности на одржавању уредности и чистоће, односно активности на 

уклањању отпада са заштићеног подручја и са простора непосредног окружења СРП 

„Јелашничка клисура“; активности на чишћењу Јелашничке реке; активности на 

уређењу локалитета Подкапина и сл. 
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ü Заштита од пожара: у области заштите од пожара, управљач ће сагласно Закону о 

заштити од пожара и Закону о ванредним ситуацијама, урадити неопходна планска 

документа, предузимати превентивне мере у области заштите шума од пожара и 

унапређивати сарадњу са МУП Србије, Сектором за ванредне ситуације, Одељењем 

за ватрогасно-спасилачке јединице. Јавно предузеће „Србијашуме“, сагласно Закону 

о шумама, урадило је Планове заштите шума од пожара, којим су дефинисане 

превентивне мере заштите од пожара, материјално-техничко опремање за брзо и 

ефикасно гашење шумских пожара, оперативни планови и карте за потребе 

организовања акција гашења шумских пожара. 

 

ü Праћење стања природних вредности: у сарадњи са научно-истраживачким 

институцијама планира се реализација следећих активности: (1) Идентификација  

станишта биљних и животињских врста са листе НАТУРА 2000; (2) Праћење 

здравственог стања шума, односно присуство штетних организама и предузимање 

мера заштите; (3) Утврђивање стања и мониторинг птица у заштићеном подручју и 

(4) Мониторинг строго заштићених врста.   

 

ü Промоција и презентација вредности и значаја СРП „Јелашничка клисура”: 

управљач ће самостално и у сарадњи са научно-истраживачким институцијама 

промовисти вредности заштићеног подручја.   

 

7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И  

 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 

 

Полазећи од природних вредности СРП „Јелашничка клисура“, дефинисаних мера 

заштите, приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада су: 

ü Мониторинг строго заштићених биљних врста;  

ü Мониторинг строго заштићених животињских врста;  

ü Истраживање геоморфолошких вредности заштићеног подручја.  

 

Oсновни садржај образовних активности заснивао би се на природној вредности овог 

подручја. Остваривао би се у сарадњи са заинтересованим странама кроз програме едукације- 

семинаре, кампови, радионице и др., као и могућем формирању школе у природи. Пружила би 

се логистичка подршка заинтересованим институцијама и појединцима у васпитно-образовним 

активностима предшколске и школске деце, туриста и локалног становништва, као и 

непосредним учешћем приликом припрема и поделе едукативног материјала. 

Приоритетни задаци образовног рада су: 

ü едукација локалног становништва и органа јединице локалне самоуправе у области 

заштите природних вредности СРП „Јелашничка клисура“;  

 

ü подизање нивоа свести локалне заједнице у циљу очувања геодиверзитета и 

биодиверзитета; 
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ü едукација локалног становништа у области одрживог коришћења шумских плодова, 

леко биља и гљива; 

 

ü едукација свих популација корисника у области спровођења прописаних режима 

заштите; 

 

ü едукација локалног становништва у области одрживог управљања  водама и отпадом. 

У планском периоду спроводиће се и едукација запослених лица код управљача и то: 

едукација и усавршавање запослених лица управљача о природним и створеним вредностима 

заштићеног подручја и законским прописима из области управљања заштићеним подручјима. 

Едукација би се спроводила кроз семинаре, радионице, предавања и практични рад на терену. 

  

 

8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ  

 

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ  

 
Одрживо коришћење природних вредности подразумева спровођење мера и активности у 

складу са актом о проглашењу заштићеног подручја. У смислу одрживог коришћења простора 

управљач има обавезу да осигура неометано одвијање природних процеса, прати кретање и 

активности посетилаца. 

 

 Одрживо коришћење подразумева:  

 

ü одрживи развој шумарства уз примену мера газдовања шумама и шумским 

земљиштем утврђеним  основама газдовања за државне шуме и програмима газдовања 

за шуме сосптвеника;  

 

ü одрживи развој пољопривреде, земљорадње, сточарства, воћарства и пчеларства уз 

контролисану и што мању употребу хемијских средстава и развој органске 

пољопривреде; 

 

ü спровођење забране риболова и кретање риболовним водама, као и забране лова;  

 

ü ограничено коришћење гљива, биљних и животињских врста чије су сакупљање и 

промет под контролом; 

 

ü изградња, реконструкција и посебно опремање руралних насеља са комуналном 

инфраструктуром; 

 

ü уређење простора за потребе туризма и рекреације и промоције подручја; 

 

ü иницирање посебних  пројеката за уређивање сеоских насеља у близини клисуре за  

развој сеоског, еко и етно туризма;   

 

ü чување и заштиту амбијенталних вредности и лепоте предела; 
 

ü решавање проблема локације и броја пењачких стаза; 
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Активности на уређењу простора СРП „Јелашничка клисура“ вршиће се у складу са 

режимима заштите и према плану, односно просторно-планској документацији и то:  

 

ü уређење и одржавање пешачких стаза у залеђу Јелашничке клисуре; 

ü уређење и одржавање видиковаца и постављање заштитне ограде на видиковцима; 

ü уређење, обележавање и одржавање пењачких стаза;  

ü уређење и одржавање излетишта и посебних локалитета постављањем клупа, столова, 

корпи за отпатке, контејнера и уклањање траве-кошењем; 

ü постављање кућица за птице; 

ü постављање путоказа; 

ü уређење улазних пунктова и паркинг простора; 

ü уређење клисуре кроз уклањање киселог дрвета на тачно дефинисаним локацијама 

дуж пута; 

ü чишћење клисуре од комуналног отпада три пута годишње.  

 

 

 

9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА 

 

 КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

 
На заштићеном подручју СРП „Јелашничка клисура“ установљен је режим заштите II 

(другог) степена. Прописаним режимом одрживо и контролисано коришћење спроводи се кроз 

дозвољене и забрањене активности. 

 

На подручју СРП „Јелашничка клисура“ забрањено је:  

 

ü грађење објеката, осим за потребе презентације, уређења видиковаца и истраживачког 

рада; 

ü извођење радова којима се мењају морфолошке карактеристике рељефа; 

ü сакупљање и коришћење заштићених биљних и животињских врста; 

ü загађивање вода; 

ü отварање депонија за комунални и индустријски отпад и бацање отпада; 

ü лов,  

На подручју СРП „Јелашничка клисура“ дозвољено је:  

 

ü пошумљавање; 

ü побољшање квалитета шумских заједница; 

ü уређење пешачких приступа у залеђу клисуре уз обавезно очување заштићених врста. 
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10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 
 

Сагласно дефинасном режиму заштите промоција вредности СРП „Јелашничка клисура“ 

спроводиће се:   

ü у оквиру WEB презентације заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме”; 

ü израдом публикација и тематских флајера и спотова, односно филмова; 

ü организовањем и учешћем у различитим акцијама поводом обележавања Дана заштите 

природе, Светског дана вода, Светског дана шума, Светског дана биодиверзитета, 

Светског дана заштите животне средине, Европске недеље шума, Светског дана 

планина, Дана Динарида и др.   

ü Организовањем и учешћем у традиционалним манифестацијама које се организују у 

Јелашници и околини. 

 

 

 

11.  СТУДИЈСКА (ИСТРАЖИВАЧКА), ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И 

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ, ОЧУВАЊУ, УНАПРЕЂЕЊУ 

И ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ 
 

Студијску, програмску, планску и пројектну документацију потребну за спровођење 

циљева и активности на заштити, очувању, унапређењу и одрживом развоју СРП „Јелашничка 

клисура“ чине:  

 

ü Студија заштите СРП „Јелашничка клисура“;  

ü План управљања СРП „Јелашничка клисура“ за период 2021-2030. године;  

ü Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Селичевица -Коритник“ (2017-2026. 

године); 

ü Програм управљања Рибарским подручјем „Јелашничка клисура“.  

 

12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ 

ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 
  

 

Јавно предузеће „Србијашуме“, као управљач СРП „Јелашничка клисура“, у претходном 

периоду остварило је сарадњу са локалним становништвом, локалном самоуправом, 

невладиним организацијама, факултетима, Заводом за заштиту природе и другим 

заинтересованим странама.  
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13. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА 

ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА 

И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ  
 

 

 Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд конципирало је План управљања СРП 

„Јелашничка клисура“ за период 2021 - 2030. године, према захтевима и задацима које треба да 

оствари сагласно Акту о заштити заштићеног подручја.  

 

 План управљања СРП „Јелашничка клисура“ за период 2021 - 2030. године остварује се 

кроз годишње програме управљања, којима се детаљно и прецизно дефинишу задаци, радови и 

активности, материјално-финансијски и организациони услови њиховог извршења. 

 

  Планирани  задаци могу се груписати у 4 групе и то:  

 

1. Трајни задаци: чување, обезбеђење унутрашњег реда у СРП „Јелашничка клисура“, 

обележавање, одржавање и уређење СРП „Јелашничка клисура“, мониторинг 

природних вредности, научноистраживачки и образовни рад, промоција и 

презентација темељних вредности заштићеног подручја. 

 

2. Хитни задаци: израда планских и управљачких докумената, основа и планова из 

области шумарства и ловства; даље опремање и едукација чуварске службе; 

успостављања еколошке мреже и мониторинга и др.    

3. Приоритетни задаци: очување темељних вредности СРП „Јелашничка клисура“;   

одржавање постојеће базе података; спровођење образовно-промотивних активности;  

сарадања са заинтересованим странама и учествовање на семинарима, стручним 

скуповима и др. 

4. Одложени задаци: су задаци који ће се извршавати у дужем временском периоду, у 

области одржавања и унапређења СРП „Јелашничка клисура“. 

 

План управљања СРП „Јелашничка клисура“ конципиран је по годинама и планираним 

видовима радова који се могу груписати у: 

  

1. Израда планских докумената и аката која обухвата израду: 

 

ü Плана управљања СРП „Јелашничка клисура“ (субјект: управљач; динамика: 2020. 

година и у 2030. години за наредни десетогодишњи период);  

ü Годишњи програм управљања СРП „Јелашничка клисура“ (субјект: управљач; 

динамика: сваке године се ради и то до 15. новембра текуће за наредну годину, уз 

обавезу доставе Министарству заштите животне средине на давање сагласности);  

ü Извештај о остваривању годишњег програма управљања СРП „Јелашничка клисура“ 

(субјект: управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће за 

наредну годину, уз обавезу доставе Министарству заштите животне средине);  

ü Шумских и ловних основа и других основа и планова газдовања природним ресурсима 

(субјект: управљач; динамика: 2021-2030. године). 
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2. Обележаавње СРП „Јелашничка клисура” што обухвата: 

  

ü Одржавање обележених граница СРП „Јелашничка клисура“, односно њихово 

обнављање, постављање и обнављање ознака-табли и информативних табли (субјект: 

управљач уз помоћ, у суфинансирању Министарства заштите животне средине и 

сопствених средстава од обављања делатности, што ће се прецизирати Годишњим 

програмима управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 

3. Чување СРП „Јелашничка клисура” што обухвата: 

 

ü Унапређе рада и опремања чуварске службе, сагласно Правилнику о условима које 

мора да испуњава управљач заштићеног подручја (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средине и сопствених 

средстава од обављања делатности, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 

 

4. Уређење СРП „Јелашничка клисура” што обухвата: 

 

ü Постављање и обнављање путоказа и мобилијара (надстрешница са столом и 

клупама), уређење пешачке и планинарске стазе и уклањање комуналног отпада 

(субјект: управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства заштите 

животне средине и сопствених средстава од обављања делатности, што ће се 

прецизирати Годишњим програмима управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 

 

5. Популаризација и презентација СРП „Јелашничка клисура” што обухвата: 

 

ü Штампање флајера, лифлета и публикација (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средине и сопствених 

средстава од обављања делатности, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 

 

6. Пројекти и програми заштите, коришћења, презентације и одрживог развоја 

СРП „Јелашничка клисура” што обухвата израду програма и пројеката из 

области:  

 

ü мониторинга биљних и животињских врста; 

ü мониторинга птица; 

ü мониторинга геонаслеђа. 
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14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА 

 

Сагласно планираним активностима и задацима, које треба да изврши Управљач СРП 

„Јелашничка клисура“, у оквиру Плана управљања СРП „Јелашничка клисура“за период 2021 - 

2030. година,  процењено је да су неопходна финансијска средства у износу од:  

 

Период  

2021-2030 

Учешће (динара) Свега 

(динара) ЈП „Србијашуме“ Буџета РС Накнаде  

6.445.200 6.445.200 8.256.704 15.646.904 

% 41,19 6,04 52,77 100,00 

 

 

С обзиром да се План управљања СРП „Јелашничка клисура“ ради за период од 10 

година, као и да је тешко у овом тренутку предвидети трошкове у десетој години примене 

Плана управљања, за сваку годину дате су пројекције видова радова које треба урадити сходно 

планираним циљевима, уз процену потребних финансијских средстава, полазећи од садашњих 

јединичних трошкова.  

 

Финансирање заштићеног подручја, према члану 69. Закона о заштити природе, 

обезбеђује се из: средстава буџета Републике Србије, односно јединице локалне самоуоправе; 

средстава Зеленог фонда Републике Србије; накнада за коришћење заштићеног подручја; 

прихода остварених од обављања делатности; средстава обезбеђених за реализацију програма, 

планова и пројеката у области заштите природе; донација, поклона и помоћи и других извора у 

складу са законом. 

 

Део буџетских средстава обезбеђује се из субвенција за заштићена природна добра од 

националног интереса које се сваке године утврђују Законом о буџету Републике Србије и 

додељују управљачима заштићених подручја од националног интереса на основу посебне 

уредбе Владе. 

 

Субвенције се додељују управљачима на основу програма управљања заштићеног 

подручја за сваку календарску годину на који министарство даје сагласност у складу са  

законом. Средства субвенција за 2021. и 2022. годину биће опредељена у оквиру лимита на 

разделу министарства надлежног за послове заштите животне средине. 

 

Право на коришћење ових средстава имају сви управљачи заштићених подручја од 

националног интереса, односно национални паркови и заштићена подручја проглашена 

уредбом Владе. Управљачи подносе захтев за доделу субвенција Министарству надлежном за 

послове животне средине и са тим Министарством закључују уговор о висини и начину 

коришћења односно намени тих средстава. 

Политика расподеле средстава субвенција, у оквиру укупних средстава утврђених 

Законом о буџету, подразумева да Управљач заштићеног подручја у једној години може 

добити већа средства а у другој мања, у зависности од значаја и приоритета субвенционисаних 

радова и активности, тако да та средства не морају имати континуирани раст у 

десетогодишњем периоду. То значи да се лимити утврђени фискалном стратегијом на разделу 

министарства надлежног за послове животне средине, у оквиру кога су и средства субвенција,  
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не морају нужно односити на појединачне кориснике субвенција, већ та средства појединим 

управљачима у некој години могу бити значајно умањена а другим повећана, уколико се ради 

о завршетку започетих или започињању нових пројеката који су од општег интереса. 

 

План управљања СРП „Јелашничка клисура“ спроводи се Годишњим програмом који 

садржи: 

 

ü послове и задатке који се непосредно спроводе у текућој години, 

ü динамику извршења програмираних радова, послова и задатака и  

ü неопходна финансијска средства за реализацију Годишњег програма управљања. 

 

На Годишњи програм управљања СРП „Јелашничка клисура“ сагласност даје 

Министарство надлежно за послове заштите животне седине.   

 

Поред обезбеђења финансијских средства за реализацију Плана управљања неопходно је 

да:  

ü Управљач унапређује рад чуварске службу сагласно Правилнику о условима које 

мора да испуњава управљач заштићеног подручја, Уредби о заштити СРП 

„Јелашничка клисура“ и Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби СРП 

„Јелашничка клисура“. 

 

ü Управљач донесе управљачка документа (План управљања, Програм управљања и  

др.) и на иста добије сагласност надлежног министарства. 

 

ü Управљач оствари сарадњу и има помоћ у спровођењу прописаног режима заштите 

на подручју СРП „Јелашничка клисура“, од стране надлежне републичке 

инспекције за заштиту  животне средине, шумарство, ловство и др. 

 

ü Програме и пројекте из области заштите, унапређења, промовисања и одрживог 

развоја СРП „Јелашничка клисура“ заједнички раде управљач и Завод за заштиту 

природе Србије, Министарство заштите животне средине, Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Шумарски и Биолошки факултет и 

друге научне и истраживачке институције.  

 
 

План сачинио: 

Бојан Митић, дипл.инж.шум. 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Шумског газдинства „Ниш“ Ниш   

мр Александар Стаменковић, дипл.инж.шум. 
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15. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ  
                                    



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 
Накнаде

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 12.448.400 5.945.200 900.000 5.603.200

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 5.345.200 4.145.200 1.200.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 140.000 4.400.000 4.000.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 945.200 145.200 800.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 15.000 600.000 600.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком. 2 72.600 145.200 145.200

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 200.000 200.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 5.466.400 1.800.000 800.000 2.866.400

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 3.340.000 800.000 200.000 2.340.000

А.2.1.1.
 Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма 

управљања
год. 10 80.000 2.140.000 800.000 1.340.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 10.000 700.000 200.000 500.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИСу - рад на терену дин. 5.000 500.000 500.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 226.400 226.400

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 60.000 120.000 120.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака ком. 21 106.400 106.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 1.218.000 1.000.000 200.000 18.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 9 2.000 18.000 18.000

Уклањање смећа дин. 1.200.000 1.000.000 200.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - опрема, дежурства и др. дин. 10 40.000 400.000 400.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 14 3.000 282.000 282.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1.636.800 100.000 1.536.800

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 96.800 96.800

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 2.000 18,15 36.300 36.300

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 2 48.400,00 96.800 96.800

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 1.540.000 100.000 1.440.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и културне баштине и животне 

средине) - обележавање еколошких датума
ком 1.540.000 100.000 1.440.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 336.504 336.504

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 8 42.063 336.504 336.504

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 1.300.000 500.000 800.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 1.100.000 300.000 800.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 2 150.000 300.000 300.000

Г.1.2. Мониторинг шума ком. 6 100.000 800.000 800.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 200.000 200.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 200.000 200.000 200.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 1.562.000 45.000 1.517.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 1.562.000 45.000 1.517.000

Д.1.1. Уређење значајних локација  (видиковац) - постављање мобилијара, инфо 549.000 549.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли ком. 10 549.000 549.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 1.013.000 45.000 968.000

Уређење пешачких стаза км 10 1.013.000 45.000 968.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 15.646.904 6.445.200 945.000 8.256.704

% 100,00 41,19 6,04 52,77

Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за период 2021 -2030. године

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

Вид рада

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 

м
ер

е

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 
Накнаде

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.208.000 580.000 90.000 538.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 520.000 400.000 120.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000 40.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 80.000 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком.

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 508.000 180.000 80.000 248.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 300.000 80.000 20.000 200.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 180.000 180.000 80.000 100.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000 50.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 50.000 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 16.000 16.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 3 2.000 6.000 6.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000 2.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 180.000 10.000 170.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 18,15

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 180.000 10.000 170.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 180.000 180.000 10.000 170.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 42.063 42.063

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 1 42.063 42.063 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 100.000 100.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 100.000 100.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума ком. 1 100.000 100.000 100.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 125.800 5.000 120.800

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 125.800 5.000 120.800

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
24.000 24.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 1 24.000 24.000 24.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000 96.800

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000 96.800

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.475.863 580.000 95.000 800.863

% 100,00 39,30 6,44 54,26

Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2021. годину

Р
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Вид рада

Ј
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а
 

м
ер

е

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.275.000 580.000 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 520.000 400.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком.

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 538.200 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 320.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 200.000 200.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 44.200

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табле са паноом за обележавање зп ком. 1 34.200 34.200

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 4 3.000 12.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 216.800 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 96.800

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 18,15

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 2 48.400,00 96.800

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 120.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 120.000 120.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 42.063

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 1 42.063 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 100.000

Г.1. МОНИТОРИНГ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗП 100.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Сузбијање киселог дрвета дин. 100.000 100.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 120.800

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 120.800

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
24.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 1 24.000 24.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 96.800

Уређење пешачких стаза км 1 96.800 96.800

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.537.863 580.000 90.000
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Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2022. годину

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.268.150 580.000 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 520.000 400.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком.

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 540.000 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 340.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 220.000 220.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у Набавка штампача дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 10.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком.

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 120.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком.

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА дин. 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 208.150 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.150

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 1.000 18,15 18.150

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 190.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 190.000 190.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Г.1. МОНИТОРИНГ

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума ком.

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 222.800 5.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 222.800 5.000

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
121.000

Израда и постављање мобилијара - инфо табле ком. 1 121.000 121.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.490.950 580.000 95.000
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Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2023. годину

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.300.600 652.600 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 592.600 472.600

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 152.600 72.600

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком. 1 72.600 72.600 72.600

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 548.000 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 340.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 220.000 220.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 16.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 3 2.000 6.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА дин. 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 160.000 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 18,15

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 160.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 160.000 160.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 42.063

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 1 42.063 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 250.000 150.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 250.000 150.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 1 150.000 150.000 150.000

Г.1.2. Мониторинг шума ком. 1 100.000 100.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 125.800 5.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 125.800 5.000

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
24.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 1 24.000 24.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.718.463 802.600 95.000
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Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2024. годину

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.158.000 580.000 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 520.000 400.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком.

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 508.000 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 300.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 180.000 180.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 16.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 3 2.000 6.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА дин. 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 130.000 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 18,15

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 130.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 130.000 130.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 42.063

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 1 42.063 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 250.000 150.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 250.000 150.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 1 150.000 150.000 150.000

Г.1.2. Мониторинг шума ком. 1 100.000 100.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 231.800 5.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 231.800 5.000

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
130.000

Израда и постављање мобилијара-надстрешнице са столом и  клупама ком. 1 130.000 130.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.681.863 730.000 95.000
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Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2025. годину

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.228.000 580.000 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 520.000 400.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком.

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 578.000 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 350.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 230.000 230.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 36.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 30.000 30.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 3 2.000 6.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА дин. 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 130.000 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 18,15

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 130.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 130.000 130.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 42.063

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 1 42.063 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 300.000 200.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 100.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума ком. 1 100.000 100.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 200.000 200.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 200.000 200.000 200.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 125.800 5.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 125.800 5.000

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
24.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 1 24.000 24.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.695.863 780.000 95.000
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Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2026. годину

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.276.200 580.000 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 520.000 400.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком.

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 586.200 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 350.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 230.000 230.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 44.200

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табле са паноом за обележавање зп ком. 1 34.200 34.200

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА дин. 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 170.000 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 18,15

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 170.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 170.000 170.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 100.000

Г.1. МОНИТОРИНГ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗП 100.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Сузбијање киселог дрвета дин. 100.000 100.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 1

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 125.800 5.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 125.800 5.000

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
24.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 1 24.000 24.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.502.000 580.000 95.000
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Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2027. годину

2027. год.

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.330.600 652.600 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 592.600 472.600

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 152.600 72.600

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком. 1 72.600 72.600 72.600

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 588.000 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 380.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 260.000 260.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 16.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 3 2.000 6.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА дин. 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 150.000 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 18,15

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 150.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 150.000 150.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 42.063

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 1 42.063 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 100.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 100.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума ком. 1 100.000 100.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 125.800 5.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 125.800 5.000

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
24.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 1 24.000 24.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.598.463 652.600 95.000

Р
е
д
н

и
 б

р
о
ј

Вид рада

Ј
е
д
и

н
и

ц
а
 

м
е
р

е

Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2028. годину

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.234.150 580.000 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 520.000 400.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком.

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 546.000 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 340.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 220.000 220.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 14.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 2 2.000 4.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА дин. 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 168.150 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.150

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 1.000 18,15 18.150

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 150.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 150.000 150.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 42.063

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 1 42.063 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 100.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 100.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума ком. 1 100.000 100.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 125.800 5.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 125.800 5.000

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
24.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 1 24.000 24.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.502.013 580.000 95.000
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Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2029. годину

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        Буџет РС   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.206.000 580.000 90.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 520.000 400.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 440.000 440.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 60.000 60.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком.

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску сл.-стр. испит, усавршавање, семинари дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 526.000 180.000 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 320.000 80.000 20.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 200.000 200.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 70.000 70.000 20.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 50.000 50.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 14.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 10.000 10.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 2 2.000 4.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.000 100.000 20.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 1 2.000 2.000

Уклањање смећа дин. 120.000 120.000 100.000 20.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА дин. 30.000 30.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 160.000 10.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 18,15

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 160.000 10.000

А.3.2.1.
 Предавања у школама (заштита природе и шума) - обележавање еколошких 

датума
ком. 160.000 160.000 10.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 42.063

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 1 42.063 42.063

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Г.1. МОНИТОРИНГ

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума ком.

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 231.800 5.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 231.800 5.000

Д.1.1.
Уређење значајних локација (видиковац) - постављање мобилијара и инфо

табли
130.000

Израда и постављање мобилијара-надстрешнице са столом и  клупама ком. 1 130.000 130.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 101.800 5.000

Уређење пешачких стаза км 1 101.800 101.800 5.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.479.863 580.000 95.000
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Финансијски план управљања Специјалним резерватом природе "Јелашничка клисура" за 2030. годину

Извори и износи средстава (у динарима)


