
 
УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН 
ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 2, 23000 ЗРЕЊАНИН 
Матични број: 08965749 ПИБ: 109846467 
Број рачуна:  840-1197664-16 
Телефон: 023/521-032; Факс: 023/521-034 
 E-mail: rezervatiprirodezr@gmail.com;   www.rezervatiprirode.com  

 
Број:II-09-18/2019-603 
Датум:25.04.2019. године 
 
 
На основу чл. 52 Закона о заштити природе („Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка, 14/16 и и 95/18-др. закон) и члан 13. Покрајинске скупштинске одлуке о заштити 
Парка природе „Русанда“ („Службени лист АПВ“, бр. 8/19), Установа „Резервати природе“ 
Зрењанин, доноси 
 

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА УПРАВЉАЊА  
ПАРКА ПРИРОДЕ „РУСАНДА“ ЗА ПЕРИОД 2015-2024. ГОДИНЕ 

 
I 

У Плану управљања Парка природе „Русанда“ за период 2015-2024. године, на који је 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине дао 
сагласност бр. 130-501-743/2015-04 од 30.04.2015. године: 
 

1. Речи: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ замењују се речима: „Установа 
„Резервати природе“ Зрењанин“ у одговарајућем падежу; 
 

2. Речи: „Покрајинском уредбом“ замењују се речима: „Покрајинском скупштинском 
одлуком“ у одговарајућем падежу ; 
 

3. Речи: „Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине“ замењују се речима: „Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 
животне средине“ у одговарајућем падежу; 
 

4. Део 1.3. мења се и гласи: 
„Управљач: Установа „Резервати природе“ Зрењанин из Зрењанина, Војводе Петра 
Бојовића2, 23000 Зрењанин (у даљем тексту: Установа). 
Основ Управљања:  
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – 

исправка, 14/2016 и 95/2018-др. закон); 
- Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Русанда“ („Службени 

лист АПВ“, бр. 8/2019); 



 
- Правилник о унутрашњем реду у чуварској служби; 
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја 
План управљања Парка природе „Русанда“ за период 2015-2024. године, који је донет 
на основу члана 13. Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе 
„Русанда“ („Службени лист АПВ“, број 8/2019).“; 

 
5. Део 2.4. мења се и гласи: 

„На основу члана 24. став 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – др. закон), 
Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја 
(„Службени гласник РС“, број 85/2009) и члана 37. Статута Установе („Службени 
гласник РС“, број 31/16), дефинисано је да послове заштите, унапређења, промовисања 
и одрживог развоја заштићеног подручја, може да обавља управљач – правно лице 
основано за обављање послова из области заштите природе, управљања природним 
добрима, односно чија је делатност у блиској вези са тим пословима. 
У циљу ефикаснијег функционисања, као и обједињавања истих или сличних, односно 
међусобно повезаних послова, у Установи се образују два одељења, и то: 
1. Одељење финансијско – рачуноводствених и општих послова, и 
2. Одељење заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног 
подручја, у оквиру ког су формирана два одсека: 
 - Одсек за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље, 
и 
 - Одсек чуварске службе. 
 Радом Установе руководи директор, који организује рад у складу са Статутом Установе 
и Правилником о раду. Директор Установе има помоћника који му помаже у вођењу 
пословне политике Установе. Радом одељења руководе руководиоци одељења, а радом 
одсека руководи шеф одсека. Руководиоци одељења и шефови одсека за свој рад 
одговарају директору Установе.“; 
 

6. У делу 3.1.1. додаје се нова алинеја која гласи: „План заштите од пожара“; 
 
 

7. У делу 3.3. се став 4. мења и гласи: „Неопходна средства: променљива средства од 
наплате накнада.“, а став 5. се мења и гласи: „Извор финансирања: Одлука о накнадама 
за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Русанда“ („Службени лист АПВ“, 
број 20/2019)“; 
 

8. У делу 3.4.1. став мења се и гласи: „Неопходна средства: 1.000.000,00“ 
 

9. У делу 3.4.1. у тексту под поднасловом „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДНОГ РЕЖИМА“ 
став 4. мења се и гласи: „Неопходна средства: на основу пројекта“; 
 



 
10. У делу 3.4.2. став 2. мења се и гласи: „Неопходна средства: 2.000.000,00“; 

 
11. У делу 3.5.1. став 2. мења се и гласи: „Управљач ће се бавити развијањем сарадње и 

партнерства са локалним заједницама, власницима и корисницима непокретности на 
подручју Парка природе „Русанда“. Учешће јавности у пословима заштите и развоја 
Парка природе„Русанда“ је важно за спровођење постављених задатака Покрајинском 
скупштинском одлуком. Јавност ће бити обавештавана о спровођењу Плана 
управљања, годишњих програма управљања, и специјалних пројеката на трибинама, 
посебним радионицама и конференцијама и преко јавних локалних и националних 
медија.“; 
 

12. У делу 3.5.1. став 3. мења се и гласи: „Неопходна средства: 500.000,00 динара“; 
 

13. Део 3.5.2. мења се и гласи: „Установа учествује на сајмовима туризма у Београду и 
Новом Саду и том приликом ће поред Специјалног резервата природе „Ритови доњег 
Потисја“ представити и Парк природе „Русанда“ и предности које локална заједница и 
сама Установа имају од истог. 

  Неопходна средства: 300.000,00 
  Извор финансирања: Управљач“; 

 
14. У делу 3.5.3. у ставу 2. се речи: „СБ „Русанда“ замењују речју: „Установе“; 

 
15. У делу 3.5.6. речи: „Специјална болница“ замењују се речју: „Установа“; 

 
16. У делу 3.5.8. ставу 4. мења се и гласи: „Осим са директним корисницима простора, 

планира се сарадња са државним и покрајинским органима управе, Покрајинским 
заводом за заштиту природе, Природно-математичким факултетом у Новом Саду и 
другим научним и стручним институцијама и организацијама.“; 
 

17. У делу 3.5.8. став 6. мења се и гласи: „Неопходна средства: 500.000,00 динара“; 
 

18. Наслов дела 4.1. мења се и гласи: „ОРГАНИЗАЦИЈА КАДРОВА УПРАВЉАЧА“ 
 

19. У делу 4.1. подтачка 4.1.1. се брише и подтачке 4.1.2. и 4.1.3. постају подтачке 4.1.1. и 
4.1.2.; 
 

20. Део 5. се замењује са следећим насловом и садржајем: 
 

 
 

 



 
5. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА – КАЛКУЛАЦИЈА ЗА 10 

ГОДИНА (оквирно) 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Табела прихода за Парк природе „Русанда” 

  
 

Извори прихода 
 Износ у динарима 

1 
Средства Буџета Републике Србије 0 

Министарство заштите животне средине 0 

Остала средства Републике Србије 0 

2 
Средства Буџета Аутономне покрајине 53.840.000 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине  

3 Локална самоуправа 0 

4 
Сопствени приходи – из буџета града Зрењанина  

Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја  

Установа „Резервати природе“Зрењанин 2.650.000 

5 Средства донација, поклона и помоћи 0 

6 Остала средства 230.0000 

    Укупно приходи 56.720.000 
 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Табела планираних расхода за Парк природе „Русанда” (оквирно) 

Врста расхода 

Извори и износи срадстава (у динарима) 

Буџет 
РС 

Буџет  
АПВ 

Локална 
самоуправа 

Установа 
„Резервати 
природе“Зр

ењанин 

Донације
, 

поклони 
и помоћ 

Остала 
средства 

Укупно 

А) Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А 1. Чување               
А 1.1. Бруто зараде 
два чувара  16.000.000      

А 1.2. Опремање 
чуварске службе  1.920.000      

А 1.3. Едукација 
запослених  1.200.000      

А 2. Одржавање        
А 2.1. Бруто зaрадe 
осталог особља 
запосленог код 
Управљача на 
пословима 
управљања 
заштићеним 
подручјем  10.000.000      
А 2.2. Опремање 
стручне службе  260.000      



 
А 2.3. Обележавање 
ЗП  1.000.000      
А 2.4.Обележавање 
заштићеног 
подручја –
информативно 
едукативне табле  1.500.000      
А  2.5. Активности 
на уређењу 
појединих зона и 
локалитета        
А3. Презентација и 
промоција 
вредности 
заштићеног 
подручја        
А 3.1. Штампање 
промотивног 
материјала  1.500.000      
А 3.2. Учешће 
јавности    500.000    
А 3.3. Одржавање 
сајта заштићеног 
подручја    150.000    

А 3.4. Учешће на 
сајмовима-туризам    1.300.000    

А 3.5. Снимање 
образовних емисија 
и филмова  1.500.000      
А 3.6. Сарадња са 
корисницима 
заштићеног 
подручја 
    

700.000 
    

A 3.7. 
Имплементација 
ГИС технологије  1.000.000      

УКУПНО А)  35.880.000  2.650.000    
  

Б) Управљање посетиоцима 
Б 1. Изградња 
настрешнице за 
посетиоце и 
пешачке стазе  1.500.000      

УКУПНО Б)  1.500.000      
 

В) Праћење и унапређење стања заштићених подручја 

В 1. Мониторинг 
осталих врста и 
птица  

2.960.000 
    230.000  

В 2. Ревитализација 
ливада и пашњака  1.000.000      



 
В 3. Научно-
истраживачки и 
образовни рад  5.000.000      

УКУПНО В)  8.960.000    230.000  
  

Г) Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Г 1. Постављање 
видиковаца  500.000      

Г 2. Одржавање 
простора  2.000.000      
Г 3. Коришћење 
природних 
вредности        

УКУПНО Г)  2.500.000      
 

Д) Остали некатегорисани послови 
Д 1. Трошкови 
објављивања 
управљачких 
докумената у 
Службеном 
гласнику  5.000.000      
Д 2. Противпожарна 
заштита        

УКУПНО Д)  5.000.000      
 
УКУПНО 
ПЛАНИРАНИ 
РАСХОДИ  53.840.000  2.650.000  230.000  
 
 
 
           
II 
Задужује се стручна служба Установе „Резервати природе“ Зрењанин да изради пречишћен 
текст Плана управљања Парка  природе „Русанда“ за период 2015-2024. године.  
 

 

 

 ДИРЕКТОР 
 Др Дејан Јованов 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


