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УВОД  

 

Скупштина општине Прокупље донела је Одлуку о заштити стабла домаћег ораха  

(Juglans regia L.) као Споменика природе „Домаћи орах“ - III категорије (Одлука број 06-

22/2003-4). 

 

Стабло је велике старости, правилне и широко гранате крошње, доброг здравственог 

стања са јаким жилиштем. Својим изгледом и очуваношћу доминира простором. 

 

Површина Споменика природе ботаничког карактера „Домаћи орах“ је пројекција 

крошњи и износи 6,09 ари.   

 

Одлуком о заштити за управљача је именовано Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд.  

 

Послове непосредног управљања Спомеником природе „Домаћи орах“ (у даљем тексту: 

СП „Домаћи орах“), на терену спроводи део Јавног предузећа за газдовање шумама 

„Србијашуме“, Шумско газдинство „Топлица“ Куршумлија, Шумска управа Прокупље. 

 

СП „Домаћи орах“ се налази на територији општине Прокупље, Катастарске општине 

Велика Плана, КП број 4315, чији је корисник ЈП „Србијашуме“ Београд. Заштићено стабло 

домаћег ораха налази се у одељењу 52/5 Газдинске јединице „Велики Јастребац Прокупачки“ 

(2011-2020. године).   

 

Правни основ за израду Плана управљања СП „Домаћи орах“ за период од 2021-2030. 

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

гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон).   

 

План је урађен у складу са: 

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

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

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

101/16); 

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

и 95/18-др.закон); 

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

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

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

95/18-др.закон); 

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

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

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

20/15, 87/18 и 87/18-др.закон); 

ü Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник Републике Србије“, број 102/07); 

ü Просторним планом Републике Србије 2010-2014-2020 („Службени гласник 

Републике Србије“, број 88/10); 

ü Просторним планом општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље“, број 

4/11); 
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ü Студијом заштите Споменик природе „Домаћи орах“ (Завод за заштиту природе, 

2002);  

ü Условима заштите природе за израду Плана управљања СП „Домаћи орах“ за период 

2021-2030. године (Завод за заштиту природе Србије, акт 03 број); 

ü Основом газдовања шумама за Газдинску јединицу „Велики Јастребац Прокупачки“ 

(2011-2020. године); 

ü Водним условима за израду Плана управљања СП „Домаћи орах“ 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 

надлежни орган који је донео акт о заштити природног добра. 

 

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 

 

Споменик природе „Домаћи орах“ налази се у селу Велика Плана,  на удаљености 20 

километара од Прокупља. Стабло домаћег ораха представља капиталан примерак своје врсте, 

како по старости и димензијама, тако и по декоративности. Дебло почиње да се грана на 1,70 м 

од земље. Крошња је лепо формирана, скоро јајаста (ширина већа од висине), што даје 

изванредну лепоту хабитусу стабла. Терен где се стабло налази је блага падина. Околина 

стабла је обрасла воћем, врбама и тополама.  

 

Дендромертијске карактеристике стабла су:  

 

Дендрометријска 

карактеристика 

Јединица 

мере 

Стабло  

Обим дебла на 1,30 м м 3,90 

Пречник дебла на 1,30 м м 1,24 

Висина стабла  м 20,00 

Висина до прве живе гране  м 3,70 

Пречник крошње м 26,9х28,8  

Старост стабла година 130 

* Извор: Студија заштите Споменика природе „Домаћи орах“  

 

 

2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Простор на коме се налази СП „Домаћи орах“ спада у зоне очуване природе. Квалитет 

животне средине у заштићеном подручју је задовољавајући што је резултат његовог 

периферног положаја у односу на градске и привредне центре. У непосредној околини 

заштићеног подручја не постоје значајни загађивачи воде, земљишта и ваздуха. Од привредних 

активности, у непосредној околини СП „Домаћи орах“, једино се одвијају активности на 

редовном газдовању шумама.  

3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ  

ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 
 

 

На подручју СП „Домаћи орах“ установљен је режим заштите III степена којим се 

забрањује:   

 

ü сећи стабло, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузимати било 

које друге радње које би могле изменити његов изглед или довести у питање 

његов биолошки опстанак; 

ü ложење ватре; 

ü паркирање аутомобила; 

ü депоновање смећа и другог отпада; 

ü раскопавање и депоновање земље; 

ü промена намене заштићене површине,  
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односно дозвољавају се: 

 

ü биолошко техничке мере заштите; 

ü редовно уклањање отпада и смећа и  

ü кошење траве и уклањање корова. 

Ризици угрожавања СП „Домаћи орах“ су: 

 

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

шумском основом, планским документима и другим пројектима и програмима 

донетим у складу са законским прописима; 

 

ü непоступање у складу са одредбама Закона о заштити природе;  

 

ü непоступање у складу са Одлуком о заштити СП „Домаћи орах“. 

 

 

4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И  

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

Концепт заштите, очувања и унапређења СП „Домаћи орах“ дефинисан је Одлуком о 

заштити заштићеног подручја. 

 

Управљач је дужан да чува и одржава СП „Домаћи орах“ и у случају настанка промена 

које споменик природе могу одштетити или угрозити његова битна својства одмах обавести 

Завод за заштиту природе Србије. Такође управљач је у обавези да редовно уклања смеће и 

коров са простора ботаничког споменика природе.  

 

Постављени концепт заштите, односно дугорочнии циљеви заштите, очувања и 

унапређења СП „Домаћи орах“  захтевају од управљача да планским документом планира 

спровођење мера заштите и контроле поштовања дефинисаног режима, као и организовање 

ограничених посета СП „Домаћи орах“.  

 

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ 

ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА  

За реализацију дугорочних циљева СП „Домаћи орах“ морају се створити предпоставке и 

обезбедити услови и то по приоритетима:  

 

ü Доношење планске и програмске документације: сагласно Одлуци о заштити СП 

„Домаћи орах“ управљач ће донети неопходна управљачка документа, односно: План 

управљања за период 2021-2030. године, годишње програме управљања СП „Домаћи 

орах“ и Извештаје о остваривању годишњих програма управљања СП „Домаћи 

орах“.  
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ü Организационо, кадровско и техничко опремање управљача: непосредни послови 

управљања спроводиће се преко Шумског газдинства „Топлица“ из Куршумлије,  

Шумске управе Прокупље. ШГ „Топлица“ Куршумлија има вишедеценијско 

искуство у управљању заштићеним подручјима и у наредном планском периоду 

планира се унапређење рада у смислу стручног усавршавања постојећих кадрова, 

унапређења у техничком и технолошком смислу кроз набавку опреме и савремених 

средстава рада.   

 

ü Међусобна сарадња и комуникација са корисницима простора у непосредном 

окружењу СП „Домаћи орах“, локалном самоуправом, Министарством заштите 

животне средине, Заводом за заштиту природе и другим научно-истраживачким 

институцијама.   

 

ü Обезбеђење финансијских средстава – подразумева трајно и стабилно финансирање 

Плана управљања на основу Закона о заштити природе и Одлуке о заштити СП 

„Домаћи орах“. 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 из средстава 

управљача (из обављања делатности газдовања шумама) и средстава локалне 

самоуправе која је донела акт о заштити. Напомена: у претходном планском периоду 

локална самоуправа уопште није суфинансирала реализацију Плана управљања СП 

„Домаћи орах“. 

 

 

6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, 

ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ И 

СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ  
 

Приоритетне активности су:  

ü Заштита СП „Домаћи орах”: основни и трајни задатак управљача је чување СП 

„Домаћи орах“ и спровођење прописаног режима заштите утврђеног актом о 

заштити, односно предузимање мера и извршење послова на обезбеђењу унутрашњег 

реда (чување, контрола посетилаца и корисника, пружање помоћи, савета и услуга, 

одржавање чистоће и уредности и др.) и обележавању заштићеног подручја. За 

обављање ових послова управљач ће организовати службу чувања у складу са 

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби СП „Домаћи орах“.  

 

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 Скупштина општине Прокупље и обавеза доношења регулисана је Законом о 

заштити природе и Одлуком о заштити СП „Домаћи орах“. Управљач је истовремено 

и корисник шума и има обавезу доношења основе газдовања шумама.   

 

ü Обележавање СП „Домаћи орах”: 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.  
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ü Одржавање уредности и чистоће СП „Домаћи орах”: управљач ће планирати  

активности на одржавању уредности и чистоће, односно активности на уклањању  

отпада са заштићеног подручја и са простора непосредног окружења СП „Домаћи 

орах“. 

 

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 Промоција и презентација вредности и значаја СП „Домаћи орах”: управљач ће 

самостално и у сарадњи са научно-истраживачким институцијама промовисати 

вредности заштићеног подручја.   

 

7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 

 

Полазећи од тога да стабло домаћег ораха чине темељну вредност заштићеног 

споменика, у наредном планском периоду, планирају се активности на мониторингу стабла 

(дендрометријске карактеристике стабала, здравствено стање и мере биолошко-техмичке 

заштите).   

Образовни рад спроводиће се путем презентација и одржавања едукативних предавања у 

школама и у оквиру ограниченог пријема посетилаца СП „Домаћи орах”.  

 

 

8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ 

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ  

 
С обзриом да се ради о споменику природе, ботаничког карактзера, где су заштићена три 

стабла, у наредном планском периоду управљач ће планирати активности на очувању и 

заштити заштићених стабала, као и активности на контроли поштовања дефинисаног режима 

заштите.  

  

У оквиру уређења заштићеног подручја планира се одржавање постојећих ознака и  

уређење локалитета у непосредном окружењу СП „Домаћи орах”, у смислу постављања 

надстрешнице са столом и клупама. 
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9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА 

КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

 
На заштићеном подручју СП „Домаћи орах” установљен је режим заштите III (трећег) 

степена (члан 4. Одлуке о заштити СП „Домаћи орах”), којим су дефинисане мере забране и 

мере и активности које су дозвољене. 

 

Управљач ће одржавати ознаке заштићеног подручја и контролисати поштовање 

дефиниснаог режима заштите. 

 

 

10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 
 

Сагласно дефинасном режиму заштите промоција вредности СП „Домаћи орах” 

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 заштите 

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

Светског дана планина, Дана заштите Динарида и др.   

 

 

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 СП „Домаћи орах” 

чине: Студија заштите Споменика природе „Домаћи орах“; План управљања СП „Домаћи 

орах” за период 2021-2030. године; Основа  газдовања шумама за Газдинску јединицу „Велики 

Јастребац  - Прокупачки “ и други управљачки документи.   

12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ 

ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 
  

 

Јавно предузеће „Србијашуме“, као управљач СП „Домаћи орах”, у претходном периоду 

остварило је сарадњу са локалним становништвом, локалном самоуправом и другим 

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

ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА 

И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ  
 

 

 Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд конципирало је План управљања СП „Домаћи 

орах” 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 СП „Домаћи орах”.  

 

 План управљања СП „Домаћи орах” 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 СП „Домаћи орах”, 

обележавање, одржавање и уређење СП „Домаћи орах”, мониторинг заштићених 

стабала, 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 СП „Домаћи орах”; спровођење 

образовно-промотивних активности; сарадња 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 СП „Домаћи орах”.    

 

План управљања СП „Домаћи орах” 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 СП „Домаћи орах” (субјект: управљач; динамика: 2020. година и у 

2030. години за наредни десетогодишњи период);  

ü Годишњи програм управљања „Домаћи орах” (субјект: управљач; динамика: сваке 

године се ради и то до 15. новембра текуће за наредну годину, уз обавезу доставе 

Скупштини општини Прокупље на давање сагласности);  

ü Извештај о остваривању годишњег програма управљања СП „Домаћи орах”  (субјект: 

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

годину, уз обавезу доставе Скупштини општини Прокупље);  

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

(субјект: управљач; динамика: 2021-2030. године). 
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2. Обележавање СП „Домаћи орах“ што обухвата: 

  

ü Одржавање обележених граница СП „Домаћи орах”, односно њихово обнављање, 

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

што ће се прецизирати Годишњим програмима управљања; динамика: 2021 – 2030.  

година). 

3. Чување СП „Домаћи орах“ што обухвата: 

 

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

мора да испуњава управљач заштићеног подручја (субјект: управљач, што ће се 

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

 

4. Уређење СП „Домаћи орах“ што обухвата: 

 

ü Постављање и обнављање путоказа и ознака, уређење пешачке стазе и уклањање 

комуналног отпада (субјект: управљач, што ће се прецизирати Годишњим 

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

 

5. Популаризација и презентација СП „Домаћи орах“ што обухвата: 

 

ü Штампање флајера, лифлета и публикација (субјект: управљач, што ће се прецизирати 

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

 

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

„Домаћи орах“ што обухвата израду програма и пројеката из области:  

 

ü мониторинга здравственог стања стабала (субјект: управљач, 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 СП 

„Домаћи орах”, у оквиру Плана управљања СП „Домаћи орах” за период 2021 - 2030. година,  

процењено је да су неопходна финансијска средства у износу од:  

 

Период  

2021-2030. године  

Учешће (динара) Свега 

(динара) ЈП „Србијашуме“ Буџета СО Прокупље  

1.025.550 482.900 1.508.450 

% 68 32 100 

 

 

С обзиром да се План управљања СП „Домаћи орах”,  ради за период од 10 година, 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. 

 

План управљања СП „„Домаћи орах”,  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 СП „Домаћи орах”, сагласност даје Скупштина 

општине Прокупље.   

 

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, Одлуци о заштити СП „Домаћи 

орах” и Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби СП „Домаћи орах”. 

 

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

др.) и на иста добије сагласност надлежног органа. 

 

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

на подручју СП „Домаћи орах”, од стране надлежне инспекције за заштиту  

животне средине, шумарство, ловство и др. 
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ü Програме и пројекте из области заштите, унапређења, промовисања и одрживог 

развоја СП „Домаћи орах”,  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 сачинила: 

 

Радмила Нишавић, дипл.инж.шум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Шумског газдинства „Топлица“ Куршумлија   

 

Добривоје Милисављевић, дипл.инж.шум. 
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15. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ  
                                    



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 1.339.050 432.500 906.550

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 500.800 187.800 313.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 10 394.800 394.800 154.800 240.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 10.000 106.000 33.000 73.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 10 106.000 106.000 33.000 73.000

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

А.1.2.3.
 Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит, службена 

легитимација
дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 838.250 244.700 593.550

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 813.850 237.500 576.350

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

управљања
ком. 10 707.850 707.850 208.500 499.350

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 10 106.000 106.000 29.000 77.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 24.400 7.200 17.200

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница дин.

А.2.2.2. Израда и постављање табли - ознака ком. 2 24.400 24.400 7.200 17.200

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 169.400 50.400 119.000

Г.1. МОНИТОРИНГ 169.400 50.400 119.000

Г.1.1. Мониторинг флоре и фауне ком. 10 169.400 169.400 50.400 119.000

СВЕГА А+Б+Г+Д 1.508.450 482.900 1.025.550

% 100 32,01 67,99

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за период 2021 -2030. године
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Вид рада

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 

м
ер

е

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 132.180 43.580 88.600

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 49.480 18.480 31.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 10.000 10.000 3.000 7.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 82.700 25.100 57.600

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 70.500 21.500 49.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 12.200 3.600 8.600

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли 1 12.200 12.200 3.600 8.600

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 149.120 48.620 100.500

% 100,00 32,60 67,40

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2021. годину
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Вид рада

Ј
ед
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а
 

м
ер

е

Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 119.980 39.980 80.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 49.480 18.480 31.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 10.000 3.000 7.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 70.500 21.500 49.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 70.500 21.500 49.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 136.920 45.020 91.900

% 100,00 32,88 67,12

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2022. годину
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Вид рада

Ј
ед

и
н

и
ц

а
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Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 119.980 39.980 80.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 49.480 18.480 31.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 10.000 3.000 7.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 70.500 21.500 49.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 70.500 21.500 49.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 136.920 45.020 91.900

% 100,00 32,88 67,12

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2023. годину 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

Вид рада
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Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 119.980 39.980 80.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 49.480 18.480 31.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 10.000 3.000 7.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 70.500 21.500 49.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 70.500 21.500 49.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 136.920 45.020 91.900

% 100,00 32,88 67,12

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2024. годину 
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Вид рада
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Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 119.980 39.980 80.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 49.480 18.480 31.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 10.000 3.000 7.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 70.500 21.500 49.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 70.500 21.500 49.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 136.920 45.020 91.900

% 100,00 32,88 67,12

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2025. годину 
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Вид рада
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Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 119.980 39.980 80.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 49.480 18.480 31.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 10.000 3.000 7.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 70.500 21.500 49.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 70.500 21.500 49.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 136.920 45.020 91.900

% 100,00 32,88 67,12

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2026. годину
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Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 132.180 43.580 88.600

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 49.480 18.480 31.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 10.000 3.000 7.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 82.700 25.100 57.600

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 70.500 21.500 49.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 10.000 10.000 3.000 7.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 12.200 3.600 8.600

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли 1 12.200 12.200 3.600 8.600

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 149.120 48.620 100.500

% 100,00 32,60 67,40

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2027. годину 
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Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 123.980 41.980 82.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 51.480 19.480 32.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 12.000 4.000 8.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 12.000 12.000 4.000 8.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 72.500 22.500 50.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 72.500 22.500 50.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 12.000 12.000 4.000 8.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 140.920 47.020 93.900

% 100,00 33,37 66,63

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2028. годину 
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Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 123.980 37.980 86.000

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 51.480 19.480 32.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 12.000 4.000 8.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 12.000 12.000 4.000 8.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 72.500 18.500 54.000

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 72.500 18.500 54.000

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 60.500 60.500 18.500 42.000

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 12.000 12.000 12.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 140.920 43.020 97.900

% 100,00 30,53 69,47

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2029. годину 
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Извори и износи средстава (у динарима)



Обим                

радова

Јединична        

цена                
Укупно                                                        

Буџет 

општине   

Средства 

управљача 

1 2 3 4 5 6 7 8

А. ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДРУЧЈА 226.830 65.480 161.350

А.1.  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 51.480 19.480 32.000

А.1.1.  Бруто зараде чувара ком. 1 39.480 39.480 15.480 24.000

А.1.2.  Материјални трошкови чуварске службе 12.000 4.000 8.000

А.1.2.1.  Гориво дин. 1 12.000 12.000 4.000 8.000

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

А.1.2.3.  Остали трошкови за чуварску службу - стручни испит дин.

А.2. ОДРЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА 175.350 46.000 129.350

А.2.1. ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 175.350 46.000 129.350

А.2.1.1. Бруто зараде стручне службе - припрема и реализација програма управљања ком. 1 163.350 163.350 42.000 121.350

А.2.1.2. Материјални трошкови стручне службе дин. 1 12.000 12.000 4.000 8.000

А.2.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА

А.2.2.1. Обележавање и обнављање граница

А.2.2.2. Израда и постављање табли

А.3.  ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

А.3.1.  ПОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ

А.3.2.  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ 

Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

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

Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 16.940 5.040 11.900

Г.1. МОНИТОРИНГ 16.940 5.040 11.900

Г.1.1. Биолошко - техничке мере заштите 1 16.940 16.940 5.040 11.900

СВЕГА А+Б+Г+Д 243.770 70.520 173.250

% 100,00 28,93 71,07

Финансијски план управљања Спомеником природе "Домаћи орах" за 2030. годину
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Извори и износи средстава (у динарима)


