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Од 15.12.2017. године од момента подношења Извештаја о остваривању
Програма  управљања   па  до  31.12.2017.  године  дошло  је  до  реализације
активности планираних у области III ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА
И  УНАПРЕЂЕЊЕ  ПРИРОДНИХ  И  СТВОРЕНИХ  ВРЕДНОСТИ,  под  област
Приоритетне  мере  и  активности  на  управљању  природним  вредностима,
Чување.  Стога  се  достављени  Извештај  мења  у  овом  делу  и  додаје
реализација следећих активности:

 Остварени трошкови за гориво:

Остварени расходи 
(динара):

2.733.500,00

Планирани расходи 
(динара):

2.300.000,00

%

100.0
0

Извршилац посла:

МЗЖС:
1.000.000,00

2.000.000,00  36.59 УБ ПЕТРОЛ

Управљач:
1.733.500,00

300.000,00    63.4
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Извршен је поступак јавне набавке теретног возила за потребе одласка
и преузимања споредних производа животињског порекла, и изношење истих
на  хранилиште. Купљено  је  теретно  возило  Mitsubishi  L200  DC  Invite,  број
шасије:  MMCJJKL20HH016468, на исто је уграђено витло RW 9500 Lbs. Набавка
овог  теретног  возила  са  витлом  реализована  је  уз  финасијску  помоћ
Министарства заштите животне средине. Ову финансијску помоћ остварена је
путем другог  круга  субвенција  и  путем пренамене неутрошених средстава
добијених путем првог круга субвенција.

 Остварени трошкови за набавке теретног возила:
Остварени расходи 
(динара):
                          3.209.600

,00

Планирани 
расходи 
(динара):

200.000,00

%

100.00

Извршилац посла:

МЗЖС:
3.209.600,00

100.000,00  100.00 SAFER CCTV CENTAR d.o.o. БГ и
Galaksija-računari TZR 
telekomunikacijeУправљач:

0,00
100.000,00 0.00

- Успешност реализације посла набавке камера: 100%.

Резерват  Увац  д.о.о.  је  у  2017.  години  одустао  од  набавке  једног
патролног чамца (глисера) са ванбродским мотором за потребе рада чуварске
и  рибочуварске  службе  из  Сјенице.  Једноставно,  изостала  је  финансијска
подршка/субвенције  од  стране  Министарства.  После  раализације  набавке
теретног  возила  за  потребе  одласка  и  преузимања  споредних  производа
животињског порекла (СПЖП), Резерват Увац д.о.о. је приступио сагледавању
и  решавању  проблема  недостатка  пловила  за  потребе  рада  чуварске  и
рибочуварске службе из Сјенице. За ову намену набавлен је један  чамац са
ванбродским мотором. Ова набавка је реализована из собствених средстава
управљача.

 Остварени трошкови за набавке чамац са ванбродским мотором:

Остварени расходи Планирани % Извршилац посла:
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(динара):
                              551.00

0,00

расходи 
(динара):

200.000,00
100.00

МЗЖС:
0,00

100.000,00  0.00 SAFER CCTV CENTAR d.o.o. БГ и
Galaksija-računari TZR 
telekomunikacijeУправљач:

551.000,00
100.000,00 100.00

- Успешност реализације посла набавке камера: 100%. 
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IX ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
I ПРИХОДИ

Извори прихода
Износ у

динарима

1.

Средства буџета Републике Србије
Министарство пољопривреде и заштите животне средине – 
Уговор о суфинасирању Програма управљања СРП ''Увац'' за
2017. годину
(Уговор, бр. 401-00-644/2017-17, од 24.05.2017. год.);   
Министарство  заштите животне средине – Уговор о 
суфинасирању Програма управљања СРП ''Увац'' за 2017. 
годину (Уговор бр. 401-00-642/2017-04, од 14.12.2017. год.) 
и Анекс  Уговора о суфинасирању Програма управљања СРП
''Увац'' за 2017. годину (Анекс, бр. 401-00-644/1/2017-17, од 
14.12.2017. год)

10.500.000,0
0

2.

Сопствени приходи 
 Приходи од услуга вожњи посетилаца чамцима 3.077.000,00
 Приходи од накнада за коришћење заштићеног 

подручја
10.606.050,00

 Приходи од накнада за чамце, понтоне, камп кућице 325.000,00
 Приоходи од дозвола за рекреативни риболов 2.993.000,00
 Приоходи од улазница у заштићено природно добро 2.799.300,00

Сопствени приходи УКУПНО:
19.800.350,0

0

3.
Средства од издавања покретних и непокретних добара под закуп

 Издавање  покретних и непокретних добара под 
закуп

1.161.060,00

4.
Средства донација, поклона и помоћи 

 Донације 820.000,00

5.
Остала средства

 Административне забране и приспеле камате 0,00

УКУПНО ПРИХОДИ 
31.461.410,0

0

Укупни приходи Резерват Увац д.о.о., у 2018. години, износе 31.461.410,00 
динара, од тога, приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
(укључујући и приходе од накнада за чамце, понтоне и камп кућице, као и 
приходе од улазница) износе 13.730.350,00 динара. Приходи од накнада за 
коришћење заштићеног подручја износе 43,64% укупних прихода
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РАСХОДИ

Врста трошкова
Износ у

динарима
III ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ
1.Приоритетне мере и активности на управљању природним 
вредностима
1.1.Чување 

 Средства за бруто зараде чувара   4.350.000,00
 Средства за бруто зараде рибочувара 1.360.000,00
 Средства за бруто зараде осталог особља запосленог 

код управљача на пословима управљања заштићеним 
подручјем  и материјални трошкови њиховог рада

8.475.812,00

 Средства за гориво 2.733.500,00
 Средства за чамац са ванбродским мотором 551.000,00
 Средства за набавку две камере, са соларним 

плочама и акумулаторима
283.000,00

 Средства за набавку теретног возила за потребе 
одласка и преузимања споредних производа 
животињског порекла

3.209.600,00

1.2.Одржавање
 Сакупљање и одвожење отпадака са заштићеног

подручја и одржавање уредности јавних 
објеката и површина чишћењем

210.000,00

 Материјални трошкови одржавања заштићеног 
подручја (регистрација возила и пловила, 
амортизација материјално-техничких средстава, 
одржавање чистоће...)

2.417.000,00

1.3.Обележавање
 Одржавање статусних табли и обнављање 

граничних ознака 
100.000,00

 Постављање табли упозорења, обавештења и 
забрана

204.846,00

2.Приоритетне мере и активности на управљању 
културно – историјским вредностима

 Припремне радње за   Уређење локалитета 
средњевековног утврђења Клек и  рестаурације 
воденице која се налази на реци Вељушници.

37.500,00

3.Управљања природним ресурсима
 Трошкови према уговору са Ветеринарском 

установом ''Напредак'' из Ћуприје
249.933,67

3.1.Задаци и активности на заштити белоглавог супа и
осталих врста лешинара

 Трошкове изношења хране биљног порекла на 
хранилицу за медведе

37.500,00

 Трошкови перманентни мониторинг белоглавог 
супа

110.000,00

3.2.Заштита осталих врста птица, териофауне и флоре
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 Истраживање диверзитета птица СРП ''Увац'' 157.000,00
 Зимски попис птица на воденим површинама 51.500,00

3.4.Задаци и активности на заштити и управљању 
риболовном фауном 
3.5.Заштита спелеолошких објеката и других 
феномена геонаслеђа

 Геореференцирање објеката геонаслеђа 0,00

III УКУПНО 
24.538.191,6
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IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И 
ОБРАЗОВНОГ РАДА

 Трошкови истраживање карактеристика 
популације сома (Silurus glanis) у Увачком језеру 400.000,00

IV УКУПНО 400.000,00
V  ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА
1.Активности  и  учешће  управљача  на  просторном
планирању,  изградњи  и  уређењу  грађевинског
земљишта,  инфраструктурног  планирања и  уређења,
изградњи  рекреативне  инфраструктуре,  на  санацији
подручја

 Остварени  трошкови  за  уређење  обале  за
безбедно  пристајање  чамаца  за  јавни  превоз
путника на локалитету Растоке

1.052.000,00

 Остварени трошкови за уређење волијера 240.000,00
V УКУПНО 1.292.000,00

VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
1.Задаци на развоју културно – образовних и 
информативно – пропагандних активности

 одржавање постојећих и постављање нових 
информативних и едукативних табли на подручју
резервата

183.174,00

2. Задаци и активности на развоју одрживог туризма
2.1.Смернице за развој одрживог туризма
2.2.План деловања за заштићено подручје у функцији 
развоја одрживог туризма

VI УКУПНО 183.174,00

УКУПНО РАСХОДИ
26.413.365,6
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Напомене:
1. У табели ПРИХОДИ, приказани су  сви приходи Резерват Увац д.о.о.  у

2017.  год.,  наравно,  укључујући  средства  субвенција  од  стране
министарства у износу од 10.500.000,00 динара;

2. У табели РАСХОДИ, приказани су само расходи везани за активности и
радове које се односе на остваривање Програма управљања за 2017.
годину  без  расхода  који  се  односе  на  обавезе  по  основу  пословања
друштва (порези, судске таксе, накнаде за коришћење РП...); 
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3. Активности (10 - 15%) које нису реализоване, а биле су предвиђене су:
набавка  непропусног  контејнера  са  поклопцем;  морфохидролошка,
палеонтолошка,  биолошка  и  археолошка  истраживања  спелеолошких
објеката; изради регистра биљних врста; водоснадбевања Визиторског
центра  на  Кокином  Броду; уређење  пешачке  стазе  од  локалитета
Шиповик до локалитета Ваганица - о свему овоме, односно о разлозима
због чега није дошло до реализације наведеног, образлошено је у самом
овом Извештају. 

У Новој Вароши
31.01.2018. године

Резерват Увац д.о.о.

_____________________________
Миљка Дучић, В.Д. директора
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