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1. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ, КАО И 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

 
1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДРУЧЈУ ПОД ЗАШТИТОМ: 

Назив заштићеног подручја: „Русанда“. 

 Врста заштићеног подручја: Парк природе  

Национална заштита: II категорија 

IUCN Category: IV –Подручје управљања стаништима и врстама 

Национални значај: Заштићено подручје од покрајинског/регионалног, односно 
великог значаја 

Међународни значај: Подручје Русанде и Окањ баре образује међународно 
значајно подручје за птице „Окањ и Русанда“ (IBA, код RS010IBA) a издвојено је и 
као међународно значајно подручје за биљке у оквиру IPA подручја „Средњи 
Банат“. Стаништa панонских сланих степа и сланих мочвара представљају један 
од три приоритетна типа станишта за заштиту на подручју Европске уније (Natura 
2000 код: *1530). 
 
1.2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПОВРШИНА И РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ 

Парк природе "Русанда" налази се у К.О. Меленци (Град Зрењанин) и К.О. Кумане 
(Општина Нови Бечеј). Укупна површина заштићеног подручја износи 1159 ha 97 a 89 m2 
од чега 34% припада режиму заштите II степена, a 66% режиму заштите III степена. Oкo 
Парка природе "Русанда" успостављена је заштитна зона кoja обухвата површину од 
4482,03 ha. У државној и друштвеној својини је око 87% површине под заштитом.  

 

 



1.3. УПРАВЉАЧ И ОСНОВ УПРАВЉАЊА 

Управљач: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ из Меленаца. 

Основ управљања: 

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010), 
- Покрајинска уредба о проглашењу Парка природе „Русанда“ ("Сл. лист АП 
Војводине", бр. 27/2014), 
- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, 
- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја. 

 
План управљања Парком природе „Русанда“ доноси се на основу Члана 13. 

Покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе „Русанда“ ("Сл. лист АП Војводине", бр. 
27/2014). 

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. 36/09, 88/10, 

91/10 – ИСПРАВКА, 14/16 И 95/18-ДР. ЗАКОН); 
- ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ 

„РУСАНДА“ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БР. 8/19); 
- 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). 
 

1.4. OСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА: 

1. Значајна и специфична станишта  
Станишни мозаик: највеће заслањено језеро природног порекла у Србији, комплекс 
отворених станишта и стари парк. ПП „Русанда“ заједно са СРП „Слано копово“ и СРП 
„Окањ бара“ представља део очуваног и еколошки функционалног комплекса заслањених 
језера и ливада у банатском Потисју. Станишта заштићених и строго заштићених врста 
овог комплекса представљају приоритетна подручја за заштиту у Панонском 
биогеографском региону (ПБР).  

2. Велики биодиверзитет  
235 врста виших биљака (посебно значајне врсте које су адаптиране на екстремне 
животне услове); 211 врста птица (посебно значајна селидбена станица птица водених 
станишта и место гнежђења врста карактеристичних за ПБР); 31 врста сисара (посебно 
значајна текуница); више врста еколошки специјализованих водених рачића. 

3. Претежно традиционално коришћење простора 
Традиционални елементи начина живота и рада становника Меленаца и Кумана, два 
ободна насеља, пружају оквир за одржив развој који је повезан са очувањем природних 
вредности овог подручја.  

4. Одржива и на природи заснована бањско-лечилишна делатност  
Бањски комплекс, са лечилишном традицијом од 1867. године уз одрживи начин 
коришћења лековитог језерског седимента. СБР „Русанда“ налази се унутар парка 
површине 4 hа, који представља једину шумолику површину у средњем Банату, те је овде 
регистровано присуство око 2/3 птица забележених на територији Републике Србије. 
  



2. ЦИЉЕВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ПАРКA ПРИРОДЕ 
„РУСАНДА“ 

 
2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ 

Парк природе "Русанда" стављен је под заштиту ради остваривања циљева:  

1. заштите станишта Панонских сланих степа и сланих мочвара приоритетних за 
заштиту на националном и међународном нивоу, очувања њихових еколошких 
карактеристика, као и очувања биодиверзитета специфичног за Панонски 
биогеографски регион;  

2. заштите просторно највећег заслањеног језера у Србији на коме, због положаја и 
специфичних еколошких карактеристика, егзистира велики диверзитет биљних и 
животињских врста;  

3. очувања популација строго заштићених и заштићених врста флоре и фауне, 
нарочито оних чије је постојање везано за слана језера Панонског биогеографског 
региона и Панонске слане степе и слане мочваре, међу којима су нарочито значајне 
следеће врсте биљака: цаклењача (Salicornia europaea), солњача (Salsola soda), 
панонска јурчица (Suaeda pannonica), Bassia sedoides, Scorzonera parviflora, lepljivi 
пуцавац (Silene viscosa), Trifolium ornithopodioides, панонски звездан (Aster tripolium 
subsp. pannonicus), Шварценбергова боквица (Plantago schwarzenbergiana); рачића 
Eoleptestheria spinosa i Imnadia banatica; птица: сива ветрушка (Falco vespertinus), 
властелица (Himantopus himantopus), сабљарка (Recurvirostra avosetta), велика царска 
шљука (Numenius arquata), црноврати гњурац (Podiceps nigricollis), пловка кашикара 
(Anas clypeata), црвеноноги спрудник (Tringa totanus) и сисара: текуница (Spermophilus 
citellus);  

4. очувања коридорске функције и унапређења стања еколошког коридора, 
омогућавања несметане миграције живог света и олакшавања комуникације између 
природних станишта унутар слатинско-степског коридора у банатском Потисју;  

5. одржавања и ревитализације станишта строго заштићених и заштићених врста, 
односно значајних станишних типова;  

6. очувања Парка као подручја значајне хортикултурне вредности, који представља 
једину шумолику површину у средњем Банату;  

7. очувања природних вредности и ресурса, нарочито језерског пелоида (седимента из 
језера), као и побољшања квалитета и лековитости пелоида и воде заслањеног језера 
Русанда;  

8. смањења интензитета, односно уклањања угрожавајућих фактора и фаворизовања 
чинилаца који позитивно делују на заштићено подручје и његове компоненте. 

Циљеви заштите реализују се кроз следеће мере:  

1. одржавање и ревитализацију станишта строго заштићених и заштићених врста, 
значајних станишних типова и лековитог пелоида језера;  

2. мониторинг биодиверзитета, станишта строго заштићених и заштићених врста и 
еколошких карактеристика подручја;  

3. усаглашавање водног режима језера са потребама дугорочног очувања хидролошке 
динамике слатина и карактеристика слатинских језера Панонског биогеографског 
региона;  



4. усмеравање сукцесије вегетације путем контролисане испаше и кошења травних 
станишта, као и планском сечом трске;  

5. промену намене обрадивих у необрадиве пољопривредне површине;  

6. откуп и замену површина за потребе рестаурације станишта и унапређења 
еколошких коридора и друге мере за унапређење стања еколошких коридора;  

7. откуп и замену површина за потребе формирања тампон-зона, као и њихово 
уређење за одрживе видове туристичких и пољопривредних активности;  

8. стимулисање традиционалних видова коришћења простора и узгоја аутохтоних раса 
и сорти, као и других активности које доприносе очувању и унапређивању 
биодиверзитета;  

9. унапређење природних и полуприродних елемената коридора у складу са 
предеоним и вегетационим карактеристикама подручја;  

10. планске активности и интервентне мере на побољшању квалитета воде и стања 
екосистема језера;  

11. подизање зеленила у складу са просторно - планском документацијом и условима 
заштите природе;  

12. спречавање, односно смањење, контролу и санацију свих облика загађивања;  

13. елиминацију или ублажавање негативних утицаја на живи свет и смањивање 
нарушавања еколошког и визуелног интегритета подручја, зоналним распоредом 
руралних садржаја и применом одговарајућих планско-грађевинских, техничко-
технолошких и других решења;  

14. сузбијање инвазивних врста и постепену замену парковске дендрофлоре врстама 
које нису инвазивне;  

15. уређење и одржавање парка спровођењем био - техничких мера неге и заштите, 
као и етапно обнављање Парка према пројектно-техничкој документацији;  

16. спровођење санационих и других неопходних мера у ванредним случајевима;  

17. едукацију заинтересованих страна и сарадњу са локалним становништвом у 
окружењу заштићеног подручја; 

18. промоцију заштићеног подручја и популаризацију заштите природе, одрживи развој 
туризма и руралног подручја, као и кроз друге мере. 

 Сви планирани радови и активности спроводиће се уз сагласност и у сарадњи са 
Покрајинским заводом за заштиту природе и Покрајинским секретаријатом за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне срединеПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, а финансираће се из буџета АП 
Војводине, као и буџета Општине Нови Бечеј и Града Зрењанина, као и из других 
извора у складу са законом. 
 
2.2. КРИТЕРИЈУМИ 

 Критеријуми заштите и развоја Парка природе „Русанда“ заснивају се на 
принципима: 

- заштите биолошке разноврсности, заштите и унапређења посебних природних и 
културних вредности 
- контролисаног и одрживог коришћења природних ресурса 



- одрживог развоја подручја на локалном и регионалном нивоу уз уважавање социо-
економских фактора и квалитета живљења локалног становништва и 
- усклађивања дозвољених видова коришћења природних вредности са потребама 
заштите и очувања природног добра и развијање принципа одрживог развоја и 
коришћења. 

 Могући чиниоци одрживог развоја усмеравају у следећем правцу: 

- Одрживи развој пољопривреде у непосредном окружењу заштићеног подручја 
односи се пре свега на увођење органске пољопривреде, узгој аутохтоних раса 
домаћих животиња и биљних сорти. Одрживо коришћење ресурса у пољопривредне 
сврхе подразумева и побољшање конвенционалних видова пољопривредне 
производње и примене принципе органске пољопривредне производње. 

- Развој одрживих видова туризма (еко-туризам, сеоски туризам, образовни туризам, 
културни туризам, верски туризам, здравствени туризам, агро-туризам, и сл.) на 
заштићеном подручју и у окружењу може помоћи да се обезбеди стабилизујуће 
дејство на локалну економију. 

- Заштитни појас природног добра, поред своје основне заштитне улоге, треба да 
задовољи потребе локалног становништва као простор предвиђен за развој одрживе 
пољопривреде, сеоски туризам, еко-туризам и рекреацију. 

- Комбинацијом одрживих видова туризма и пољопривредне производње подстиче се 
шира продаја локалних производа, развој туризма подстиче оживљавање услужних 
делатности (исхрана, смештај, транспортне туре, водичи), занатска делатност 
(сувенири), чиме се стварају могућности за нова радна места у руралним заједницама. 

- Запошљавање локалних људи унутар структура управљача заштићеног подручја 
представља могућност којом успостављање заштићеног подручја постаје добробит за 
локално становништво. 

- Еколошка и здравствена функција заштићеног подручја омогућава да Русанда 
постане полигон погодан за пројекте којима се подстиче међународна сарадња 
заштићених подручја и лечилишних области. 

Праћење ефеката заштите и развоја Парка природе „Русанда“ вршиће се праћењем 
природних и социоекономских фактора и анализом заинтересованих страна. 
 
2.3.  УГРОЖАВАЈУЋИ ФАКТОРИ  
 
Најзначајније активности као угрожавајући фактори  
 
Активности  унутар  грађевинског  подручја  насеља  у  окружењу (Меленци  и Кумане) 
имају претежно непосредан утицај на подручје ПП„Русанда“, с` обзиром  на чињеницу  
да се грађевинска  подручја  ових  насеља  делом  граниче  са  заштићеним подручјем.  
Загађење  пореклом  из  тачкастих  извора са  грађевинског  и  ванграђевинског 
земљишта има значајан кумулативни утицаj у дужем временском периоду. Типичан 
пример извора загађења ове врсте су септичке јаме, појединачне баште поред језера, 
на којима се хемијске мере заштите повртарских култура често спроводе  интензивније  
него  на  околним  пољопривредним површинама. Загађење  настало  као  последица  
пуцања  цеви или кварова на нафтоводима/продуктоводима може се регистровати као 
тачкасто загађење, без обзира на линијски карактер инфраструктуре.  
Загађење пореклом из дифузних извора (пре свега, околних пољопривредних 
површина) има негативан утицај на слатинска станишта, воду и седимент језера, као и 



на водотоке (канали који прелазе преко слатина). Кључне загађујуће материје које 
воде порекло из ђубрива и пестицида, изазивају измену хемизма станишта и промене 
у биљним заједницама.  
Измене у структури заједница за последицу имају појаву инвазивних врста биљака  
које  подносе  повишен  салинитет  и  могу  да  буду  претња  очувању  простора 
Русанде.  
Промене хидролошког стања подручја негативно утичу на слатинска станишта и 
језерски  екосистем,  на нестајање  карактеристичних  слатинских  биљних  заједница,  
доводи до губитка диверзитета врста које су везане за природна станишта, а  
посредно  утиче и  на  балнеолошке  карактеристике  воде  и  пелоида. Активности 
које за последицу имају поремећај природне хидролошке динамике подручја су  
реализоване  као  активности  на  грађевинском  земљишту (нпр. eксплоатација 
минералних сировина), тако и у атару насеља (неодговарајућим радовима на 
мелиорацијама, пошумљавању и сл).  
Напуштање традиционалног начина обављања пољопривредних делатности (пре 
свега обраде земљишта), који је на подручју Русанде био практикован од самог 
настанка насеља у окружењу, довеле су до негативних ефеката на стање природних 
површина. Интензивна обрада земље са неодговарајућом применом агротехничких 
мера и набијање земљишта  од  стране  тешке  механизације  за  последицу  имају  
промене у природним стаништима. Постојање великих површина под монокултурама, 
недостатак међа и пољозаштитних појасева појачава негативне ефекте 
фрагментисаности природних станишта и условљава опадање биодиверзитета. 
Негативни ефекти на природна станишта настали су и као последица промене начина 
држања стоке и примене аграрних пракси које нису биле у сагласности  са  
традиционалним  пољопривредним  методама.   
Измене врста домаћих животиња које се узгајају, такође имају негативан утицај на 
стање вегетације пашњачких површина. Сва већа бројност говеда, уз смањивање 
броја оваца (чији начин паше више погодује одржавању стабилности станишта) 
негативно утиче на врсте чији опстанак зависи од стања на пашњацима. 
Случајно  или  намерно  порибљавање,  регистровано код излаза из бањског простора 
према Великој Русанди, након одређеног временског периода изазива негативне 
промене физичко-хемијске карактеристике воде и седимента што се одражава на 
стање језера, пелоида и структуре животних заједница,. 
 
2.4. КАДРОВСКА СТРУКТУРА УПРАВЉАЧА 

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ из Меленаца, која је 3. јула 2014. 
године добила старатељство над Парком природе „Русанда“, нема у потпуности 
формирану кадровску структуру. Постојећи управљачки тим Специјалне болнице, као 
и правна и економска служба обављају на бази волонтеризма све административне и 
друге послове. Такође, највећи део активности везаних за очување Парка природе 
„Русанда“ обавља се без надокнаде. 

 С тим у вези, Специјална болница ће у наредном периоду израдити 
систематизацију радних места за потребе финансирања постојећих и запослења 
неопходних стручних кадрова. 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 24. СТАВ 4. ЗАКОНА О РАДУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, 
БРОЈ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 И 75/14 – ОДЛУКА УС, 113/2017 И 95/2018 – ДР. 
ЗАКОН), ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА УПРАВЉАЧ 
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 85/09) 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. 

 
3. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ 
СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ  
 
3.1. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА 
 
3.1.1. УСКЛАЂИВАЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА 
 
 Са програмским опредељењима Плана управљања и законом треба ускладити 
следеће нормативне акте: 
- Годишњe програмe управљања 
- Акт о унутрашњем реду и чуварској служби 
- Акт о накнадама за коришћење природног добра 
- ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
3.1.2. ОРГАНИЗОВАЊЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ, УНАПРЕЂЕЊЕ, ПРОМОВИСАЊЕ И 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ПАРКА ПРИРОДЕ 
 

На основу Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног 
подручја управљач треба да организује Службу заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја заштићеног подручја са најмање једним запосленим лицем на 
пословима заштите природе, које мора да има VII степен стручне спреме или мастер 
студије биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског 
усмерења, радно искуство од најмање једне године, које координира пословима 
заштите и мониторинга заштићеног подручја, обезбеђује поштовање режима и зона 
заштите, обележавање подручја, координира израду планова управљања и годишњих 



програма управљања, стратешко планирање, имплементира одредбе просторног 
плана, и сл. 

Осим редовних стручних послова Управљача наведених у Закону и Покрајинском 
уредбом ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ, добијањем статуса 
кандидата Србије за чланство у ЕУ (2014) и одговарајућим усклађивањем регулативе 
у области заштите природе, стручне службе управљача заштићених подручја која 
садрже значајна станишта за Натура 2000 мрежу имају додатне обавезе (међу којима 
је прикупљање неопходних података о врстама за попуњавање SDF формулара, 
континуирано прикупљање и обрада теренских података у ArcGIS или AutoCAD 
програму на геореференцираним подлогама). Панонске слане степе и слане мочваре 
(EUNIS класификација: Е6.21), вредноване (под кодом: 1530) као приоритетна 
станишта за заштиту (Директива о стаништима - Directive 92/43/EEC Annex I), спадају 
у станишта значајна за Натура 2000 мрежу. 

 
 За неометано и континуирано функционисање активности на заштићеном подручју 
неопходно је обезбедити средства за финансирање трошкова рада најмање једне 
особе којa ће бити ангажована од стране Управљача на пословима заштите природе. 
 
 Неопходна средства: 10.000.000 динара  
 Извор финансирања: средства предвиђени Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
 
Опремање стручне службе 
 

За опремање стручне службе потребна је следећа опрема: 
- 1 двоглед: 
 Неопходна средства: 50.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ  и Законом о заштити природе 
- 1 мобилни телефон: 
 Неопходна средства: 30.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
- 1 рачунар: 
 Неопходна средства: 80.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
- канцеларијска опрема: 
 Неопходна средства: 100.000 динара  
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
 
3.1.3. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 
 
 Чуварску службу чине два чувара заштићеног подручја који морају да имају 
најмање средњу стручну спрему и радно искуство у струци, као и да испуњавају 
прописане услове за ношење оружја и друге услове утврђене актом Управљача којим 
се уређује организација чуварске службе. 

У циљу доброг и успешног рада Управљача планира се стручно усавршавање 
чувара у складу са Законом о заштити природе и осталим законима и прописима. 
Такође, чувари морају полагати стручни испит и у том смислу биће обезбеђена 



одговарајућа припрема. За потребе текућег рада чуварске службе планира се 
одговарајуће опремање. 
 

За неометано и континуирано функционисање активности на заштићеном подручју 
неопходно је обезбедити средства за финансирање трошкова рада особа које ће бити 
ангажоване од стране Управљача на пословима чувара заштићеног подручја. 
 
 Неопходна средства: 16.000.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
 
Опремање чуварске службе 
 
 У наредном периоду планирано је опремање чуварске службе неопходном 
опремом. У плану је куповина: 
- 1 теренског возила: 
 Неопходна средства: 1.300.000 динара 
 Извор финансирања средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
- 2 електробицикла: 
 Неопходна средства: .150.000 динара.. 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом  
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
- 2 комплета униформи за чуваре: 
 Неопходна средства: 140.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
- 2 двогледа: 
 Неопходна средства: 100.000 динара... 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
- 2 мобилна телефона: 
 Неопходна средства: 80.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
- гориво: 
 Неопходна средства: 150.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
 
3.1.4. ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 Основни циљеви едукације запослених за Парк природе на пословима заштите 
природе код Управљача су проширивање знања, промене у специфичним знањима, 
вештинама, способностима и ставовима у циљу квалитетнијег обављања посла. То 
подразумева учествовање запослених на скуповима, радионицама, студијским 
путовањима, семинарима, тренинзима, итд. 
 
 Неопходна средства: 200.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 



 
3.1.5. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРКА ПРИРОДЕ ТАБЛАМА КОРИШЋЕЊЕМ ПУТОКАЗА, 
УПУТСТАВА, ПРАВИЛА УНУТРАШЊЕГ РЕДА И ИНФОРМАЦИЈА РАЗЛИЧИТОГ ТИПА 
ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА И ПОСЕТИЛАЦА ПАРКА ПРИРОДЕ 
 
 Активности се односе на обележавање примарних улаза у заштићено подручје 
постављањем информативних табли и осматрачница у близини значајних предеоних 
целина у циљу пружања најважнијих информација о заштићеном подручју локалном 
становништву, корисницима простора и посетицима. 
 На основу Привременог програма управљања за 2014. годину постављене су 
информативне табле на пет локација и једна осматрачница. У наредном периоду 
планира се постављање још пет информативних табли, једне осматрачнице, као и 
једна надстрешница - учионица у природи. 
  
 Неопходна средства: 1.500.000 динара (5 информативних табли, 1 осматрачница и 
1 надстрешница – еко учионица) 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
 
3.1.6. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРКА ПРИРОДЕ 
  
 У оквиру задатка на  обележавању планира се завршетак радова започетих у 2014. 
години на обележавању унутрашњих и спољашњих граница заштићеног подручја и 
одржавање статусних (државних) табли и обнављање граничних ознака. 

Постављање ознака заштићеног подручја у наредном периоду ће се вршити поред 
приступних путева или на критичним локацијама уз границу заштићеног подручја и 
приватних парцела. Означавање граница вршиће се поготово на деловима 
заштићеног подручја према ораницама на којима је већ регистрован проблем 
продужења приватних парцела на рачун државног земљишта преоравањем пашњака.  

У наредном периоду планира се завршетак означавања граница заштићеног 
подручја и режима заштите II степена. 
 
 Неопходна средства: 1.000.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
 
 
3.2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД 
 
 Праћење свих природних вредности вршиће се у циљу спровођења адекватне 
заштите и очувања укупног биодиверзитета заштићеног подручја. Битан елеменат 
планирања заштите и развоја природног добра је његова истраженост, а истраженост 
природих вредности Русанде није у потпуности завршено. Због тога је неопходно да 
са Покрајинским заводом за заштиту природе сачинити програм за проучавање 
природних вредности. 
 Имајући у виду статус заштићеног подручја и циљеве заштите, програми научно-
истраживачког рада ће се припремати у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту 
природе и научно-истраживачким институцијама на следеће теме: 
- сагледавање стања природних вредности, уз вредновање флоре и фауне; 
- праћење природних вредности у целини у циљу очувања укупног биодиверзитета; 
- идентификација и вредновање угрожавајућих фактора и њихово ублажавање; 



- картирање флоре и вегетације у складу са стандардима везаним за Натура 2000 
мрежу ЕУ; 

- картирање ретких, реликтних и ендемичних врста; 
- праћење гнездарица и миграторне орнитофауне на Русанди у складу са 

Директивом о стаништима и стандардима везаним за Натура 2000 мрежу ЕУ, 
постављање вештачких гнезда за кључне врсте, екотоксиколошка анализа за 
кључне врсте, анализа исхране сова утина и сл.; 

- праћење физичко-хемијских и биолошких карактеристика воде, квалитета 
седимента и земљишта; 

- утврђивање просторног распореда и бројности текуница; 
- утврђивање присуства слепих мишева; 
- праћење врста водоземаца, гмизаваца и инсеката; 
- валоризација природних и блиско-природних вредности у заштитној зони и 

окружењу заштићеног подручја; 
- успостаљање и ажурирање базе података везано за утицај човека на врсте и 

станишта, као и ефикасност спровођења мера заштите и управљања; 
- образовни рад са заинтересованим странама; 
- успостављање и ажурирање електронске базе података о стаништима и врстама; 
- успостављање и ажурирање електронске презентације подручја. 
 
 Неопходна средства: 5.000.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
 

3.2.1. САРАДЊА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Корисници ће бити упознати са значајем очувања и унапређења еколошког стања 
језера (укључујући и обалу и приобалну зону), које је од пресудног  значаја  за  развој  
туризма, али битно утиче и на потенцијале пољопривредне производње. Едукацијом 
заинтересованих страна јавност ће бити упозната са еколошки повољним начинима 
коришћења језера и обалне зоне и применом правних механизама у циљу реализације 
мера заштите природних вредности које су од општег интереса, што је прeдуслов 
очувања приобалне зоне језера.  

 
 Неопходна средства: 200.000 динара 
 Извор финансирања: Управљач 
 

3.2.2. АКТИВНА ЗАШТИТА ПТИЦА 
 

Активности којима се обезбеђује техничка помоћ за гнежђење угрожених врста птица 
су лако спроводиве и таквих акција су прихваћене у јавности и код власника простора. 
Приоритетне врсте/групе врста којима се техничким решењима планира обезбеђење 
егзистенција или побољшање стања постојеће популације су:  

- ветрушка (Falco tinnunculus) и сива ветрушка (Falco vespertinus) су врсте чије је 
гнежђење зависно од постојања природних гнезда других врста или вештачки 
креираних  гнезда  типа  полуотворених  дупљи,  које  је  могуће  и  пожељно 
креирати и постављати. То је посебно приоритетна активност за сиву ветрушку, 
чија је највећа колонија бројала 16 парова; у наредне две године потребно је 
поправити и обновити најмање 30 кутија за обичне и сиве ветрушке, као и сове 
утине. Заједно са корисницима простора на делу резервата код воћњака и 



винограда, потребно је поставити корпе за гнежђење сова утина и бројне кутије за 
гнежђење обичних ветрушки.  

- шарена утва (Tadorna tadorna): прво и једино гнежђење на територији Србије 
једног пара ове врсте, које је забележено на Русанди током 2011., зависи од 
постојања рупа  или  других  погодних  природних  или  вештачких  шупљина  на  
обалама акваторија, а њих је могуће и вештачки креирати;  

- сабљарка (Recurvirostra avosetta)  и  властелица (Himantopus himantopus) су врсте  
чије  се  популације  на  Русанди  значајно  могу  повећати  креирањем стабилних 
ниских острваца окружених водом и одржавањем острваца голим или са веома 
ниском вегетацијом. Најпогоднији простор за овакву меру управљања је Мала 
Русанда. 
 
Неопходна средства: 230.000 динара 

 Извор финансирања: Пројектна финансирања 
 

3.2.3. РАДНИ ДАН ЗА ПРИРОДУ 
 
 Током 2014. године одржан је први Радни дан за природу на заштићеном подручју, 
који ће се организовати и у наредном периоду једном годишњеу. Циљ ове манифестације 
је да се у сарадњи са надлежним државним, покрајинским и локалним органима и 
организацијама, удружењима грађана и другим субјектима који се баве пословима 
заштите животне средине, а и укључивањем локалних васпитно-образовних институција 
заједнички помогне природи у смислу теренског рада на санацији и ревитализацији 
појединих делова заштићеног подручја. Слично као на другим заштићеним подручјима у 
Војводини на којима се такође организује ова акција, неопходно је активности усмерити на 
проналажење и анимирање привредних субјеката, који могу бити потенцијални спонзори 
или донатори акције. Неки од међународних компанија, као што су то Coca-cola и 
Carlsberg већ препознати као добри партнери у томе. 
 
3.3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 
 
 Акт о утврђивању висине и начина обрачуна накнада за коришћење природних 
вредности делом дефинишe мере заштите очувања и коришћења заштићеног подручја. 
 Одрживо коришћење природних вредности заштићеног подручја и ширег окружења 
путем развоја активности које су усклађене са заштитом уз уважавање потреба локалног 
становништва приоритетне су за добробит садашњих и будућих генерација. 
 Неопходност  одрживог  коришћења  природних  ресурса  као  основе  одрживог 
развоја обухвата већину економских делатности на подручју у ширем окружењу ПП 
„Русанда“, пре свега пољопривреду и туризам. Развој одрживих видова туризма (еко-
туризам,  сеоски  туризам,  образовни  туризам,  културни  туризам,  верски  туризам,  
здравствени туризам, агро-туризам, и сл.) на заштићеном подручју и у окружењу може 
помоћи да се обезбеди стабилизујуће дејство на локалну економију.   
 
 Неопходна средства: ... НЕОПХОДНА СРЕДСТВА: ПРОМЕНЉИВА СРЕДСТВА ОД 
НАПЛАТЕ НАКНАДА. 
 Извор финансирања: ... ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПАРК ПРИРОДЕ „РУСАНДА“ („СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 20/2019)“ 
 
3.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 



 Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ из Меленаца, која је добила 
старатељство над Парком природе „Русанда“ и у наредном периоду наставиће активно да 
сарађује са Секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, Покрајинским заводом за заштиту природе и свим другим релевантним 
субјектима. Предвиђе се учешће у изради одговарајуће просторно-планске и 
урбанистичке документације, првенствено за одговарајуће урбанистичке планове и 
пројекте за делове простора/локације које су просторним планом предвиђене као зоне 
или тачке од интереса за развој туризма и друге намене одрживог развоја подручја. 

Коришћење простора на одржив начин захтева детаљну анализу рањивости  
природног  добра пре израде плана намене локалитета. Од посебног значаја је анализа 
потенцијалних локалитета за потребе развоја туризма, пре свега на простору Специјалне 
болнице, на деловима језера унутар режима заштите III степена, као и у непосредном 
окружењу. Међутим, за развој туризма од много већег значаја је улагање у одговарајућу 
инфраструктуру унутар заштитне зоне. Одговарајуће  уређење  простора  и изградња 
објеката у функцији одрживог развоја унутар заштитне зоне може знатно обогатити 
туристичку понуду и имати стабилизујуће дејство на локалне економске прилике. 
 
3.4.1. ПРИОРИТЕТНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА 
 

 УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ, ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ И ПАШЊАКА 
 

Постојећа служба Специјалне болнице обавља свакодневне активности на одржавању 
парка (кошење, санитарна сеча и сл.). Радови на уређењу и одржавању парковске 
површине обављаће се у складу са условима које прописује Покрајински завод за заштиту 
природе. Плановима уређења обале, лоцирања туристичких и других садржаја везаних за 
обалу и површину језера смањиће се утицај извора емисије загађујућих материја на 
језеро и обезбедиће се основа за развој одрживих видова туризма.  
Планским начином обављања туристичких активности утврдиће се одговарајуће локације 
за постављање молова од (претежно) природних материјала, трасе кретања туриста уз 
обалу и по воденој површини (уз коришћење одговарајућих рекреативних пловних 
објеката) и сл. Потенцијални конфликти развоја туризма и опстанка биодиверзитета 
смањиће се:  

- интегралним приступом планирања и уређења простора и зоналним распоредом 
садржаја уз обалу, чиме је могуће смањити негативне утицаје на језеро и на остала 
значајна станишта;  

- откупом или заменом земљишта у приватном власништву, чиме је могуће 
формирање  већих  просторних  целина  са  наменом  заштите,  односно  са 
наменом развоја других делатности и сл.  

 
Неопходна средства: ... НЕОПХОДНА СРЕДСТВА: 1.000.000,00 

 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе, 
међународни пројекти 
 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СТАНИШТА 
 

Планира се израда пројеката ревитализације којима ће се омогућити оживљавање 
битних елемената целог станишног мозаика. 
- Рестаурација преораних површина: за рестаурацију преораних  подручја која се не 

могу природно обновити у кратком временском периоду, користиће се сејање 



мешавине семена луцерке и аутохтоних врста трава. Након 2-3 године кошења 
планира се прелазак на испашу. 

- Сузбијање инвазије трске: Трска (Phragmites australis) може да буде експанзивна 
врста на континенталним слатинама. Састојине трске сузбијаће се сечом (од 
средине јула до средине октобра) и испашом. 

- Успостављање нових станишта: на  деградираним  слатинским  ливадама  од  
значаја  је  успостављање  влажних станишта, будући да се она обично налазе у 
мозаику са сланим ливадама. Овакве баре на пашњацима успоставиће се 
пашарењем, посебно на местима на којима се јавља трска или вежљика 
(Bolboschoenus maritimus). 

- Откуп пољопривредних површина са циљем ревитализације степских станишта је 
приоритетна активност на локацијам на којима је функција степских станишта као 
коридора нарушена или изгубљена. Приликом откупа, приоритет ће имати парцеле 
нижег квалитета земљишта, нарочито оне које се не обрађују. Ту спадају оне које 
се налазе између Мале и Велике Русанде, затим парцеле у окружењу канала којим 
је спојена Мала Русанда и Корњачара, као и мале пољопривредне површине на 
појединим гредама у оквиру Мале Русанде. 

- Екстензивни узгој коза и оваца планираће се на деловима подручја на којима је 
неопходно на природан начин регулисати раст вегетације. Одржив начин 
управљања стањем вегетације планира се како на пашњачким површинама, тако и 
унутар парковског простора на подручју Специјалне болнице. 
 

МОНИТОРИНГ 
 
1. Како би се на адекватан начин управљало популацијама строго заштићених 

врста и станишта на подручју Парка природе, потребно је успоставити и 
реализовати програме мониторинга, уз претходно дефинисање параметара и 
метода њиховог праћења. Предложени параметри који ће бити обухваћени 
програмима мониторинга су: 
- бројност популација кључних врста 
- површина коју заузимају одабрана станишта и квалитет одабраних 

станишта 
- величине стада и броја дана током којих се врши испаша 
- мониторинг људских активности и начина коришћења простора 
 

 
Неопходна средства: 1.500.000 динара 

 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ 
 и Законом о заштити природе и пројектна финансирања 

 
2. Мониторинг фауне птица би обухватио све досадашње активности, уз незнатно 

проширење. На простору ПП Русанда скоро 7 година спроводе се следећи 
програми мониторинга: 

- мониторинг гнежђење сове утине (прстеновање стандардним металним 
прстеновима одраслих и младих птица, обележавање одраслих птица крилним 
маркерима) 
- мониторинг зимујућег јата сове утине (редовно бројање птица током зиме) 
- мониторинг гнежђења обичне и сиве ветрушке (прстеновање стандардним 
металним и пластичним колор маркерима)  

 



Предложене додатке активности биле би: 
- истраживање исхране обичне и сиве ветрушке, и сове утине на основу остатака плена 
(избљувци и остатак плена на гнездима) – 60.000 РСД 
- узимање узорака перја обичне и сиве ветруке, и сове утине зарад испитивања 
контаминације (биоакумулације) тешким метала, пестицида и радионуклида у организму – 
1.000.000 РСД 
- узимање узорака крви од птица грабљивица и праћења здравственог стања – 300.000 
РСД 
- почетак прстеновања младунаца чапљи из колоније у трсци – 100.000 РСД 

 
Неопходна средства: 1.460.000 динара  

 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе и из 
пројеката 

 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДНОГ РЕЖИМА 
 
Поремећај водног режима један је од основних проблема простора Русанде, као и код 

осталих станишта овог типа у панонском биогеографском региону, будући да је динамика 
воде, као кључног фактора одржавања екосистема, најважнији параметар који обезбеђује  
егзистенцију  заслањених  станишта.  

Дефинисаће се критеријуми на основу којих би се смањиле површине које се активно 
одводњавају, што је посебно изражено на подручју Мале Русанде. Дуже задржавање  
воде на већим површинама обезбедило би повећање мозаичности влажних станишта и  
тиме краткорочно довело до стабилизације а дугорочно до повећања биодиверзитета. 
Планирање пројеката ревитализације на нивоу сливног подручја спровешће се  путем  
пажљиве и добро усмерене међусекторске сарадње. 

Један од најзначајнијих резултата рестаурације водног режима треба да буде поновно 
успостављање појаве „цветања соли“ – површина голог тла или тла обраслог ретком 
халофитском вегетацијом између контактне површине воде и ливаде, с једне стране, и 
гушће обрасле слатинске ливаде, са друге. Такво станиште постаје потенцијално место 
гнежђења чак три некадашње гнездарице Русанде, међу којима се најбрже може 
очекивати реколонизација морског жалара. 
 

 Неопходна средства: НЕОПХОДНА СРЕДСТВА: НА ОСНОВУ ПРОЈЕКТА 
 Извор финансирања: национални и међународни пројекти  
 
Одговарајућа  заштита  подручја,  развој  туризма  и  сродних  делатности,  свакако 

зависи и од стања зелених површина у окружењу (пре свега у заштитној зони). Највећи 
део  зелених  површина  налази  се  на  приватним  парцелама.  Како  је  унапређење 
климатских, естетских и еколошких карактерстика насеља и бањског простора општи 
интерес, планска документација мора да садржи правила формирања и одржавања 
зелених површина која обавезују и власнике приватних  парцела. Биће забрањена  садња 
инвазивних врста и увешће се обавеза њиховог сузбијања за све кориснике простора.  

 
ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Одрживи развој пољопривреде односи се пре свега на увођење органске 

пољопривреде, узгој аутохтоних раса домаћих животиња и биљних  сорти. Одрживо  
коришћење ресурса у пољопривредне сврхе подразумева и побољшање 
конвенционалних видова  пољопривредне  производње (правилна  употреба и  руковање 



органским  и  минералним ђубривом, контролисана употреба пестицида, поштовање 
принципа плодореда, подизање и одржавање пољозаштитних појасева и међа, 
спровођење испаше у складу са карактеристикама и капацитетом  пашњака,  итд).  
 
3.4.2. ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА 
 
 Одржавање протора подразумева редовне, текуће активности и посебне радове и 
мере као што су: 
- реконструкција објеката за потребе повећања енергетске ефикасности и у складу са 
потребама очувања природних вредности подручја, 
- уређење парковске површине, одржавање пашњака и обалног појаса језера, 
- комунално уређење јавних објеката и површина; 
- сарадња са мештанима који имају земљишне парцеле и грађевинске објекте на 
заштићеном подручју о начину одржавања њихових непокретности и збрињавању кућних 
и пољопривредних отпадака. 
  
 Неопходна средства: ... НЕОПХОДНА СРЕДСТВА: 2.000.000,00 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 
 
3.5. ПРОМОЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА  
 

У оквиру постојећег здравственог туризма, јачање функција бањског лечилишта 
планира се заједничком  сарадњом  сектора  здравства,  туризма  и  заштите  природе.  
Садашња намена Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ је лечилишна, уз 
доминантну усмереност на коришћење природних ресурса који су на располагању за 
процес  лечења.  Успостављањем  заштите  и  проглашавањем  заштићеног  простора, 
креирана је нова димензија за здравствену струку и могућност да се постојеће услуге 
прошире и обухвате и пријем туриста, истраживача и других посетилаца, искључиво на 
начин да се не угрожавају природне вредности језера и не нарушава постојећа фунција 
бањског комплекса. 
 
3.5.1. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ 
 
 Учешће јавности ће се обезбедити кроз: 
- побољшање комуникације са Управљачима осталих заштићених природних добара; 
- чвршће повезивање и рад са локалном заједницом; 
- укључивање локалног становнишва кроз програме образовања; 
- укључивање локалног становништва у спровођењу еко-туристичких пројеката; 
- редовно извештавање медија о радовима на подручју Парка природе „Русанда“. 
 Управљач ће именовати једног од запослених у Парку природе, који ће се бавити 
развијањем сарадње и партнерства са локалним заједницама, власницима и корисницима 
непокретности на подручју Резервата. Учешће јавности у пословима заштите и развоја 
Парка природе„Русанда“ је важно за спровођење постављених задатака Покрајинском 
уредбом о проглашењу. 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. 
 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. 
 
 Неопходна средства: ... НЕОПХОДНА СРЕДСТВА: 500.000,00 ДИНАРА 
 Извор финансирања: Управљач 
 
 
3.5.2. УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА 
 
 Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ учествује на сајмовима туризма 
у Београду и Новом Саду и том приликом ће упоредо са промовисањем Бање 
представити и Парк природе „Русанда“ и предности које локална заједница и сама 
здравствена установа имају од истог. 
 
 Неопходна средства: ... 
 Извор финансирања: Управљач 
 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 
 
3.5.3. СНИМАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ЕМИСИЈА И ФИЛМОВА 
 
  Снимање образовних емисија и документарних филмова вршиће се у сарадњи са 
представницима медија и фотографима, а све ће бити реализовано под надзором 
Покрајинског завода за заштиту природе. 
 
Неопходно је израдити кратки промотивни филм о Парку природе, дужине до 15 минута, 
спот дужине до 1 минут. Потребна средства – 300.000 динара 
Сви видео материјали и линкови у којима се промовише Парк природе ће бити 
постављени на сајту СБ УСТАНОВА „Русанда“. 
 
 Неопходна средства: 1.500.000,00 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе  
 
3.5.4. РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ 
 
Уз рекламни материјал Специјалне болнице биће укључен и промотивни материјал 
заштићеног подручја. Промотивни материјал (публикације, лифлети, мајице, качкети и 
др.) има значајну улогу у популаризацији природних и створених вредности овог 
заштићеног подручја. Осим наведеног, заинтересованим лицима пружиће се неопходне 
информације о значају сарадње свих корисника простора у очувању вредности подручја. 
 
- публикације у виду књига, приручника и брошура са текстом научно-популарног 
карактера допуњени квалитетним фотографијама елемената заштићеног подручја 



- мајице и качкети са знаком Парка природе„Русанда“ 
- биоразградиви нотес и оловка са знаком Парка природе„Русанда“ 
- преносиве USB меморијске картице са знаком Парка природе„Русанда“ 
- привезак за кључеве са знаком Парка природе „Русанда“ 
 

 Неопходна средства: 1.000.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 

 
3.5.5. ШТАМПАЊЕ КАЛЕНДАРА, ФЛАЈЕРА, КЕСА И ФАСЦИКЛИ СА ЗНАКОМ 
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
  
 Израда зидног и стоног календара, израда флајера, промо летка, тематске кесе и 
тематске фасцикле Парка природе „Русанда“. 
 

 Неопходна средства: 500.000 динара 
 Извор финансирања: предвиђени Покрајинском уредбом ПОКРАЈИНСКОМ 
СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 

 
3.5.6. АКТИВАЦИЈА, ХОСТИНГ И ЗАШТИТА WEB ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ 
ПОДРУЧЈА 
 
 Специјална болница УСТАНОВА редовно одржава и ажурира web страницу везано 
за представљање лечилишне делатности, а са становишта употребе лековитог пелоида и 
других природних вредности подручја (бањског парка, пре свега). У наредном периоду, 
планира се укључивање презентације заштићеног подручја у постојећу web презентацију, 
кроз приказивање природних вредности подручја, активности на заштити и очувању, као и 
друге делатности везане за управљање.  
 
Одржавање и заштита WEB презентације подразумева: 
- ажурирање садржаја 
- редован backup сајта. 
 
 Неопходна средства: 150.000,00 
 Извор финансирања: Управљач 
 
3.5.7. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ДАТУМА 
 
 Планирано је обележавање следећих еколошких датума (кроз организовање 
радионица, изложби, презентација, итд.):  
2. фебруар- Светски дан влажних подручја 
22. март- Светски дан заштите вода 
11. април- Дан обележавања заштите природе 
22. април- Светски дан планете Земље  
22. мај- Светски дан биодиверзитета 
5. јун- Светски дан заштите животне средине 
3. јул- Дан Парка природе„Русанда“ 
први викенд октобра – Европски викенд посматрања птица, излети на Русанду 
4. новембар- Светски дан климатских промена. 
 
 



 
3.5.8. САРАДЊА СА КОРИСНИЦИМА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

Сарадња између Управљача и локалног становништва, као и других  заинтересованих  
страна,  подстиче размену  одговорности  и  усвајање  колективних  обавеза. Реализација 
заједничких програмских активности са локалним заједницама, удружењима грађана и 
невладиним организацијама једна је од основних ставки за функционисање заштићеног 
подручја. Активности се превасходно односе на помоћ у организацији традиционалних 
манифестација, а све у циљу промоције природних и културних вредности Парка природе 
„Русанда“ и подручја у целини.  

Организовање одговарајућег образовања пољопривредних произвођача у области 
заштите биодиверзитета, а у циљу што ефективније реализације  припремних  активности  
на  увођењу  адекватних агроеколошких  мера  и  локалних  стратегија  руралног  развоја,  
са једне стране има улогу у очувању природних вредности подручја, а такође постоји 
могућност да ће оваква подручја имати приоритет за коришћење међународних 
агроеколошких фондова. Да би се на једном подручју засновала органска пољопривредна 
производња, оно мора испуњавати прецизно дефинисане услове изолованости од 
могућих извора загађења, одговарајући квалитет  воде  за  наводњавање,  усклађен  
развој производње и оспособљеност стручњака и произвођача за органску 
пољопривреду, уз обавезу сталног иновирања знања. 

Сарадња са корисницима простора обављаће се и путем анализе заинтересованих 
страна. За  потребе  анализе  заинтересованих  страна  биће израђени  тематски  
програми едукације, а за испитивање ставова заинтересованих страна у окружењу 
заштићеног подручја примењиваће се методе интервјуа и анкетирања. Наведене 
активности подразумевају контакте телефоном, поштом и електронском путем, 
одржавањем састанака, презентацијом едукативног програма и спровођењем 
анкетирања, на основу чега ће бити извршено разматрање ставова заинтересованих 
страна и њихов однос према потребама одрживог развоја ПП „Русанда“ и ширег подручја. 

 
 Осим са директним корисницима простора, планира се сарадња са Покрајинским 
секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, другим 
секретаријатима и министарствима, Покрајинским Заводом за заштиту природе, 
Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 
Природно-математичким факултетом у Новом Саду и другим стручним организацијама. 
 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. 

Као и у ранијем периоду, квалитетна сарадња очекује се управљачима других 
заштићених подручја (пре свега СРП „Слано копово“ и СРП „Окањ бара“), као и следећим 
организацијама и институцијама: Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, 
Институт за ратарство и повртарство из Новог Сада, Центар за хигијену  и  хуману  
екологију  Завода  за  јавно  здравље  из  Зрењанина, органи управљања општинe Нови 
Бечеј и Града Зрењанина (посебно сектора за послове заштите животне средине, 
пољопривреде и туризма), као и месних заједница Меленци и Кумане, као и друга 
заитересована физичка и правна лица. 
 
 Неопходна средства: ... НЕОПХОДНА СРЕДСТВА: 500.000,00 ДИНАРА 
 Извор финансирања: Управљач 
 
 



 
3.6. ТУРИЗАМ 
 

У оквиру постојећег здравственог туризма, јачање функција бањског лечилишта 
плаира се заједничком  сарадњом  сектора  здравства,  туризма  и  заштите  природе.  
Садашња намена Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ је лечилишна, уз 
доминантну усмереност на коришћење природних ресурса који су на располагању за 
процес  лечења.  Успостављањем  заштите  и  проглашавањем  заштићеног  простора, 
креирана је нова димензија за здравствену струку и могућност да се постојеће услуге 
прошире и обухвате и пријем туриста, истраживача и других посетилаца, искључиво на 
начин да се не угрожавају природне вредности језера и не нарушава постојећа фунција 
бањског комплекса. 

Осим лечилишног, планира се одрживи развој других видова туризма (еко-туризам, 
агро-туризам, образовни туризам, културни туризам, верски туризам и сл.). Развој 
туризма засниваће се на заштити природних вредности подручја и очувању квалитета 
животне средине, а његова правилна реализација може обезбедити дугорочну заштиту 
природних и културних вредности.  

Кључни задаци у развоју туризма су: 
- организовање туристичких обилазака Парка природе „Русанда“ и промоција овог вида 
туристичке понуде, 
- анимирање заинтересованог становништва и других учесника за обезбеђење 
финансијске подршке за реализацију микро и малих пројеката из подстицајних средстава 
буџета Републике и пружање помоћи у припреми тих пројеката и подношењу захтева.  
 Кроз развој партнерства, одрживи туризам задовољава потребе посетилаца, 
предузећа и локалне заједнице, са минималним  негативним  утицајем на квалитет  
животне средине. 
Подручје ПП Русанда идеално је за организовање тура посматрања и фотографисања 
птица и других дивљих животиња. Но, да би се та понуда заиста могла остварити у пуном 
обиму неопходно је направити квалитетну инфраструктуру, нпр. стазе. 
 

На три године, у складу са законским обавезама, испитује се састав и лековитост 
седимента из језера (испитивање спроводе акредитоване лабораторије за ту врсту 
делатности). Такође ће се испитати комплетни микроклиматски услови на територији СБ 
„Русанда“.  
 
            Неопходна средства: 1.000.000,00 
 Извор финансирања: Управљач 
 
4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА УПРАВЉАЊА 
 

Имплементација Плана управљања вршиће се путем годишњих програма 
управљања, а за његову реализацију предвиђен је десетогодишњи период. 
 
4.1. РЕОРГАНИЗАЦИЈА КАДРОВА УПРАВЉАЧА ОРГАНИЗАЦИЈА КАДРОВА 
УПРАВЉАЧА 
 
4.1.1. Израда нове систематизације радних места 
 
 Израда нове систематизације радних места неопходна је, пре свега, због 
чињенице да у постојећој систематизацији Управљачу недостаје стручни кадар, као и 
одговарајуће особе за обављање функције чуварске службе. 



У складу са новом систематизацијом и потребама и сагласно захтевима Уредбе, тражиће 
се сагласност за отварање нових радних места за запослене у Парку природе „Русанда“. 
 

 Планиране активности: 
- Израда нове систематизације радних места 
- Имплементација систематизације 
 
4.1.2. 4.1.1. Едукација запослених 
 
 Јачање капацитета Управљача у највећој мери је оствариво кроз управљање 
људским ресурсима, које укључује и процес континуиране едукације и усавршавања 
кадрова. Процес развоја делатности заштите природе и потребе за усавршавањем 
кадрова у коришћењу модерних технологија наметнуће у наредном периоду потребу 
интензивног рада на едукацији, пре свега стручних лица и чувара природе. 
 
 Планиране активности: 
Организација курса за коришћење GIS софтвера 
Организација курсева енглеског језика за запослене 
Учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству- по позиву. 
 
 Неопходна средства: 1 000 000 динара 

 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 

 
4.1.3. 4.1.2. Имплементација GIS технологије у систем управљања и укључивање у мрежу 
NATURA 2000 
 
 Имплементација GIS технологије у систем управљања представља приоритет 
којим се унапређује систем заштите и контрола подручја. Укључивањем у мрежу NATURA 
2000 и преузимањем обавеза које из тога проистичу, Управљачу је неопходан ефикасан 
систем праћења стања и ресурса са циљем успешнијег очувања и унапређења станишта 
која су укључена у ову мрежу. 
 
 Планиране активности: 
- Рад на ортофото снимцима и ажурирање базе 
- Прикупљање, обрада и дигитализација карата и подлога 
- Ажурирање базе података подацима о станишту и врстама 
- Формирање базе станишта на основу мреже NATURA 2000. 
 

 Неопходна средства: 1.000.000 динара 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 

 
4.2. НЕПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ 
 
 Представљају варијабилне трошкове на одржавању објеката и опреме, пореза, 
доприноса, провизија, такси, итд. 
 
 Неопходна средства: 5.000.000 
 Извор финансирања: средства предвиђена Покрајинском уредбом 
ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ и Законом о заштити природе 



 
5. СИСТЕМ ФИНАНСИРАЊА 
 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Табела прихода за Парк природе „Русанда” 

  
Извори прихода 
 Износ у динарима 

1 

Средства Буџета Републике Србије  

Министарство пољопривреде и животне средине  

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе  

Министарство шумарства и водопривреде  

Остала средства Републике Србије  

2 
Средства Буџета Аутономне покрајине  

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине 10.000.000 

3 Локална самоуправа  

4 

Сопствени приходи   

Приходи од обављања делатности  

Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја  

Остали сопствени приходи  

5 
Средства донација, поклона и помоћи  

   

6 
Остала средства  

   

    Укупно приходи  
 
 

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

Врста расхода 

Извори и износи срадстава (у динарима) 

Буџет РС 
Буџет 
Аутономне 
покрајине 

Локална 
самоуправ
а 

Сопстве
ни 
приходи 

Дона
-
ције, 
покл
они и 
помо
ћ 

Остал
а 
средст
ва 

Укупно 

А) Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А 1. Чување               
А 1.1. Бруто зараде 
чувара        

А 1.2. Опремање 
чуварске службе        

А 1.3. Едукација 
запослених        



А 2. Одржавање        
А 2.1. Бруто зaрадe 
осталог особља 
запосленог код 
Управљача на 
пословима 
управљања 
заштићеним 
подручјем        
А 2.2. Опремање 
стручне службе        
А 2.3. Обележавање 
ЗП  560.000      
А  2.4. Активности 
на уређењу 
појединих зона и 
локалитета  3.300.000      

А3. Презентација        
А 3.1. Штампање 
промотивног 
материјала  1.000.000      
А 3.2. Учешће 
јавности        
А 3.3. Одржавање 
сајта Резервата        
А 3.4. Учешће на 
сајмовима        

А 3.5. Снимање 
образовних емисија 
и филмова  500.000      

А 3.6. Сарадња са 
корисницима 
Резервата        

A 3.7. 
Имплементација 
ГИС технологије        

УКУПНО А)        
  

Б) Управљање посетиоцима 
Б 1. Изградња 
настрешнице за 
посетиоце и 
пешачке стазе  400.000      

УКУПНО Б)        
 

В) Праћење и унапређење стања заштићених подручја 



В 1. Мониторинг        
В 2. Ревитализација 
ливада и пашњака  3.500.000      
В 3. Научно-
истраживачки и 
образовни рад  340.000      

УКУПНО В)        

  

Г) Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Г 1. Постављање 
видиковаца  400.000      

Г 2. Одржавање 
простора        
Г 3. Коришћење 
природних 
вредности        

УКУПНО Г)        
 

Д) Остали некатегорисани послови 
Д 1. Трошкови 
објављивања 
управљачких 
докумената у 
Службеном 
гласнику        

Д 2. Противпожарна 
заштита        

УКУПНО Д)        

 
УКУПНО 
ПЛАНИРАНИ 
РАСХОДИ        

 
 

 
 


