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УВОД  

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о заштити Предела изузетних одлика 

„Лептерија-Сокоград” („Службени гласник Републике Србије“, број 25/02).  

 

Клисура реке Моравице са околином, Лептеријом и Сокоградом, стављена је под 

заштиту као природно добро од великог значаја, као Предео изузетних одлика „Лептерија-

Сокоград” и сврстана  је у II категорију ради очувања изванредне пејзажне разноликости са 

атрактивним геоморфолошким облицима и појавама, богате и разноврсне флоре и фауне и 

културно-историјских вредности.                 

 

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

Београд.  

 

Послове непосредног управљања ПИО „Лептерија-Сокоград” на терену спроводи део 

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

Ниш, Шумска управа „Сокобања“. 

 

Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград” (у даљем тексту: ПИО „Лептерија-

Сокоград”) се налази на подручју Општине Сокобања, у катастарским општинама Сокобања и 

Блендија.  

Површина ПИО „Лептерија-Сокоград” износи 345,33 ha.  

ПИО „Лептерија-Сокоград” налази се и у обухвату еколошки значајног подручја 

еколошке мреже под називом „Озрен и Девица“ (50). 

 

Правни основ за израду Плана управљања ПИО „Лептерија-Сокоград” 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“, број 28/14 и 95/18-др.закон); 
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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); 

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 „Лептерија-Сокоград” као Предела 

изузетних одлика (Завод за заштиту природе Србије, 1996. године); 

ü Условима заштите природе за израду Плана управљања ПИО „Лептерија-Сокоград” 

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

326/2 од 25.02.2020. године); 

ü Основама газдовања шумама за Газдинску јединицу „Озрен-Лесковик“ (2012-2021. 

године), Газдинску јединицу „Ртањ“ (2020-2029. године) и Газдинску јединицу 

„Девица“ (2021-2030. године); 

ü Водним условима за израду Плана управљања ПИО „Лептерија-Сокоград”  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 територији 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  

Клисура Моравице усечена је у кречњачким стенама доњо-кредне старости, које 

припадају доњем делу тзв. „ургонске фације“. То су банковите и масивне, ређе слојевите стене 

беле и сивкасте боје, интензивно испуцале. Партије кречњака са већим учешћем глиновито-

песковите компоненте изложене су појачаном физичком разарању и стварању алувијално-

делувијалног покривача. Кречњаци су карстификовани што је довело до површинске 

безводице и одсуства активних водотока. Извори су присутни на дну речне долине. Рудних 

налазишта на подручју нема. Регистрована су налазишта грађевинског камена (доњокредни 

кречњаци), али његова експлоатација до сада није вршена. 

 

Највећа надморска висина ПИО „Лептерија-Сокоград” износи 760 метара (Орловац у 

југозападном делу подручја), а најмања 305 метара (испод узвишења Поповица у клисури 

Моравице код Жупан плаже). 

Клисура Моравице, дужине око 3 km, усечена  је у подножју планине Девице са дубином 

од 140 m у односу на узвишење Поповица са десне стране клисуре. Клисура Моравице се  

пружа правцем југоисток-северозапад, има кривудаво, меандарско пружање са честом појавом 

импозантних стеновитих одсека, посебно у пределу Сокограда и са већим бројем дубоко 

урезаних суводолина стрмо нагнутих уздужних профила. 

Главну морфолошку орнаментику клисуре представљају поменути стеновити одсеци који 

су посебно изражени на странама кречњачких ртова који се бочно спуштају ка кориту 

Моравице. На најизразитијем кречњачком рту подигнуто је средњевековно утврђење 

Сокоград. Површине са активним сипарима на странама клисуре веома су мале. Сипарски 

наноси су углавном умртвљени и обрасли шумском и жбунастом вегетацијом. 

 

1.1.2. Педолошке карактеристике 

На подручју ПИО „Лептерија-Сокоград“ развијена су два основна типа земљишта. На 

кречњачкој подлози формирано је смеђе шумско земљиште (углавном плитко до средње 

дубоко), са израженим хумусним слојем и слабије израженим Б хоризонтом. На стрмије 

нагнутим теренима са појавом стеновитих изданака ово земљиште је деградирано у скелетну 

варијанту код које танки хумусни прекривач директно лежи преко матичне стене. На мањим 

површинама са створеним дебљим педолошким супстратом смеђа земљишта уступају место 

рендзини и посмеђеној рендзини. На дну суводолине и делу падине, примарна рендзина је 

измењена доношењем стеновитог материјала и честица земљишта са вишег терена тако да је 

формирана педолошка секвенца преталоженог, делувијалног земљишта. Сва ова земљишта су 

мале производне вредности, а њихова опримална намена је одржавање постојеће и 

успостављање нове шумске вегетације. 
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1.1.3. Хидролошке карактеристике 

Главна хидролошка особеност ПИО „Лептерија-Сокоград“ је водоток Моравице, која се 

као притока код Алексинца улива у Јужну Мораву. Значајну улогу у прихрањивању горњег 

дела тока имају врело у Читлуку и крашки извори у Дугом пољу. У сокоградској клисури река 

Моравица добија део вода из картсне издани преко извора који се налазе у речном кориту или 

на њеним обалама. Средњи годишњи протицај износи око 5 m3/s (код Лептерије око 3 m3/s). 

Најнижи водостај је у септембру, а највиши крајем зиме и почетком пролећа (фебруар – 

април). Према физичко-хемијским и биолошким показатељима вода Моравице до Сокобање 

спада у воде I категорије и користи се за додатно снабдевање пијаћом водом. 

 

На обалама Моравице се налази и неколико термалних извора. Температура воде се 

креће око 220. Од ових извора узводно, запажене су појаве гасова у виду непрекидног низа 

мехурића.  

 

У хидро-геолошком погледу клисуру Моравице и подручје Лептерије карактерише 

карстна водоносна средина са подземном пукотинском и каналском циркулацијом. На 

долинским странама Моравице могу се формирати слабији бујични токови, али до сада нису 

константоване појаве бујичних вода које би могле угрозити објекте. 

1.1.4. Биљни и животињски свет 

Веома значајан разлог због кога је подручје Лептерија-Сокоград заштићено као Предео 

изузетних одлика јесте присуство значајних шумских заједница и појединих врста биљака и 

животиња. Иако је човек користио шуме у овом подручју, њихово стање је задовољавајуће и са 

очуваним врстама и њиховим заједницама. Планови се данас доносе у складу са настојањем да 

се оне очувају, а активности се усмеравају у правцу њихове неге и побољшања здравственог 

стања (санитарне сече, чишћење и друге мере). 

Кречњачка подлога у усеченој клисури Моравице омогућила је очување терцијарних 

врста и термофилних врста субмедитеранског флорног елемента. Непосредно око реке, на 

алувијалном земљишту, јавља се хидрофилна вегетација где се среће јова (Alnus glutinosa), 

бела врба (Salix alba), ракита (Salix purpurea ), црна топола (Populus nigra) и др. 

Климатогена заједница ширег подручја је Quercetum-frainetto cerris, а самог подручја 

клисуре на кречњаку шума цера и грабића Quercetum cerris carpinetosum orientalis. Даље у 

погледу висинског члањања налази се заједница Quercetum montanum carpinetosum orientalis.          

На источном делу терена више ка састојини грабића и буковој шуми јавља се шума храста и 

граба Querceto- Carpinetum serbicum, на мањој површини са појавом врста које карактеришу 

овај тип шуме.  

 

Као резултат деградације климатогених заједница на ширем подручју заступљена је 

заједница грабића Carpinetum orientalis која је на појединим локалитетима на бољим 

стаништима показује знаке прогресивне сукцесије са појавом појединих стабала цера, липе, 

клена јасена и др. На стрмим нагибима асоцијација грабића услед специфичних климатских                                    

(топла и сува микроклима) и едафских услова (плитка и скелетна земљишта – кречњачка 

црница) представља трајни стадијум вегетације и има искључиво заштитну улогу. 
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Поред већ поменутих заједница срећу се још Orno-Quercetum petraeae, Quercetum petraea 

carpinetosum orientalis, на мањим деловима брдска шума букве Fagetum submontanum са 

субасоцијацијама Fagetum submontanum tilietosum и Fagetum submontanum carpinetosum 

orientalis које представљају деградационе форме, у вишим деловима Fagetum montanum, али и 

реликтне полидоминантне заједнице и то: заједница храстова, мечје леске и других врста            

(Querco-Coryletum colurnae mixtum); заједница јасена, мечје леске и других врста (Fraxino-

Coryletum colurnae mixtum); заједница мечје леске, јоргована и др. (Syringo-Coryletum colurnae    

mixtum); заједница букве, мечје леске и др. (Fago-Coryletum colurnae mixtum); заједница букве, 

маклена, мечје леске и др. (Fago Aceri intermediae-Coryletum colurnae).  

 

 Под ливадама и пашњацима доминирају заједнице Potentillo-Caricetum humilis, Poterio-

Festucetum valesiacae, Galio-Festucetum valesiacae, Andropogonetum ishaemi и Danthonitetum 

calycinae. 

 Према доступним подацима фауна птица и осталих кичмењака клисуре Моравице није 

довољно проучавана. Међутим, на основу података из Елабората за заштиту овог подручја 

који је израдио Завод за заштиту природе Србије на основу теренских оринтолошких 

истраживања и непосредног казивања становника, може се закључити да је на простору 

клисуре примећено више врста птица од којих су неке категорисане као строго заштићене 

врсте (ретке врсте) у Србији или су чак врсте од међународног значаја. Већи број ретких и за 

заштиту значајних врста птица је примећен и регистрован у прелету, а за неке се претпоставља 

или зна да се у клисури и гнезде (риђи мишар, голуб гриваш, грлица, буљина, водомар, зелена 

жуна, чавка итд.).  

 

Помиње се присуство угрожених и рањивих врста сисара (белогруди јеж, веверица, слепо 

куче, водена волухарица, шумски миш, обични пух и јазавац ), затим тзв. „ловни сисари“ (зец, 

лисица, куна белица, дивља мачка, срна), више врста гмизаваца (зелени гуштер, слепић, 

белоушка, смук, поскок, шарка итд.), водоземаца (мали мрмољак, шарени даждевњак, 

жутотрби мукач, зелена крастача, велика крастача, гаталинка итд) и одређене врсте 

ихтиофауне (кленић, клен, подуст, кркуша поточна мрена итд ). 

1.2. Створене вредности  

Поред изражених природних карактеристика посебну вредност представљају споменици 

културе, нарочито Сокоград, средњевековни град изграђен на темељима утврђења из IV до VII 

века, који је Одлуком о уређивању непокретних културних добара од изузетног значаја и од 

великог значаја („Службени гласник СРС“, број 14/79), проглашен културно историјским 

спомеником од великог значаја. 

 Сокоград се помиње у биографији српског Деспота Стефана Лазаревића. Порушен је у 

борбама за турски престо од стране турског султана Мусе против одметника Хамуз-бега 1413. 

године. 

На Лептерији се, из периода раног хришћанства, налазе остаци једнобродне мање цркве 

са припратом, која је према записима посвећена Светом Спасу. На тим остацима изграђена је 

црква, која је посвећена рођењу Пресвете Богородице. Стена са ликом Богородице са Христом 

у наручју, на Лептерији побуђује велико интересовање посетилаца. По легенди, Богородица се 

ту сакрила од прогона Римљана. 
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2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
На стање у области заштите животне средине, велики утицај имају комунални проблеми, 

који у зони угоститељских објеката на Лептерији, још увек нису адекватно решени и односе се, 

пре свега, на евакуацију отпадних и фекалних вода (септичка јама код ресторана „Лептерија“, 

објекти Народне банке који су бесправо подигнути). Такође на локалитету „Лептерија“, на 

десној обали реке Моравице, постоје три бесправно подигнута мања монтажна објекта већ 

четрдесет година, која немају адекватно решено питање евакуације отпадних и фекалних вода. 

 

Моторна возила својим издувним гасовима у одређеној мери угрожавају животну 

средину и ометају пешачке активности посетилаца заштићеног подручја.   

 

Завод за заштиту природе при издавању услова заштите природе прописује обавезу 

каблирања свих комуникација (ПТТ, струја и др.) и сходно томе очекује се да се у наредном 

периоду све постојеће комуникације на заштићеном подручју каблирају под земљом. 

 

Квалитет животне средине на простору заштићеног подручја зависиће од поштовања 

прописаних режима заштите, коришћења и одрживог развоја природних и створених 

вредности на подручју ПИО „Лептерија-Сокоград”.   

 

3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ  

ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 
 

 

Активности, делатности и процеси који могу представљати факторе угрожавања ПИО 

„Лептерија-Сокоград“ непосредно су везани за природне и створене вредности, односно 

њихову заштиту, коришћење и одрживи развој. 

 

Корисници и власници природних и створених вредности на подручју ПИО „Лептерија-

Сокоград“, као и посетиоци могу бити фактори угрожавања, ако у свом раду и деловању не 

поштују прописане режиме заштите, мере забране и коришћења. Заштита природе и животне 

средине мора бити интегрална на подручју ПИО „Лептерија-Сокоград“. 

Ризици угрожавања ПИО „Лептерија-Сокоград“ 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“; 

 

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

служби ПИО „Лептерија-Сокоград“ („Службени гласник Републике Србије“, број 

1/14); 
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ü бесправна градња објеката, реконструкција и доградња;  

 

ü испуштање отпадних вода у реку Моравицу;   

 

ü депоновање комуналног отпада;  

 

ü каптирање извора;  

 

ü бесправни риболов;  

 

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. 

 

 

4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И  

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

Концепт заштите, очувања и унапређења ПИО „Лептерија-Сокоград“ постављен је у 

складу са дефинисаним забрањеним и дозвољеним мерама у Уредби о заштити Предела 

изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“ (члан 5.).   

 

Постављени концепт заштите, односно дугорочнии циљеви заштите, очувања и 

унапређења ПИО „Лептерија-Сокоград“ захтевају од управљача да планским документом 

планира спровођење мера и активности у остварењу дугорочних циљева.  

Дугорочни циљеви су: 

ü очување комплекса реке Моравице;  

ü заштита и очување станишта строго заштићених биљних и животињских 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 становништвом, локалном самоуправом и другим 

заинтересованим странама, као и са научно-истраживачким и образовним 

институцијама;   

ü популаризација и презентација заштићеног подручја.  
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Мере и активности за остварење дугорочних циљева: 

ü организовање ефикасног управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“;  

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 прописаних 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 природних и створених вредности заштићеног 

подручја. 

 

Концепција, односно стратегија  заштите и развоја ПИО „Лептерија-Сокоград“ треба да 

дефинише основне правце заштите и развоја овог заштићеног подручја тако да се остварују 

одређени принципи и то: принцип очувања, заштите и унапређења биодиверзитета, принцип 

дугорочног планирања, принцип интегрално развојне заштите, а то подразумева разраду 

система финансирања заштите и развоја, обезбеђивање дугорочних координираних научних и 

стручних истраживања, успостављање информационог система и обуку кадрова који раде на 

пословима управљања заштићеним подручјима. 

 

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ  

ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА  

И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

 
Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја ПИО „Лептерија-

Сокоград“ су: 

ü очување комплекса реке Моравице;  

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 и образовним 

институцијама;   

ü популаризација и презентација заштићеног подручја.  
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За реализацију дугорочних циљева ПИО „Лептерија-Сокоград“ морају се створити 

предпоставке и обезбедити услови и то по приоритетима:  

 

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

„Лептерија-Сокоград“ управљач ће донети неопходна управљачка документа, 

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

управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“ и извештаје о остваривању годишњих 

програма управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“; 

 

ü Организационо, кадровско и техничко опремање управљача: непосредни послови 

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

управе „Сокобања“. Шумско газдинство „Ниш“ има вишедеценијско искуство у 

управљању заштићеним подручјима (тренутно управља са 7 заштићених подручја, 

површине 29.357,73 хектара, односно управљач је и Парка природе „Сићевачка 

клисура“, Специјалних резервата природе „Јелашничка клисура“, „Ртањ“ и „Сува 

планина“, Споменика природе „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 ПИО „Лептерија-Сокоград“ локалном самоуправом, Министарством 

заштите животне средине, Министарством грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре и другим надлежним министарствима и институцијама. 

 

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

строго заштићених врста, од националног значаја, подручје ПИО „Лептерија-

Сокоград“ 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 

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

заштити ПИО „Лептерија-Сокоград“. 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“. 
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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 ПИО „Лептерија-Сокоград“: основни и трајни задатак управљача је 

чување ПИО „Лептерија-Сокоград“ и спровођење прописаних режима заштите 

утврђених 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 ПИО 

„Лептерија-Сокоград“.(„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 ПИО 

„Лептерија-Сокоград“. Управљач је истовремено и корисник шума и има обавезу 

доношења основа газдовања шумама за: Газдинску јединицу „Озрен-Лесковик“ 

(важност основе газдовања шумама 2012-2021), чија су одељења 1, 2, 3, 4 (део) и  5 

(део), површине 173,00 ha, у оквиру заштићеног подручја; Газдинску јединицу 

„Ртањ“ (2020-2029), чије одељење 49, површине 43,75 ha је у оквиру заштићеног 

подручја и Газдинску јединицу „Девица“ (2012-2021), чија су  одељења 1, 2 (део), 4 

(део), 5 (део) и 6 (део), површине 110,39 ha, у оквиру ПИО „Лептерија-Сокоград“. 

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 ПИО „Лептерија-Сокоград“ укупна површина шума сопственика на 

основу података из катастра, на пет катастарских парцела, износи 2,66,37 ha, у КО 

Блендија и КО Сокобања. У оквиру ПИО „Лептерија-Сокоград“ установљено је 

рибарско подручје (Одлуком број 4/2008-6 од 27.02.2008. године) и организована је 

рибочуварска служба. Порибљавање као мера унапређења рибарства у заштићеном 

подручју спроводиће се према програмима унапређења рибарства и препорукама 

релевантних научних институција. У оквиру рибарског подручја „Лептерија-

Сокоград“ забрањен је риболов. 

 

ü Обележавање ПИО „Лептерија-Сокоград“ управљач је у претходном периоду 

обележио заштићено подручје и у наредном планском периоду планираће се 

обнављање и одржаавње граница и ознака, односно табли за обележавање 

заштићеног подручја.  

 

ü Одржавање уредности и чистоће ПИО „Лептерија-Сокоград“: управљач ће 

планирати активности на одржавању уредности и чистоће, односно активности на 

уклањању отпада са заштићеног подручја и са простора непосредног око заштићеног 

подручја; активности на чишћењу реке Моравице; активности на уређењу излетишта 

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 и унапређење стања заштићеног подручја: 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; (4) Мониторинг строго заштићених врста и (5) Истраживање и 

презентовање објеката геонаслеђа и културног наслеђа.   

 

ü Промоција и презентација вредности и значаја ПИО „Лептерија-Сокоград“: 

управљач ће самостално и у сарадњи са научно-истраживачким институцијама 

промовисти вредности заштићеног подручја. Образовно-промотивне активности 

базираће се на организовању предавања за различите интересне и узрасне групе, кроз 

сарадњу са туристичким организацијама, промовисањем путем медија уз истицање 

постигнутих резултата у заштити и истраживању природних вредности подручја, али 

и на проблемима које прате заштиту, затим учествовање на сајмовима, стручним 

скуповима и др.  

 

7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И  

ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 

 

Полазећи од природних вредности ПИО „Лептерија-Сокоград“, 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 и културних 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, кампове, 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“; 
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ü подизање нивоа свести локалне заједнице у циљу очувања геодиверзитета  и 

биодиверзитета; 

 

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. Управљач је опредељен да шумским ресурсима газдује на 

одговаран начин, кроз усавршаавње метода рада и развијање одговорности за 

газдовање шумским ресурсима, узимајући у обзир да се газдује на начин који је: 

еколошки прихватљив, социјално праведан и економски исплатив. Адекватан начин за 

успешну реализацију постојећег опредељења је сертификовање шума према захтеву 

FSC (tm) стандарда. ЈП „Србијашуме“ је сертификовало државне шуме којима газдује и 

за шуме у оквиру ПИО „Лептерија-Сокоград“ поседује Сертификациони код SGS-

FM/COC-009244; 

 

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; 
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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; 

 

Активности на уређењу простора ПИО „Лептерија-Сокоград“ вршиће се у складу са 

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

 

ü уређење и одржавање пешачких стаза у ПИО „Лептерија-Сокоград“; 

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 уклањањем киселог дрвета и других непожељних, односно 

инвазивних врста на тачно дефинисаним локацијама дуж пута; 

ü чишћење клисуре од комуналног отпада три пута годишње.  

 

 

9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА 

 КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

 
На подручју ПИО „Лептерија-Сокоград“ установљен је режим заштите II и III степена. 

 

Подручје у режиму заштите II степена обухвата већи део површине ПИО „Лептерија-

Сокоград“ (309,03 ha). На овој површини прописују се одређене мере заштите, односно  

забране.  

На подручје са режимом заштите II степена забрањено је: 

 

ü промена геоморфолошких карактеристика, експлоатација камена, шљунка, 

отварање позајмишта земље и песка, депоновање земље и шута и сл.; 

ü испуштање непречишћених отпадних вода; 

ü депоновање комуналног и индустријског отпада; 

ü захватање вода и каптирање извора; 

ü сеча или уништавање дрвећа, жбуња и остале вегетације на странама клисуре, као 

и осталим деловима подручја када се тиме угрожава биолошка разноврсност и 

стабилност природних екосистема и изазаивају процеси ерозије; 

ü уништавање, узнемиравање и сакупљање врста флоре и фауне заштићених као 

природне реткости; 

ü лов дивљачи, осим санитарног лова; 

ü уношење страних дивљих врста животиња и биљака у природне екосистеме; 
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ü изградња индустријских, привредних и инфраструктурних објеката, осим 

инфраструктурног опремања у функцији заштите, уређења и презентације 

природних и културних вредности природног добра; 

ü изградња викенд објеката; 

ü изградња стамбених, помоћних и других објеката становника подручја на 

неизграђеним парцелама до доношења одговарајућег урбанистичког плана у 

складу са планом управљања; 

ü улазак, истраживање и други радови у спелеолошким објектима без дозволе 

управљача, као  и у другим деловима подручја одређеним актом о унутрашењм 

реду ПИО „Лептерија-Сокоград“. 

Подручје у режиму заштите III степена обухвата простор од локалитета                                           

„Лептерија“, део низводно дуж речне обале, југозападни део локалитета „Поповица“, део 

локалитета „Подграђе“, који је у приватном власништву. Укупна површина овог режима 

заштите је 36,30 ha. На овој површини прописују се одређене мере заштите, којима је 

забрањено: захватање вода и каптирање извора, изградња и други радови, осим радова на 

одржавању и коришћењу већ постојећих водопривредних објеката и на реконструкцији 

одмаралишта „Лептерија“ и ресторана „Пећина“. 

У складу са зонама режима заштите одређене су и локације планских намена и то за: 

  

ü спорт и рекреацију: Лептерија, Подграђе, Поповица, Мртва бучина, обала реке 

Моравице; 

ü туристичко-угоститељске пунктове: Лептерија и Пећина; 

ü културно-образовне активности: Сокоград и подручје ПИО „Лептерија-Сокоград“; 

ü научно-итраживачке активности: подручје ПИО „Лептерија-Сокоград“. 

 Активности на развоју морају бити уравнотежене и у складу са реалним могућностима 

датог простора, а допринеле би квалитетнијој туристичкој понуди.  

 Према Мастер плану Сокобање планирају се активности на развоју спортско 

рекреативних пунктова и то  изградња  голф терена на простору „Подграђа“ и источној страни  

„Поповице“, уређивање бициклистичких и пешачких стаза на целом подручју, као и могућност 

уређивања простора за различите адреналинске спортове. Парглајдинг полетиште већ постоји 

на локацији „Мртва бучина“ и планом се предвиђа уређивање. Такође, рестаурација Сокограда 

у складу са условима Завода за заштиту споменика културе, уз инфраструктурна улагања у 

прилазне стазе и расвету.  

У циљу ефикасне заштите подручја ПИО „Лептерија-Сокоград“ и одрживог коришћења 

природних ресурса, у наредном периоду планира се:  

 

ü уређење паркинг простора и прилазних пунктова и регулисање саобраћаја циљу 

спречавања ометања пешачке активности посетилаца и загађивања животне 

средине издувним гасовима; 

ü реконструкција прилазног пута;  

ü оснивање инфо пункта/центра за посетиоце, на локалитету који је најпогоднији за 

дату намену, што ће се ближе одредити одговарајућом планском документацијом. 
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10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 
 

Сагласно дефинасном режиму заштите промоција вредности ПИО „Лептерија-Сокоград“ 

спроводиће се:   

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

ü израдом публикација и тематских флајера; 

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 

Сокобањи 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 ПИО „Лептерија-

Сокоград“ чине:  

 

ü Студија заштите ПИО „Лептерија-Сокоград“;  

ü План управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“ за период 2021-2030. године;  

ü Основе газдовања шумама за газдинске јединице: „Озрен-Лесковик“, „Ртањ“ и 

„Девица“;  

ü Програм управљања Рибарским подручјем „Лептерија-Сокоград“. 

 

12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ 

ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 
  

 

Јавно предузеће „Србијашуме“, као управљач ПИО „Лептерија-Сокоград“, у претходном 

периоду остварило је сарадњу са локалним становништвом, локалном самоуправом, 

невладиним организацијама, факултетима, Заводом за заштиту природе и другим 

заинтересованим странама. И у наредном планском периоду планира се наставак сарадње. 
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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 ПИО 

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

оствари сагласно акту о заштити заштићеног подручја и условима заштите природе за израду 

План управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“.  

 

 План управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“ 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“, 

обележавање, одржавање и уређење ПИО „Лептерија-Сокоград“, мониторинг 

природних и створених 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“;   

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 ПИО „Лептерија-Сокоград“. 

 

План управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“, 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“ (субјект: управљач; динамика: 2020. 

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

ü Годишњих програма управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“ (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 Извештаја о остваривању годишњег програма управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“ 

(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. Обележавaње ПИО „Лептерија-Сокоград“ што обухвата: 

  

ü Одржавање обележених граница ПИО „Лептерија-Сокоград“, 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“ што обухвата: 

 

ü Унапређе рада и опремање 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“  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 ПИО „Лептерија-Сокоград“ 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 

ПИО „Лептерија-Сокоград“ што обухвата израду програма и пројеката из 

области:  

 

ü мониторинга биљних и животињских врста; 

ü мониторинга птица; 

ü мониторинга геонаслеђ 

ü мониторинг културног наслеђа и уређење Сокограда (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средине, локалне 

самоуправе и сопствених средстава од обављања делатности, што ће се прецизирати 

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

„Лептерија-Сокоград“, у оквиру Плана управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“, 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  

2.589.200 17.387.200 3.181.189 23.157.589 

% 11 75 14 100 

 

 

С обзиром да се План управљања ПИО „Лептерија-Сокоград“, 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“, 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“ 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 ПИО 

„Лептерија-Сокоград“ и Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби ПИО 

„Лептерија-Сокоград“. 

 

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 ПИО „Лептерија-Сокоград“, 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 ПИО „Лептерија-Сокоград“, 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   

 

Слободан Зејак, 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 19.902.200 16.349.000 2.111.200 1.442.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 15.460.400 14.340.400 940.000 180.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 140.000 14.000.000 14.000.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 1.460.400 340.400 940.000 180.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 775.000 775.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа ком. 6 72.600 420.400 340.400 80.000

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 40.000 265.000 165.000 100.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 4.050.000 2.008.600 896.200 1.145.200

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 1.825.000 800.000 445.000 580.000

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

управљања
год. 10 1.320.000 1.320.000 800.000 520.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 355.000 355.000 295.000 60.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИСу - рад на терену дин. 150.000 150.000 150.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 490.600 24.200 122.200 344.200

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 350.000 350.000 60.000 290.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележавање ЗП, путоказа ком. 30 140.600 24.200 62.200 54.200

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 1.289.400 1.184.400 99.000 6.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 5 10.000 10.000 4.000 6.000

Уклањање смећа дин. 1.279.400 1.184.400 95.000

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - опрема, дежурства и др. дин. 235.000 235.000 140.000 95.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 100 210.000 210.000 90.000 120.000

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 391.800 275.000 116.800

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 96.800 96.800

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 3.000 18,15 145.550 36.300 109.250

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

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 295.000 275.000 20.000

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

средине) - обележавање еколошких датума
дин. 295.000 275.000 20.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 126.189 126.189

Б.1. Постављање путоказа на прилазима заштићеном подручју ком. 3 42.063 126.189 126.189

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 710.000 400.000 310.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 710.000 400.000 310.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 150.000 400.000 400.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 310.000 310.000 310.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 200.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.419.200 638.200 168.000 1.613.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.419.200 638.200 168.000 1.613.000

Д.1.1. Уређење значајних локација  (видиковац) - постављање мобилијара, инфо 1.064.000 251.000 168.000 645.000

Израда и постављање мобилијара, инфо табли ком. 12 1.064.000 251.000 168.000 645.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 1.355.200 387.200 968.000

Уређење пешачких стаза км 14 96.800 1.355.200 387.200 968.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 23.157.589 17.387.200 2.589.200 3.181.189

% 100,00 75,08 11,18 13,74

Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" за период 2021 -2030. године
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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 2.045.740 1.598.440 152.000 295.300

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.520.000 1.400.000 80.000 40.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 120.000 80.000 40.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 80.000 80.000 80.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - техн. опрема, службена униф. ком.

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 40.000 40.000 40.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 390.440 198.440 72.000 120.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 150.000 80.000 20.000 50.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 130.000 130.000 80.000 50.000

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

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

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 48.000 8.000 40.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 4 8.000 8.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 122.440 118.440 4.000

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 2 2.000 4.000 4.000

Уклањање смећа дин. 118.440 118.440 118.440

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 135.300 135.300

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 115.300 115.300

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 1.000 18,15 18.500 18.500

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

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 20.000 20.000

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

датума
дин. 20.000 20.000 20.000

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 30.000 30.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 30.000 30.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 30.000 30.000 30.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 144.800 96.800 48.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 144.800 96.800 48.000

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

табли
48.000 48.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 2 24.000 48.000 48.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 96.800 96.800

Уређење пешачких стаза км 1 96.800 96.800 96.800

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.262.603 1.695.240 182.000 385.363

% 100,00 74,92 8,04 17,03

Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" за 2021. годину
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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 2.040.790 1.648.440 204.200

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.540.000 1.450.000 70.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 140.000 50.000 70.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 70.000 70.000 70.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - техн. Опрема (двоглед) ком. 2 25.000 50.000 50.000

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 20.000 20.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 452.640 198.440 104.200

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 230.000 80.000 50.000

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. 30.000 30.000 30.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 20.000 20.000 20.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 74.200 54.200

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 50.000 50.000 30.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележавање зп ком. 1 24.200 24.200 24.200

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 118.440 118.440

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

Уклањање смећа дин. 118.440 118.440 118.440

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

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 48.150 30.000

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 30.000 30.000

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

датума
ком. 30.000 30.000 30.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 230.000 200.000 30.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 230.000 200.000 30.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 200.000 200.000 200.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 30.000 30.000 30.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 314.600 121.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 314.600 121.000

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

табли
121.000 121.000

Израда и постављање инфо табле са солвент штампом ком. 1 121.000 121.000 121.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 193.600

Уређење пешачких стаза км 2 96.800 193.600

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.585.390 1.969.440 234.200
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" 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 1.894.440 1.598.440 256.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.470.000 1.400.000 70.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 70.000 70.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 70.000 70.000 70.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - техн. опрема, службена униф. ком.

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 394.440 198.440 156.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 160.000 80.000 40.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 120.000 120.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 30.000 30.000 30.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 10.000 10.000 10.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 36.000 36.000

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

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 118.440 118.440

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

Уклањање смећа дин. 118.440 118.440 118.440

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 50.000 50.000

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 30.000 30.000

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 30.000 30.000

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

датума
ком. 30.000 30.000 30.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 30.000 30.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 30.000 30.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 30.000 30.000 30.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 591.600 193.600 48.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 591.600 193.600 48.000

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

ОСМАТРАЧНИЦЕ
398.000 48.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 2 24.000 48.000 48.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 193.600 193.600

Уређење пешачких стаза км 2 96.800 193.600 193.600

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.516.040 1.792.040 334.000
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" 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 2.178.990 1.743.640 246.150

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.655.200 1.545.200 110.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 255.200 145.200 110.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 80.000 80.000 80.000

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 чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 30.000 30.000 30.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 475.640 198.440 88.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 210.000 80.000 50.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 130.000 130.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 60.000 60.000 30.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 20.000 20.000 20.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 72.200 8.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 40.000 40.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 4 32.200 8.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 118.440 118.440

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

Уклањање смећа дин. 118.440 118.440 118.440

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 45.000

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 48.150 48.150

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.150 18.150

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

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

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 30.000 30.000

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

датума
ком. 30.000 30.000 30.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 40.000 40.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 40.000 40.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 40.000 40.000 40.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 371.600 130.000 48.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 371.600 130.000 48.000

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

табли
178.000 130.000 48.000

Израда и постављање мобилијара-надстрешнице и постављање клупа ком. 24.000 178.000 130.000 48.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 193.600

Уређење пешачких стаза км 2 96.800 193.600

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.590.590 1.873.640 334.150
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" 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 1.995.790 1.622.640 243.150

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.505.000 1.400.000 105.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 105.000 105.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 80.000 80.000 80.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - техн. опрема, службена униф. ком.

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 25.000 25.000 25.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 437.640 222.640 85.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 185.000 80.000 55.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 130.000 130.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 35.000 35.000 35.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 20.000 20.000 20.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 54.200 24.200

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. 24.200 24.200 24.200

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 118.440 118.440

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

Уклањање смећа дин. 118.440 118.440 118.440

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 50.000

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 53.150 53.150

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.150 18.150

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

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

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 35.000 35.000

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

датума
ком. 35.000 35.000 35.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 30.000 30.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 30.000 30.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 30.000 30.000 30.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 241.600

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 241.600

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

табли
48.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 24.000 48.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 193.600

Уређење пешачких стаза км 2 96.800 193.600

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.267.390 1.622.640 273.150
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" 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 1.982.590 1.598.440 235.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.525.000 1.400.000 105.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 125.000 105.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 80.000 80.000 80.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - техн. опрема, службена униф. ком. 20.000 20.000

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 25.000 25.000 25.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 409.440 198.440 100.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 170.000 80.000 50.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 120.000 120.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 30.000 30.000 30.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 20.000 20.000 20.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 35.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 25.000 25.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 5 2.000 10.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 124.440 118.440

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 3 2.000 6.000

Уклањање смећа дин. 118.440 118.440 118.440

А.2.4. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Опрема, дежурства.. дин. 40.000 50.000 50.000

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 48.150 30.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.150

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

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

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 30.000 30.000

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

датума
ком. 30.000 30.000 30.000

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 30.000 30.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 30.000 30.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 30.000 30.000 30.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 168.800

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 168.800

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

табли
72.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 3 24.000 72.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 96.800

Уређење пешачких стаза км 1 96.800 96.800

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.223.453 1.598.440 265.000
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" 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 1.918.440 1.598.440 210.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.535.000 1.400.000 105.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 135.000 105.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 80.000 80.000 80.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - техн. опрема, службена униф. ком. 30.000 30.000

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 25.000 25.000 25.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 348.440 198.440 70.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 170.000 80.000 50.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 120.000 120.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 30.000 30.000 30.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 20.000 20.000 20.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 40.000

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. 5 2.000 10.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 138.440 118.440 20.000

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

Уклањање смећа дин. 138.440 138.440 118.440 20.000

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

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 35.000 35.000

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 35.000 35.000

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

датума
ком. 35.000 35.000 35.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 40.000 40.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 40.000 40.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 40.000 40.000 40.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 274.800 48.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 274.800 48.000

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

табли
178.000 48.000

Израда и постављање мобилијара-надстрешнице и постављање клупа ком. 24.000 178.000 48.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 96.800

Уређење пешачких стаза км 1 96.800 96.800

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.233.240 1.598.440 298.000
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" за 2027. 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 2.107.790 1.743.640 191.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.665.200 1.545.200 80.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 265.200 145.200 80.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 80.000 80.000 80.000

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 чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 40.000 40.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 394.440 198.440 81.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 210.000 80.000 50.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 130.000 130.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 60.000 60.000 30.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 20.000 20.000 20.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 41.000 6.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 35.000 35.000

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 143.440 118.440 25.000

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

Уклањање смећа дин. 143.440 143.440 118.440 25.000

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

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 48.150 30.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.150

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

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

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 30.000 30.000

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

датума
ком. 30.000 30.000 30.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 25.000 25.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 25.000 25.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 25.000 25.000 25.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 274.800 96.800

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 274.800 96.800

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

табли
178.000

Израда и постављање мобилијара-надстрешнице и постављање клупа ком. 2 24.000 178.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 96.800 96.800

Уређење пешачких стаза км 1 96.800 96.800 96.800

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.407.590 1.840.440 216.000
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" 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 1.931.590 1.598.440 195.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.535.000 1.400.000 105.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 135.000 105.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 75.000 75.000 75.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу, двоглед, фото-апарат и тд. ком. 30.000 30.000

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 30.000 30.000 30.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 348.440 198.440 60.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 170.000 80.000 40.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 130.000 130.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 30.000 30.000 30.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 10.000 10.000 10.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 40.000

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. 2.000 10.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 138.440 118.440 20.000

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

Уклањање смећа дин. 138.440 138.440 118.440 20.000

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

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 48.150 30.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.150

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

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

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 30.000 30.000

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

датума
ком. 30.000 30.000 30.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 225.000 200.000 25.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 225.000 200.000 25.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 200.000 200.000 200.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 25.000 25.000 25.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 241.800 24.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 241.800 24.000

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

табли
145.000 24.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли - постављање клупа ком. 145.000 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 2.398.390 1.798.440 244.000
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" 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 1.951.590 1.598.440 215.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 1.510.000 1.400.000 110.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.400.000 1.400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 110.000 110.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 80.000 80.000 80.000

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

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чувуварску службу -стручни испити, усавршававање, 

едуакција, семинари и др.
дин. 30.000 30.000 30.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 398.440 198.440 80.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 170.000 80.000 40.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања год. 130.000 130.000 80.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 30.000 30.000 30.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену дин. 10.000 10.000 10.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 50.000 10.000

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 40.000 40.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака - путоказа у зп ком. 5 2.000 10.000 10.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 148.440 118.440 30.000

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

Уклањање смећа дин. 148.440 148.440 118.440 30.000

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

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

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 43.150 25.000

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.150

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

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

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 25.000 25.000

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

датума
ком. 25.000 25.000 25.000

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 30.000 30.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 30.000 30.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 30.000 30.000 30.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 144.800

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 144.800

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

табли
48.000

Израда и постављање мобилијара  - постављање клупа ком. 2 24.000 48.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 96.800

Уређење пешачких стаза км 1 96.800 96.800

СВЕГА А+Б+Г+Д 2.168.453 1.598.440 245.000
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Финансијски план управљања Пределом изузетних одлика "Лептерија-Сокоград" за 2030. годину

Извори и износи средстава (у динарима)


