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УВОД  

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о заштити Парка природе „Сићевачка 

клисура” („Службени гласник Републике Србије“, број 16/00).  

 

Сићевачка клисура је стављена под заштиту као подручје изузетне биолошке 

разноврсности и станиште или боравиште великог броја ендемичних, eндемореликтних, 

реликтних и ретких врста биљака и животиња, као  предео изражених обележја природне 

лепоте и  споја природе, људских традиционалних, градитељства и  културно-историјских  

споменика 

 

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

Београд. Послове непосредног управљања Парком природе „Сићевачка клисура” на терену 

спроводи део Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Шумско 

газдинство „Ниш“ Ниш, Шумска управа „Ниш-Бела Планка“. 

 

Парк природе  „Сићевачка клисура” налази се у југоисточном делу Србије, a у ужем 

смислу део је Понишавља. У административном погледу Сићевачка клисура припада 

територији општина Бела Паланка и Нишка бања. У целини или делимично, подручје клисуре 

обухвата атаре села  Долац, Градиште и  Црнче у општини Бела Паланка, површине 2.187 ha  и 

атаре села Равни До, Островица, Куновица, Сићево, Манастир, Просек и Јелашница у општини 

Нишка бања, површине 5.559 ha.  

У оквиру дефинисаних граница укупна површина Парка природе „Сићевачка клисура“ 

износи 7.746 ha. 

Парк природе „Сићевачка клисура” представља део еколошке мреже Републике Србије – 

еколошки значајног подручја под називом „Сићевачка клисура“; објекат је геонаслеђа према 

Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005); представља међународно значајно подручје за 

биљке „Сићевачка клисура“ (IPA); међународно и национално значајно подурчје за птице 

„Сићевачка клисура“ (IBA) са класификационим кодом РС039ИБА, као и одабрано подручје за 

дневне лептире „Сићевачка клисура“ (PBA) са класификационим кодом 032. 

 

Правни основ за израду Плана управљања ПП „Сићевачка 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); 
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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); 

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 Студијом заштите Парка природе „Сићевачка клисура” (Завод за заштиту природе 

Србије, 1998. године); 

ü Условима заштите природе за израду Плана управљања ПП „Сићевачка клисура“ за 

период 2021-2030. године (Завод за заштиту природе Србије, акт број  03 бр. 019 – 

325/2 од 04.03.2020. године); 

ü Основама газдовања шумама за Газдинску јединицу „Рињске планине“ (2015-2024. 

године), Газдинску јединицу „Сува планина I-Трем“ (2015-2024. године) и Газдинску 

јединицу „Селичевица-Коритник“ (2017-2026. године); 

ü Водним условима за израду ПП „Сићевачка 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 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  

Сићевачка клисура почиње од села Долац на крају Белопаланачке котлине, а завршава се 

код села Просек на уласку у Нишку котлину и има дужину од око 17 km. 

 

На уздужном профилу клисуре издвајају се три морфолошке целине: најузводнији део, 

дужине око 7 km, oзначава се као Градишки, односно Градиштански кањон. Низводно од 

Градиштанског кањона, приближно између манастира Свете Петке и ушћа Островичког 

потока, на дужини од око 2 km, Нишава протиче кроз котлинасто проширење широког дна и 

размакнутих благо нагнутих страна и дуж долине Oстровичког потока увлачи се дубоко према 

југоисточном залеђу клисуре све до села Равни До. Део долине низводно од котлинице Свете  

Петке назива се Просечка клисура и пружа се на дужини од око 8 km и морфолошки је веома 

разнолика. 

       Први, најузводнији део Просечке клисуре на дужини од 1,5 km представљен је  са  леве 

стране вертикалним стеновитим литицама, високим преко 200 m и стрмим местимично 

вертикалним одсецима високим преко 150 m, са десне стране. На завршетку овог суженог 

сектора, приближно код села Сићево, нижи делови долине због промене геолошке подлоге 

изгубили су типично клисурасте карактеристике и дошло је до проширења долине, међутим у  

кречњачким стенама које изграђују горње више делове долинских страна формирани су 

стеновити одсеци, како на  Јечави са десне стране, тако и на Кусачи са леве стране реке где су 

нарочито импозантни и поређани у лучни низ. 

Приближно код нишавског моста, на путу за Јелашницу, завршава се Сићевачка клисура, 

односнo њен најнизводнији сектор.  

 

Сићевачку клисуру одликује постојање великог броја различитих атрактивних 

геоморфолошких облика пећина (Велика и Мала Мечја дувка, Велика и Мала Баланица, 

Горелица, Свињарица, Попова дувка, Збег, Данина дувка, Врановица, Јарчевица, Мирчева 

дувка), поткапине (Велико и Мало грло, Кошаре и др.) и јама (Облик, Плеш). 

 

1.1.2. Педолошке карактеристике 

Настанак и карактеристикее педолошког покривача су директно везани за геолошку 

подлогу. На огољеном кречњаку има мало супстрата и ту су услови за формирање земљишта 

лоши. Вегетација је слабо развијена и чини је, углавном, оскудни травни покривач и ретко 

жбунасто растиње. 

 

На доломитима и једрим кречњацима развијена је рендзина и посмеђена рендзина. Ту су 

земљишта са плитким профилом и малом моћи акумулирања воде. Представљају сува и топла 

станишта. Састав им се карактерише присуством издробљеног кречњака у виду растресите  
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масе, различите гранулације, као и глине. У укупној запремини камен заузима преко 80%, па је 

биолошка активност ових земљишта врло мала. 

 

На компактним доломитима појављују се рендзине у чијем саставу има и песка. Ова 

земљишта су сува и добрим делом посмеђена. На већим нагибима последице ерозије су 

видљиве. На мањим нагибима, у источном делу ПП „Сићевачка клисура“, фрагментарно се 

јавља црвеница. 

У долини Островичке реке, на неогеним седиментима, доминира смоница. По својим 

карактеристикама и надморској висини на којој се јавља (300-600 мнв) погодна је за 

пољопривредну обраду. 

 

На црвеним пешчарима развијено је смеђе земљиште. Ради се о делувијалним наносима 

чија смеђа боја потиче од ерозијом деградираних земљишта у зони слива. На већим нагибима 

овај тип земљишта је потенцијално угрожен ерозијом, уколико је без заштите вегетације.  

 

У узаном појасу дуж реке Нишаве, али не целом дужином, налази се алувион, који је 

добрих производних могућности. Његов највећи недостатак је висок ниво подземних вода. 

 

1.1.3. Хидролошке карактеристике 

Главни хидролошки феномен ПП „Сићевачка клисура“ је река Нишава која се сврстава у 

десет најјачих река на територији Србије (просечни вишегодишњи протицај износи 27,6 у 

Белој Планци, односно у Нишу 32 м3/секунди).  

 

Притоке Нишаве на подручју клисуре представљене су слабим и повременим 

(периодским) водотоцима који функционушу у време киша или топљења снега. У кориту 

Нишаве налазе се бројни брзаци и букови који су делом потпољени или успорени водама две 

минихидроцентрале настале преграђивањем речног тока бранама високим неколико метара 

(код маанстира Свете петке и испод села Сићево). Из ових акумулација вода се отвореним 

каналима води до постројења ХЕ „Островица“, односно ХЕ „Сићево“, које спадају међу 

најстарије хидроенергетске објекте у Србији (1909. и 1931. године). 

 

На подручју клисуре је евидентиран велики број извора и врела на којима се појављују 

воде кречњачких терена (из карстне издани) или преко којих се празне слободне издани у 

неогеним седиментима и палеозојским стенама. 

 

Интересантан хидролошки феномен представљају термални извори који се најчешће 

означавају као „бањице“. Ове појаве концентрисане су на три места. „Долачка бањица“ налази 

се са десне стране Нишаве на уласку у клисуру и представљена је са два изворишта 

температуре воде 230- 240С. „ Црнчанска бањица“ представљена је са три извора температуре 

воде 220С и 21,50С и налази се са леве стране Нишаве у атару села Црнче. „Островичке               

терме“ представљене су са десетак извора, a температура воде је 160- 220 С. 
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1.1.4. Биљни и животињски свет 

Подручје Сићевачке клисуре одликује се вишеструким природним вредностима и по 

својим одликама једна је од најзначајнијих у Србији. Импозантна кањонска кречњачка долина, 

нарочито код села Градишта, велики број пећина, јама, поткапина, литица, одсека и остењака и 

других геоморфолошких облика чине Сићевачку клисуру врло атрактивном.  

Упркос бројним утицајима човека, на подручју клисуре регистровано је присуство већег 

броја ендемичних, ендемореликтних, реликтних, ретких и у целини гледано значајних врста 

биљака. 

 Oд биљних врста које се срећу у Сићевачкој клисури посебну пажњу заслужују: Српска 

рамона (Ramonda serbica), Наталијина рамонда (Ramonda nathaliae), која живи на локалитету 

Облик заједно са Српском рамондом што је својеврсни феномен, жалфија (Salvia officinalis) 

чије је ово највеће и најсеверније налазиште, кошутица или жутилица (Coronilla emerus L.) 

субмедитеранска врста ретка у Србији, дивљи јоргован (Syringa vulgaris), седефче (Ruta 

graveolens), мечја леска (Corylus colurna), дивља вишња, рудински пелин, ртањски чај, драча, 

руј, маклен и др. 

 

У периоду 2017-2019. године вршен је мониторинг флоре и фауне у ПП „Сићевачка 

клисура“ од стране  професора др Владимира Ранђеловића, професора др Бојана Златковића, 

професора др Марине Јушковић, са Департмана за биологију и екологију, Природно-

математичког факултета, Универзитета у Нишу. Обављена је провера популација крајње 

угрожених (CR), угрожених (EN, VU, LC) и ендемичних таксона чије популације су заступљене 

на подручју ПП „Сићевачка клисура“ (Cachrys alpina, Ramonda serbica, R. nathaliae, familija 

Orchidaceae), популација таксона чијим је истраживањима утврђена промена таксономског 

статуса (Crocus randjeloviciorum), популација чијим је истражиавњима утврђена могућност 

промене таксономског статуса (Crocus chrysanthus, C.hybridus, Gagea pratensis), али и 

популација појединих таксона који су од значаја за даље праћење стање флоре и вегетација на 

подручјима ПП „Сићевачка клисура“ и СРП „Јелашничка клисура“ (Tragopogon balcanicus, T. 

pterodes). Током реализације мониторинга пронађене су две нове врсте из фамилије 

Orchidaceae (Platanthera chlorantha и Orchis laxiflora), које нису биле до сада познате за то 

подручје. Све врсте фамилије Orchidaceae су заштићене CITES конвенцијом и на подручју ПП 

„Сићевачка клисура“ живе 23 врсте орхидеја. 

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

frainetto-cerris carpinetosum orientalis). Такође, распрострањен је и трајни стадијум вегетације 

са доминацијом грабића, нарочито на кречњачкој подлози, Carpinetum orientalis и она је у 

ширем смислу диференцирана на већи број варијанти, а најчешћа је заједница грабића и 

јоргована. 

   Најраспрострањенија полидоминантна шумска заједница је заједница Carpino orientalis-

Quercetum mixtum и нарочито је изражена у доњим и средњим деловима падина са дубљим 

земљиштем типа рендзине. Јављају се субасоцијације са мечјом леском и јоргованом.  

Процесом деградације од ове заједнице формирале су се ниске шуме, шикаре и шибљаци. 

 На већим надморским висинама налази се полидоминантна заједница мезофилнијег типа 

Acero-Fraxino colurnetum mixtum. На изложенијим падинама и плићем земљишту налази се 

термофилнија варијанта ове заједнице са јоргованом. 
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На изложенијим теренима, на истакнутим гребенима и остењацима је заједница 

јоргована и мечје леске Syringo-colurnetum mixtum. 

У благим увалама среће се заједница цера и липе (Quercetum cerris  tilietosum), изнад 500 

m надморске висине церово грабова шума (Quercetum cerris carpinetosum betuli), у виду мањих 

фрагмената среће се китњакова шума, такође, од обале до највиших гребена, широко је 

распрострањена заједница јоргована и руја (Cotino-Syringetum). 

Такође, на овом подручју још увек се налазе станишта многих ретких и угрожених и 

законом заштићених животињских врста. Међутим, у поређењу са природним богатством 

клисуре крајем прошлог века, стање је само наговештај тог богатства фауне. 

Од животињских врста углавном је проучавана орнитофауна. На подручју клисуре 

регистрован је већи број ретких и за заштиту значајних врста птица. Птице су примећене, 

регистроване у прелету, а за неке се претпоставља да се у клисури и гнезде.  

 

У поређењу са богатством клисуре крајем XIX века, постојеће стање је само наговештај 

тог богатства фауне. Изградњом пруге 1887. године процес трансформације и деградације 

клисуре почео је да добија на интензитету. Станишта птица су уништена или су њихове 

популације преполовљене и са ових простора је нестала дивокоза. 

На подручју клисуре регистрован је већи број ретких и за заштиту значајних врста птица. 

Птице су примећене, регистроване у прелету, а за неке се претпоставља да се у клисури и 

гнезде.  

Са листе угрожених врста птица Европе помињу  се  црна рода, белоглави суп, сури орао, 

крашки соко, буљина, руси сврачак. Са листе угрожених врста птица Србије помињу се мишар, 

кобац, обична ветрушка, дивљи голуб, шумска сова, велика чиопа, сеоска и даурска ласта, вуга 

итд. 

Поред угрожених и заштићених врста птица регистровано је још 40 различитих врста 

птица. Непосредним посматрањем и методама анкете регистровано је више угрожених и 

ловних сисара. Од угрожених и рањивих сисара Србије, помињу се jeж, обична кртица, мали 

и велики потковичар, велики љиљак, дугокрили љиљак, веверица, слепо куче, обични и шумски 

пух, ласица. 

 Од тзв „ловних сисара'“ среће се девет врста: зец, бизамски пацов, твор, куна белица, 

јазавац, лисица, дивља мачка, дивља свиња, срна. 

Генерално, осим када се ради о појединим групама, публиковани подаци о фауни 

Сићевачке клисуре не постоје. Међутим, у току истраживања Сићевачке клисуре од стране 

Завода за заштиту природе Србије,  директно на терену регистроване су врсте које се налазе на 

листи угрожених животиња Србије: шарени даждевњак, жутотрби мукач и мрмољак.          

На списку ихтиофауне помињу се: штука, клен, скобаљ, кркуша, речна мрена, шаран, караш, 

гргеч, смуђ, деверика итд. Истраживана је и пећинска фауна и у пећини Велика Беланица 

пронађен је Trichoniscus naissensis, Плакић, 1977. 
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1.2. Створене вредности  

Посебну вредност подручја представљају бројни споменици културе. У списак 

заштићених непокретних културних добара на овом подручју уписани су споменици културе 

који су формално правно заштићени доношењем решења или одговарајуће одлуке и уведени у 

регистар, нарочито два манастира: Манастир Свете Богородице (Сићевачки манастир) и Свете 

Петке („Иверац“), а у значајна културна добра на овом подручју убрајају се и комплекс цркве 

Светог Николе у селу Манастир (Просек), Хидроелектрана Света Петка у Островици и од 

објеката народног градитељства стара основна школа у Сићеву (ликовна колонија).  

 

Mанастир Свете Богородице је споменик културе од великог значаја („Службени 

гласник СРС“, број 28/83), са заштићеном околином од 11,34 ha. Манастир се налази 

југозаапдно од села Сићево, изнад леве обале Нишаве, настао је у XVII веку. Поред цркве, 

посебну вредност имају и два стара конака. У средњем веку у овом манастиру егзистирала је 

велика монашка заједница. 

Maнастир Свете Петке (у народу познат као „Иверац“) са заштићеном околином од 

2,15 ha, подигнут је 1898. године на месту старијег манастира порушеног у време Турака. 

Комплекс манастира чине, поред цркве и старе оџаклије у којој је данас капелица (oџаклија је 

остатак старог манастира), конак и економске зграде. У једном периоду манастир је био војни, 

што је свакако куриозитет.  

Овде се налазе и бројна налазишта са извесним материјалним остацима ранијих 

цивилизација, која имају статус претходне заштите. На истраживању ових простора и добара  

и даље се ради или ће се радити. Ово се односи на археолошка налазишта и то: локалитет 

Островица, локалитет Сићево, локалитет Ланиште, праисторијски локалитет Црнче, локалитет 

Градиште, Манастир Успење испод брда Градац, Црквиште Сетог Николе у селу Црнче, 

Црквиште Светог Петра и Павла на Вишеграду.  

Због великог броја сакралних споменика укупан простор Сићевачке клисуре, према 

Просторном плану подручја  посебне намене, у том степену истражености третира се као 

монашко стециште и захтева систематско истраживање и презентовање у циљу очувања 

споменичких вредности. 

  Одређена културна добра евидентирана су и на простору природних целина у оквиру 

којих су се у ближој и даљој прошлости одиграли значајни догађаји и који могу представљати 

значајне амбијенталне целине. 

Такође у непосредној околини ПП „Сићевачка клисура“ налазе се бројна значајна 

налазишта, као и веома богат и разноврстан фонд народног градитељства. У том смислу 

посебну вредност представљају села Сићево и Островица, али и Јелашница, Студена и 

Чукљеник.  

Споменици културе чине подручје вишеструко занимљивим и значајним и са аспекта  

заштите културних добара и  простора на коме се налазе. 
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2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
На стање животне средине и природе у ПП „Сићевачка клисура“ велики утицај имају 

нерешени индустријски и комунални проблеми Пирота и Беле Паланке. У самој Сићевачкој 

клисури присутан је одређен број деградационих и других фактора. 

 

Изградњом железничке пруге 1887. године створени су неопходни услови за отварање 

каменолома, шљункара, изградњу електричних централа и пратећих објеката уз железницу, 

кречана, као и пута који је од међународног значаја. Сићевачка клисура је постала проходна и 

приступачна, а самим тим и атрактивна за изградњу стамбених и пратећих објеката. 

 

Од 1971. године изражена је тенденција стихијске изградње викенд објеката у клисури, 

тако да су за кратко време сви за то погодни терени заузети. Ниво комуналне опремљености 

насеља је на ниском нивоу, а лоша је и унутрашња организација самих насеља. Евакуација 

отпадних вода није решена чиме је угрожен и водни ресурс, односно животна средина. 

 

Уређених санитаних депонија, на подручју клисуре, нема. По ободу насеља и дуж саме 

Нишаве уочавају се мање дивље депоније.  

   

У ПП „Сићевачка клисура“ налазе се два каменолома са пратећим објектима -                    

„Островица“, на излазу из Градиштанског кањона  и  „Долац“, на улазу у Сићевачку клисуру.  

Каменолом „Островица“ отворен је пре више од сто година за потребе изградње железничке 

пруге и заузима површину од око 5 ha на северозападној страни „Облика“. То је и даље 

најзначајнији облик деградације у Сићевачкој клисури, нарочито на подручју Градиштанског 

кањона, који је и најатрактивнији део клисуре. Поред нарушавања пејзажног амбијента рад 

каменолома има негативан утицај на квалитет ваздуха и воде, односно животну средину. 

 

 У току 2007. године извршена је реконструкција магистралног пута и санација тунела  

кроз Сићевачку клисуру, а саобраћај је био преусмераван на „Плоче“, путем који се пружа 

ободом клисуре. Сама реконструкција пута инспирисала је власнике већ подигнутих објеката 

на одређене измене и реконструкције, а нарочито када су у питању ресторани и други 

угоститељски објекти. Свест власника објеката и корисника простора о значају клисуре као 

заштићеног природног, још увек је далеко испод потребног нивоа, без обзира на настојања  

управљача, Завода за заштиту природе Србије и Републичке инспекције за заштиту животне 

средине, да  поменуте на то упуте.   

Велики број возила која пролазе кроз клисуру магистралним путем издувним гасовима 

неповољно утичу на квалитет ваздуха и животне средине. 
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3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ  

ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 
 

 

 Активности, делатности и процеси који могу представљати факторе угрожавања ПП 

„Сићевачка клисура“ непосредно су везани за природне и створене вредности, односно њихову 

заштиту, коришћење и одрживи развој. 

 

Корисници и власници природних и створених вредности на подручју ПП „Сићевачка 

клисура“, 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 ПП „Сићевачка клисура“. 

Ризици угрожавања ПП „Сићевачка 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 ПП „Сићевачка клисура“; 

 

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

служби ПП „Сићевачка клисура“ („Службени гласник Републике Србије“, број 1/14); 

 

ü бесправна градња објеката, реконструкција и доградња;  

 

ü отпадне воде у викенд насељу;   

 

ü депоновање комуналног отпада;  

 

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; 

 

ü саобраћај постојећим магистралним путем и железницом; 

 

ü рад каменолома.  
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4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И  

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

Концепт заштите, очувања и унапређења ПП „Сићевачка клисура“ постављен је у складу 

са дефинисаним забрањеним и дозвољеним мерама у Уредби о заштити Парка природе  

„Сићевачка клисура“ (члан 5.).   

 

Дугорочни циљеви су: 

ü очување комплекса Сићевачке клисуре;  

ü заштита и очување станишта природних реткости. 

ü усклађивање дозвољених видова коришћења природних ресурса са потребама 

заштите и очувања;  

ü истраживање и валоризација компонената екосистема, стални мониторинг стања 

екосистема-угрожавајућих фактора, ефеката мера активне заштите и утицаја 

дозвољених активности; 

ü успостављање и развој едукативних и туристичко рекреативних активности; 

ü сарадња са релевантним институцијама на свим нивоима, прецизно утврђивање 

партнера на чувању, одржавању и развоју заштићеног подручја са посебно 

утврђеном улогом локалног становништва. 

ü неутралисање негативних последица појединих појава и процеса који се одвијају у 

заштићеном подручју, односно санацију, рекулатвизацију и ревитализацију.  

ü презентација заштићеног природног добра. 

 

Постављени концепт заштите, односно дугорочнии циљеви заштите, очувања и 

унапређења ПП „Сићевачка клисура“ захтевају од управљача да планским документом 

планира спровођење мера и активности у остварењу дугорочних циљева.  

Мере и активности за остварење дугорочних циљева: 

ü организовање ефикасног управљања ПП „Сићевачка 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 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. 
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5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ  

ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА  

И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

 
За реализацију дугорочних циљева ПП „Сићевачка клисура“ морају се створити 

предпоставке и обезбедити услови и то по приоритетима:  

 

ü доношење планске и програмске документације: сагласно Уредби о заштити ПП 

„Сићевачка клисура“ управљач ће донети неопходна управљачка документа, 

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

управљања ПП „Сићевачка клисура“ и извештаје о остваривању годишњих програма 

управљања ПП „Сићевачка клисура“; 

 

ü организационо, кадровско и техничко опремање управљача: непосредни послови 

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

управе „Ниш-Бела Паланка“. 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 Предела изузетних 

одлика „Лептерија-Сокоград“, 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 ПП „Сићевачка клисура“,   

локалном самоуправом, Заводом за заштиту природе Србије, Министарством 

заштите животне средине 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 ПП „Сићевачка 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 

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

заштити ПП „Сићевачка 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 ПП „Сићевачка клисура“. 
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СНАГЕ 

 

СЛАБОСТИ 

*

Природни ресурси-шуме, воде, 

биљни и животињски свет 

* Конфликт опредељења и реалних 

могућности  у смислу карактера и намене 

заштићеног подручја  

* Створене вредности-споменичко 

наслеђе 

*  Непостојање сигурног извора 

финансирања из других извора-

непланирање средстава у јединицама 

локалне самоуправе 

* Људски ресурси * Непријављивање планираних радова и 

активности, односно извођење пројеката 

управљачу на време како појединаца тако 

и јединица локалне самоуправе 

* Иницијатива и заинтересованост 

појединаца и група за очувањем 

природе 

* Инфраструктурна неопремљеност 

* Потенцијал за развој туризма и 

пољопривреде 

  

МОГУЋНОСТИ 

 

ПРЕТЊЕ-РИЗИЦИ 

* Одрживо управљање и коришћење * Неразвијене општине-недостатак 

финансијских средстава,  

* Рурални развој * Социјални, политички и економски 

услови локалног становништва * Финансирање преко фондова за 

заштиту животне средине 

* 

* Сарадња свих државних органа, 

органа јединице локалне 

самоуправе, организација и 

институција 

* Неоповољна старосна структура локалног 

становништва и недовољна 

заинтересованост 

* Едукација локалног становништва 

и посетилаца-Информативни 

пунктови 

* Стварна подршка осталих субјеката према 

обавезама управљача, још увек, често, 

само декларативна 

* Развој еко-туризма, етно туризма    

* Спортско-рекреативне активности    
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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 ПП „Сићевачка клисура“: основни и трајни задатак управљача је чување 

ПП „Сићевачка клисура“ 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 ПП „Сићевачка 

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 ПП 

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

доношења основа газдовања шумама за: Газдинску јединицу „Рињске планине“ 

(2015-2024. године, у оквиру ПП „Сићевачка клисура“ налазе се одељења 1-3, 

површине 30,19 ha), Газдинску јединицу „Сува планина I-Трем“ (2015-2024. године, 

у оквиру ПП „Сићевачка клисура“ налазе се одељења 47-52, површине 164,30 ha) и 

Газдинску јединицу „Селичевица-Коритник“ (2017-2026. године, у оквиру ПП 

„Сићевачка клисура“ налазе се одељења 1-7, површине 466,95 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 ПП  

„Сићевачка клисура“ укупна површина шума сопственика износи 1.807,00 ha). У 

оквиру ПП „Сићевачка клисура“ установљено је рибарско подручје (Одлуком број 

4/2008-6/27.02.2008. 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.  

 

ü Обележавање ПП „Сићевачка 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 ПП „Сићевачка клисура“: Управљач ће 

планирати активности на одржавању уредности и чистоће, односно активности на 

уклањању отпада са заштићеног подручја и са простора непосредно око заштићеног 

подручја; активности на уређењу приобаља реке Нишаве; активности на уређењу 

видиковаца, излетишта и других уређених локалитета које посећују посетиоци.  
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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) 

Заштита посебних природних вредности, односно станишта биљних и животињских 

врста са листе НАТУРА 2000, попис и картирање станишта ендемита и 

стеноендемита, ретких и угрожених биљних и животињских врста; (2) Заштита 

шумских екосистема, односно праћење процеса сушења шума, праћење здравственог 

стања шума, дефинисање фактора угрожавања и налажење мера за њихово 

елиминисање или ублажавање, као и дефинисање превентивних и других 

противпожарних мера; (3) Заштита геонаслеђа (геоморфолошких, геолошких, 

хидролошких и педолошких облика и појава), кроз иницирање израде инвентара 

објеката геонаслеђа и мера за њихову заштиту; (4) Заштита дивљачи, односно 

примена мера за достизање и одржавање оптималне бројности и природне равнотеже 

у ловиштима, активности  на унапређењу популације дивљачи, сарадња са ловачким 

удружењима и др; (5) Заштита ихтиофауне и унапређење рибарског подручја, кроз 

повећање бројности аутохтоних врста риба – поточне пастрмке и др.; (6) Заштита 

земљишта, нарочито пољопривредног кроз мониторинг пашњака, као и сарадња са 

индивидуалним произвођачима; (7) Заштита, истраживање и презентовање објеката  

културног наслеђа.   

 

ü Промоција и презентација вредности и значаја ПП „Сићевачка клисура“: 

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.  
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7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И  

ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 

 

Полазећи од природних вредности ПП „Сићевачка 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 објеката; 

ü Истраживање културних вредности заштићеног подручја; 

ü Истраживање у циљу дефинисања мера и активности заштите за очување 

приоритетних типова станишта-шуме сладуна (Quercus frainetto) и цера (Quercus 

cerris) и умерено влажне брдске ливаде сагласно Правилнику о критеријумима за 

издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и 

за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово 

очување.  

 

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 и створених вредности ПП „Сићевачка клисура“; 

 

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. 
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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 ПП „Сићевачка клисура“ 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; 

 

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 ПП „Сићевачка клисура“ вршиће се у складу са 

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

 

ü уређење и одржавање пешачких стаза у ПП „Сићевачка клисура“; 

ü уређење и одржавање видиковаца и споменичких пунктова (пећине и подкапине); 

ü 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 уређење обале Нишаве уклањањем непожељне и труле вегетације; 
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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 формирање и уређење купалишта Јаз-Просек и мањих плажа; 

ü уређивање тока Нишаве за спортско-рекреативни риболов; 

ü чишћење клисуре од комуналног отпада.  

 

 

 

9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА 

 КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

 
На подручју ПП „Сићевачка клисура“ установљен је режим заштите II и III степена. 

 

Подручје у режиму заштите III степена обухвата већи део површине ПП „Сићевачка 

клисура“ (6.555 ha). На овој површини прописују се одређене мере заштите, односно  забране.  

На подручје са режимом заштите III степена забрањено је: 

 

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

ü уносити стране дивље животињске врсте, као и стране врсте биљака, осим за потребе 

спречавања ерозије и клизишта, грађевинским подручјима и гајење агрокултура на 

пољопривредним површинама сеоских домаћинстава; 

ü сећи и уништавати дрвеће, жбуње и осталу вегетацију на странама кањона, као и на 

осталим деловима подручја парка, када се тиме угрожава биолошка разноврсност и 

стабилност природних екосистема и изазивају процеси ерозије; 

ü изводити радове и активности које би нарушиле геоморфолошке одлике подручја, 

експлоатација бигра, камена, шљунка и других минералних сировина, отварање 

позајмишта земље, одлагање и депоновање земљишта и другог материјала, каптирање 

извора или делова водотока и обављати друге делатности и предузимати друге радове 

којима се уништава природа, односно угрожавају вредности парка природе; 

ü градити индустријске инфраструктурне и друге објекте или изводити радове којима се 

загађују ваздух, земљиште и воде, смањује њихова количина, просторни и временски 

распоред или се угрожава амбијент и заштићена околина непокретних културних 

добара и добара под претходном заштитом; 

ü обављати било какве радове у заштићеној околини непокретних културних добара без 

претходно прибављених услова и сагласности надлежне службе за заштиту споменика 

културе и природе; 

ü градити викенд објекте изван грађевинског подручја утврђених просторним планом 

подручја парка природе; 

ü депоновати комунални и индустријски отпад и секундарне сировине. 
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Подручје у режиму заштите  II степена обухвата локалитете Градиштанског кањона и 

Вис-Кусаче,  укупне површине 1.191 ha. 

На овој површини, осим мера заштите из режима заштите III степена, прописују се 

одређене  мере заштите, односно забране. 

 Забрањено је: 

ü отварање и рад каменолома;  

ü градити било какве објекте, укључујући и привремене планинарске и шумарске 

објекте и друге сличне објекта, осима радова на одржавању магистралног пута Е-5 

Ниш-Софија и пруге и уређење путног и пружног појаса, као и висећег моста на 

уласку у Градиштански кањон;  

ü трасирање и уређење нових шумских путева и планинарских стаза осим постојећих; 

ü сакупљање шумских и других плодова, печурки и лековитог биља; 

ü лов дивљачи; 

ü крчење шуме, кресање лисника, извлачење лежевине, жирење и подбељивање стабала, 

као и испаша стоке на површинама под шумом и на шумском земљишту, осим 

ограниченог пашарења; 

ü каптирање извора и захватање воде на водотоцима. 

 У складу са зонама режима заштите и Просторним планом одређене су планске намене 

подручја ПП „Сићевачка клисура“ и то: 

1. Грађевинска подручја-подручја за становање и викенд насеља: Просторни план са 

посебном наменом ће се спроводити израдом и доношењем секторских - гранских 

планова и програма, урбанистичких планова, као и програма уређења грађевинског 

земљишта. Управљач, ће узети активно учешће у изради, доношењу и реализацији 

планских аката заједно са свим другим институцијама и носиоцима заштите и развоја 

подручја. 

2. Површине за спорт, рекреацију: пешачке стазе са уређењем одморишта и 

видиковцима могуће је предвидети на већем делу површине; на стеновитом гребену у 

висини бране хидроелектране постоје услови за уређење пењачких, алпинистичких 

стаза; изнад села Сићева планинарска стаза према Сврљигу употпуњује спортско 

рекреативни садржај простора за ову намену; на подручју Островице уредити  

спортско-рекреативни комплекс; река Нишава је погодна за различите врсте 

активности, као што су; спортско-рекреативни риболов, кајак, вожња кануима, 

формирање купалишта и мањих плажа.  

3. Развој свих услужних делатности које по свом обиму и карактеру нису у 

супротности са основним принципима заштите и основним вредностима Парка 

природе „Сићевачка клисура“: услужне делатности које се могу развијати 

дефинисане су и на неки начин ограничене планским решењима датим у Просторном 

плану подручја посебне намене. Услужне делатности везане су пре свега за сектор 

туризма, али и ЈП „Србијашуме“ као управљач пружаће одређене услуге посетиоцима 

заштићеног подручја.  
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4. Развој туризма: подршка успостављању и унапређењу агро и еко туристичке понуде, 

као и друге активности које ће допринети опстанку руралних заједница на подручју 

Сићевачке клисуре; подршка унапређењу и успостављању културно-историјског 

туризма, као и етнолошког. За развој набројаних видова туризма неопходно је уредити 

туристичке пунктове, односно села са туристичком функцијом. Планом развоја 

туризма општине Нишка бања предвиђено је уређење етно комплекса Сићево. 

Управљач у сарадњи са надлежним институцијама иницираће израду и реализацију 

Пројекта уређења постојећих сеоских насеља у туристичке сврхе, као и уређење 

околине непокретних културних добара и њихову промоцију.   

 

5. Усмеравање традиционалне пољопривредне производње, као и подстицање 

органске пољопривредне производње: остварење циља могуће кроз развој 

пољопривреде и реструктурирање аграрног сектора ради повећања тржишне 

конкурентности локалних пољопривредних производа. За оставрење циља неопходно 

је реализовати активности у области ревитализације села и развоја традиционалних 

облика пољопривредне производње. 

 

У циљу ефикасне заштите подручја ПП „Сићевачка клисура“ и одрживог коришћења 

природних ресурса, у наредном периоду планира се следеће: 

ü постављање и обнављање путоказа, односно путних ознака на више локалитета: код 

споменика Ћеле Кула, пре скретања за Нишку бању; у Јелашници пре скретања за 

село Просек; према Сићевачкој клисури после скретања за Нишку бању и путоказе 

који би се означили споменике културе; 

ü уређење паркинг простора и прилазних пунктова;   

ü регулисање саобраћаја циљу спречавања загађивања животне средине издувним 

гасовима. 

ü формирања инфо пунктова и центара за посетиоце, на локалитетима који су 

најпогоднији за дату намену.  
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10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 
 

Сагласно дефинисаним режимима заштите промоција вредности ПП „Сићевачка 

клисура“ 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 

Сићеву и околини (Дани жалфије, Ликовна колонија у Сићеву и сл.). 

 

 

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 ПП „Сићевачка 

клисура“ чине:  

 

ü Студија заштите ПП „Сићевачка клисура“;  

ü План управљања ПП „Сићевачка клисура“ за период 2021-2030. године;  

ü Основе газдовања шумама за газдинске јединице: „Рињске планине“, „Сува планина I-

Трем“ и „Селичевица-Коритник“; 

ü Програм управљања Рибарским подручјем ПП „Сићевачка клисура“. 

 

12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ 

ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 
  

 

Јавно предузеће „Србијашуме“, као управљач ПП „Сићевачка клисура“, 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 ПП  

„Сићевачка клисура“ 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 

Плана управљања ПП „Сићевачка клисура“.  

 

 План управљања ПП „Сићевачка 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 ПП „Сићевачка клисура“, 

обележавање, одржавање и уређење ПП „Сићевачка клисура“, 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 ПП „Сићевачка 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 ПП „Сићевачка клисура“. 

 

План управљања ПП „Сићевачка 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 ПП „Сићевачка клисура“ (субјект: управљач; динамика: 2020. 

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

ü Годишњих програма управљања ПП „Сићевачка 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 Извештаја о остваривању годишњег програма управљања ПП „Сићевачка 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. Обележавaње ПП „Сићевачка клисура“ што обухвата: 

  

ü Одржавање обележених граница ПП „Сићевачка 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, као и средствима од накнада за 

коришћење ПП „Сићевачка клисура“, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 

3. Чување ПП „Сићевачка клисура“ 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, као и средствима од накнада за коришћење ПП 

„Сићевачка клисура“, што ће се прецизирати Годишњим програмима управљања; 

динамика: 2021 – 2030.  година). 

 

4. Уређење ПП „Сићевачка 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, као и средствима 

од накнада за коришћење ПП „Сићевачка клисура“, што ће се прецизирати Годишњим 

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

 

5. Популаризација и презентација ПП „Сићевачка 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, као и средствима од накнада за коришћење ПП 

„Сићевачка клисура“, што ће се прецизирати Годишњим програмима управљања; 

динамика: 2021 – 2030.  година). 

 

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

„Сићевачка клисура“ што обухвата израду програма и пројеката из области:  

 

ü мониторинга шума и вода; 

ü мониторинга биљних и животињских врста; 

ü мониторинга птица; 

ü мониторинга геонаслеђа и културног наслеђа (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средине и сопствених 

средстава од обављања делатности, као и средствима од накнада за коришћење ПП 

„Сићевачка клисура“, 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 ПП  

„Сићевачка клисура“, у оквиру Плана управљања ПП „Сићевачка 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  

1.042.000 17.049.200 197.810.940 215.902.140 

% 0,48 7,90 91,62 100,00 

 

 

С обзиром да се План управљања ПП „Сићевачка 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 
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министарства надлежног за послове животне средине, у оквиру кога су и средства субвенција,  

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 ПП „Сићевачка 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 ПП „Сићевачка 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 ПП 

„Сићевачка клисура“ и Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби ПП 

„Сићевачка 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 ПП „Сићевачка 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 ПП „Сићевачка 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   

 

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 66.850.300 16.274.800 952.000 49.623.500

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 40.122.400 14.290.400 400.000 25.432.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 140.000 18.000.000 14.000.000 4.000.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 22.122.400 290.400 400.000 21.432.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 1.650.000 400.000 1.250.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, тер.возило, GPS ком. 72.600 19.472.400 290.400 19.182.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 40.000 1.000.000 1.000.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 24.886.700 1.984.400 552.000 22.350.300

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 15.440.000 800.000 200.000 14.440.000

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

управљања
год. 10 5.800.000 5.800.000 800.000 5.000.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 8.300.000 8.300.000 200.000 8.100.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИСу - рад на терену дин. 1.340.000 1.340.000 1.340.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 1.965.600 1.965.600

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин. 1.200.000 1.200.000 1.200.000

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележавање ЗП, путоказа ком. 38 765.600 765.600

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 2.803.600 1.184.400 32.000 1.587.200

Израда и постављање табли - "забрањено бацање смећа" ком. 20 40.000 40.000 32.000 8.000

Уклањање смећа дин. 2.763.600 1.184.400 1.579.200

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 3.570.000 3.570.000 320.000 3.250.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 100 1.107.500 1.107.500 1.107.500

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1.841.200 1.841.200

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 871.200 871.200

А.3.1.1.  Припрема и израда промотивног материјала (флајери) ком. 10.000 18,15 185.000 185.000

А.3.1.2.  Снимање промотивног видеа о заштићеном подручју дан 18 48.400,00 871.200 871.200

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 970.000 970.000

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

средине) - обележавање еколошких датума
дин. 970.000 970.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 6.750.000 6.750.000

Б.1. Израда инфо пункта, опремање, одржавање, набавка видео надзора ком. 10 42.063 6.750.000 6.750.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 22.680.000 90.000 22.590.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 11.440.000 90.000 11.350.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 4 500.000 7.500.000 7.500.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 3.940.000 3.940.000 90.000 3.850.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 11.240.000 11.240.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне, флоре и фауне подручја ком. 11.240.000 11.240.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 28.321.840 774.400 27.547.440

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 28.321.840 774.400 27.547.440

Д.1.1. Уређење значајних локација  (видиковац) - постављање мобилијара, инфо 23.378.640 23.378.640

Израда и постављање мобилијара, инфо табли ком. 20 23.378.640 23.378.640

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 4.943.200 774.400 4.168.800

Уређење пешачких стаза км 40 96.800 4.943.200 774.400 4.168.800

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама и набавка радних 

машина за одржавање подручја

91.300.000 91.300.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 215.902.140 17.049.200 1.042.000 197.810.940

% 100,00 7,90 0,48 91,62

Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" 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 10.878.410 1.598.440 84.000 9.195.970

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 5.402.000 1.400.000 80.000 3.922.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 3.602.000 80.000 3.522.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 280.000 280.000 80.000 200.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, тер.возило, GPS ком. 3.222.000 3.222.000 3.222.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 100.000 100.000 100.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 5.261.110 198.440 4.000 5.058.670

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 4.020.000 80.000 3.940.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Набавка теренског возила и материјални трошкови стручне службе дин. 3.100.000 3.100.000 3.100.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у, набавка рачунара дин. 340.000 340.000 340.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 270.000 270.000

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 2 150.000 150.000

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 4.000 157.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 500.000 500.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 190.750 190.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 215.300 215.300

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 100.000 100.000

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

датума
дин. 100.000 100.000 100.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 250.000 250.000

Б.1. Израда пројекта за Инфо-пункт и прибављање документације ком. 1 250.000 250.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 1.450.000 1.450.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 250.000 250.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 250.000 250.000 250.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 1.200.000 1.200.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.858.000 2.858.000

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.858.000 2.858.000

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 484.000 484.000

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 484.000 484.000

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама; подршка руралном 

развоју 

5.000.000 5.000.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 20.436.410 1.598.440 84.000 18.753.970

% 100,00 7,82 0,41 91,77

Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2021. годину
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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 4.468.010 1.598.440 44.000 2.825.570

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 2.400.000 1.400.000 1.000.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 600.000 600.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 250.000 250.000 250.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, GPS ком. 250.000 250.000 250.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 100.000 100.000 100.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 1.929.510 198.440 44.000 1.687.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 930.000 80.000 850.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 250.000 250.000 250.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, дин. 100.000 100.000 100.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 4.000 157.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 340.000 40.000 300.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 190.750 190.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 138.500 138.500

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 18.500 18.500

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 48.400,00

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 120.000 120.000

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

датума
дин. 120.000 120.000 120.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 3.500.000 3.500.000

Б.1. Израда Инфо-пункта и опремање ком. 1 3.500.000 3.500.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 250.000 250.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 250.000 250.000

Г.1.1.
Мониторинг флоре и фауне са организовањем семинара и штампањем 

публикације
ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 250.000 250.000 250.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1.
Истраживања орнитофауне са организовањем семинара и штампањем 

публикације
ком. 1.200.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.399.840 2.399.840

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.399.840 2.399.840

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

табли, одржавање
2.012.640 2.012.640

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.012.640 2.012.640

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 387.200 387.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 387.200 387.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама Набавка радне 

машине за одржавање подручја-уређење водотока, канала и др.
13.300.000 13.300.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 23.917.850 1.598.440 44.000 22.275.410

% 100,00 6,68 0,18 93,13
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2022. годину 

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 7.556.810 1.598.440 5.958.370

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 5.202.000 1.400.000 3.802.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 3.402.000 3.402.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 100.000 100.000 100.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, тер.возило, GPS ком. 3.222.000 3.222.000 3.222.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 80.000 80.000 80.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 2.139.510 198.440 1.941.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 1.230.000 80.000 1.150.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 250.000 250.000 250.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, набавка плотера дин. 400.000 400.000 400.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 161.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 350.000 350.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 90.750 90.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 215.300 215.300

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 100.000 100.000

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

датума
дин. 100.000 100.000 100.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 300.000 300.000

Б.1. Набавка опреме за видео надзор ком. 1 300.000 300.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 3.000.000 3.000.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 3.000.000 3.000.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 1 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 500.000 500.000 500.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком.

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 484.000 96.800 387.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 484.000 96.800 387.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама Набавка радне 

машине за одржавање подручја за тешко приступачне терене-уређење 

водотока, канала и др.

7.700.000 7.700.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 21.414.810 1.695.240 19.719.570

% 100,00 7,92 92,08
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2023. годину

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 4.720.010 1.743.640 40.000 2.936.370

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 2.525.200 1.545.200 980.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 725.200 145.200 580.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 180.000 180.000 180.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу - службена униформа, опрема ком. 445.200 445.200 145.200 300.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 100.000 100.000 100.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 1.979.510 198.440 40.000 1.741.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 1.080.000 80.000 1.000.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 300.000 300.000 300.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, набавка штампача дин. 200.000 200.000 200.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 161.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 340.000 40.000 300.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 90.750 90.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 215.300 215.300

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 100.000 100.000

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

еколошких датума
дин. 100.000 100.000 100.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 500.000 500.000

Б.1. Одржавање инфо-пункта ком. 1 500.000 500.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 2.350.000 2.350.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 850.000 850.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 1 1.500.000 500.000 500.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 350.000 350.000 350.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 1.500.000 1.500.000

Г.2.1. Истраживања флоре и израда вегетацијске карте ком. 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 484.000 96.800 387.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 484.000 96.800 387.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама; подршка руралном 

развоју

11.000.000 11.000.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 21.428.010 1.840.440 40.000 19.547.570

% 100,00 8,59 0,19 91,22
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2024. годину

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 4.926.810 1.598.440 84.000 3.244.370

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 2.902.000 1.400.000 1.502.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 1.102.000 1.102.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 100.000 100.000 100.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, Мотор-крос, GPS ком. 922.000 922.000 922.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 80.000 80.000 80.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 1.759.510 198.440 84.000 1.477.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 860.000 80.000 40.000 740.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 240.000 240.000 40.000 200.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, набавка рачунара дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 4.000 157.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 340.000 40.000 300.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 90.750 90.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 265.300 265.300

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 150.000 150.000

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

датума
дин. 150.000 150.000 150.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 150.000 150.000

Б.1. Израда пројекта за Инфо-пункт и прибављање документације ком. 1 150.000 150.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 2.350.000 2.350.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 850.000 850.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 1 500.000 500.000 500.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 350.000 350.000 350.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 1.500.000 1.500.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 484.000 96.800 387.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 484.000 96.800 387.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама и набавка радне 

машине за одржавање подручја (водотока и тд.)
11.500.000 11.500.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 21.784.810 1.695.240 84.000 20.005.570

% 100,00 7,78 0,39 91,83
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2025. годину

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 7.196.810 1.598.440 124.000 5.474.370

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 5.182.000 1.400.000 80.000 3.702.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 3.382.000 80.000 3.302.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 80.000 80.000 80.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, тер.возило, GPS ком. 3.222.000 3.222.000 3.222.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 80.000 80.000 80.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 1.819.510 198.440 44.000 1.577.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 920.000 80.000 840.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 300.000 300.000 300.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, набавка рачунара дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 4.000 157.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 340.000 40.000 300.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 90.750 90.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 195.300 195.300

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 80.000 80.000

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

датума
дин. 80.000 80.000 80.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 350.000 350.000

Б.1. Одржаавње инфо-пункта ком. 1 350.000 350.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 2.235.000 2.235.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 1.850.000 1.850.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 350.000 350.000 350.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 385.000 385.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 385.000 385.000 385.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 484.000 96.800 387.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 484.000 96.800 387.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама; подршка развоју 

руралних подручја

9.500.000 9.500.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 22.139.810 1.695.240 124.000 20.320.570

% 100,00 7,66 0,56 91,78
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2026. годину

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 7.286.810 1.598.440 84.000 5.604.370

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 5.272.000 1.400.000 3.872.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 3.472.000 3.472.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 100.000 100.000 100.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, тер.возило, GPS ком. 3.222.000 3.222.000 3.222.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 150.000 150.000 150.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 1.819.510 198.440 84.000 1.537.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 920.000 80.000 40.000 800.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 240.000 240.000 40.000 200.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, набавка рачунара дин. 100.000 100.000 100.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 4.000 157.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 340.000 40.000 300.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 90.750 90.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 195.300 195.300

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 80.000 80.000

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

датума
дин. 80.000 80.000 80.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 350.000 350.000

Б.1. Одржаавње инфо пункта ком. 1 350.000 350.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 1.785.000 1.785.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 400.000 400.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 400.000 400.000 400.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 1.385.000 1.385.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 1.385.000 1.385.000 1.385.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 3.058.000 96.800 2.961.200

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 3.058.000 96.800 2.961.200

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 684.000 96.800 587.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 684.000 96.800 587.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама; подршка развоју 

руралних подручја; Набавка комбија 
8.300.000 8.300.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 20.779.810 1.695.240 84.000 19.000.570

% 100,00 8,16 0,40 91,44
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2027. годину

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 7.880.010 1.743.640 164.000 5.972.370

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 3.025.200 1.545.200 80.000 1.400.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 1.225.200 145.200 80.000 1.000.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 200.000 200.000 80.000 120.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску сл. - службена униформа, крос мотор ком. 945.200 945.200 145.200 800.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 80.000 80.000 80.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 4.659.510 198.440 84.000 4.377.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 3.760.000 80.000 40.000 3.640.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе и набавка теренског возила дин. 3.140.000 3.140.000 40.000 3.100.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, набавка рачунара дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 4.000 157.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 340.000 40.000 300.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 90.750 90.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 195.300 195.300

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 80.000 80.000

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

датума
дин. 80.000 80.000 80.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 150.000 150.000

Б.1. Израда пројекта за Инфо-пункт и прибављање документације ком. 1 150.000 150.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 1.765.000 30.000 1.735.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 380.000 30.000 350.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком.

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 380.000 380.000 30.000 350.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 1.385.000 1.385.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 1.385.000 1.385.000 1.385.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 484.000 96.800 387.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 484.000 96.800 387.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама, израда пројеката 9.000.000 9.000.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 21.653.010 1.840.440 194.000 19.618.570

% 100,00 8,50 0,90 90,60
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2028. годину

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 7.236.810 1.598.440 164.000 5.474.370

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 5.282.000 1.400.000 80.000 3.802.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 3.482.000 80.000 3.402.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 180.000 180.000 80.000 100.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, тер.возило, GPS ком. 3.222.000 3.222.000 3.222.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 80.000 80.000 80.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 1.759.510 198.440 84.000 1.477.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 860.000 80.000 40.000 740.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 240.000 240.000 40.000 200.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, набавка рачунара дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 4.000 157.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 340.000 40.000 300.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 90.750 90.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 195.300 195.300

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 80.000 80.000

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

датума
дин. 80.000 80.000 80.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 650.000 650.000

Б.1. Одржавање инфо пункта ком. 1 650.000 650.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 1.415.000 30.000 1.385.000

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 1.385.000 1.385.000

Г.2.1. Истраживања орнитофауне ком. 1.385.000 1.385.000 1.385.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 484.000 96.800 387.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 484.000 96.800 387.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама; подршка развоју 

руралних подручја и др. пројекти
9.000.000 9.000.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 21.159.810 1.695.240 194.000 19.270.570

% 100,00 8,01 0,92 91,07
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2029. годину

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 4.884.810 1.598.440 164.000 3.122.370

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 2.930.000 1.400.000 80.000 1.450.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 2 700.000 1.800.000 1.400.000 400.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 1.130.000 80.000 1.050.000

А.1.2.1.  Гориво, делови, регистрације возила дин. 180.000 180.000 80.000 100.000

А.1.2.2.  Остали трошкови за чуварску службу-техн. опрема, Мотор, GPS ком. 800.000 800.000 800.000

А.1.2.3.  Остали трошк. за чув. сл.-стр. испит, усавршав., манифест.,семинари дин. 150.000 150.000 150.000

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 1.759.510 198.440 84.000 1.477.070

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 860.000 80.000 40.000 740.000

А.2.1.1.
Бруто зараде стручне службе - Израда планских докумената, припрема и 

реализација програма управљања
год. 580.000 580.000 80.000 500.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 240.000 240.000 40.000 200.000

А.2.1.3.  Израда базе података у ГИС-у рад на терену, набавка рачунара дин. 40.000 40.000 40.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 188.400 188.400

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

А.2.2.2. Израда и постављање табли за обележ. ЗП- ознака - путоказа у зп ком. 4 68.400 68.400

А.2.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 280.360 118.440 4.000 157.920

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

Уклањање смећа дин. 276.360 276.360 118.440 157.920

А.2.4.
ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА - Израда осматрачнице, набавка опреме и 

алата, дежурства и др.
дин. 340.000 40.000 300.000

А.2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА ком. 10 3.000 90.750 90.750

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 195.300 195.300

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 80.000 80.000

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

еколошких датума
дин. 80.000 80.000 80.000

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 550.000 550.000

Б.1. Иодржавање инфо пункта  ком. 1 550.000 550.000

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 6.080.000 30.000 6.050.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 3.580.000 30.000 3.550.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Г.1.2. Мониторинг шума дин. 1.080.000 1.080.000 30.000 1.050.000

Г.2. ИСТРАЖИВАЊА 2.500.000 2.500.000

Г.2.1. Геолошка истраживања ком. 1 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Д. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

Д.1. УРЕЂЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ 2.858.000 96.800 2.761.200

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

табли, одржавање
2.374.000 2.374.000

Израда и постављање мобилијара и инфо табли, уређење локација ком. 2 24.000 2.374.000 2.374.000

Д.1.2. Уређење пешачких и планинарских стаза 484.000 96.800 387.200

Уређење пешачких стаза км 4 96.800 484.000 96.800 387.200

Ђ.

Активности у области сарадње са лок. становништвом, лок. самоуправом и 

заинтересованим странама (НВО) и др.организацијама; подршка развоју 

руралних подручја и др. пројекти
7.000.000 7.000.000

СВЕГА А+Б+Г+Д+Ђ 21.372.810 1.695.240 194.000 19.483.570

% 100,00 7,93 0,91 91,16
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Финансијски план управљања Парком природе "Сићевачка клисура" за 2030. годину

Извори и износи средстава (у динарима)


