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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пуно пословно име

Друштво са ограниченом одговорношћу 
''Резерват Увац'',
Трг војводе Петра Бојовића бр.3, 31320 Нова 
Варош

Оснивач Влада Републике Србије

Седиште
Трг Војводе Петра Бојовића бр. 3, 31320 Нова 
Варош

Број запослених 15

Претежна делатност
9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова
и заштита природних вредности

Датум оснивања 2007. година

Бројеви рачуна у 
банкама

205-188202-22;  205-188206-10; 
205-217762-97; 205-223407-40  Комерцијална 
банка АД

Рачун код управе за 
трезор

840-206723-80

ЈББК (јед. Број 
буџетског 
корисника)

82276

Надлежно 
министарство

Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине

Матични број 20236493

ПИБ 104781633

В.Д. директора

Миљка Дучић, ЈМБГ 3001965799416,
Одлука Скупштине Резерват Увац д.о.о. 
Број 403/16 од 14. августа.2016. године, није 
назначен период именовања

Председник  
Скупштине

Тања Петровић, ЈМБГ 0507969747518,
Закључак Владе 24 Број: 119-1128/2015 од 10. 
фебруара 2015. године, није назначен период 
именовања

Члан Скупштине

Фатма  Факић, ЈМБГ 2310981789519,
Закључак Владе 24 Број: 119-2361/2015 од 5. 
марта 2015. године, није назначен период 
именовања

Члан Скупштине

Саша Дулановић, ЈМБГ 0104970794441,
Закључак Владе 24 Број: 119-10650/2013-1 од 18. 
децембра 2013. године, није назначен период 
именовања
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УВОД

Друштво са ограниченом одговорношћу Резерват Увац из Нове Вароши (У даљем
тексту  Друштво)  је  основано  одлуком  Владе  Републике  Србије  („Службени
гласник  РС“,  број  110/06)  у  децембру  2006. године  и  управљач је  над
Специјалним резерватом природе Увац, као и корисник рибарског подручја СРП
Увац.

Резерват Увац д.о.о. послује по следећим законским прописима: Закон о јавним
предузећима (''Сл.  гласник РС'',  бр.  15/2016),  Закон о привредним друштвима
(''Сл. гласник РС'', бр.  36/2011, 99/2011, 83/2014 -  др.  Закони и 5/2015), Закон о
раду (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), Закон о
заштити  природе (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  36/2009,  88/2010,  91/2010  -испр.  и
14/2016), Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (''Сл. гласник
РС'', бр. 128/2014).

Поред  законских,  Резерват  Увац  д.о.о.  послује  по  следећим  подзаконским
прописима:

Уредба о заштити Специјалног резервата природе ''Увац'' - исту је донела Влада
Републике  Србије,  на  основу  члана  43.  став  2.  Закона  о  заштити  животне
средине (''Сл. гласник РС'', бр. 66/91, 83/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон,
48/94 - др. закон, 53/95 и 135/04). Наведена Уредба је објављена у ''Службеном
гласнику РС'', бр. 25/06 и 110/06;
Одлука  о  оснивању  Друштва  с  ограниченом  одговорношћу  за  управљање
Специјалним  резерватом  природе  ''Увац''  -  исту  је  донела  Влада  Републике
Србије,  на  основу  члана  104.  став  1.  Закона  о  привредним  друштвима  (''Сл.
гласник РС'', бр. 125/04) и члана 43. став 1. Закона о Влади (''Сл. гласник РС'', бр.
55/05 И 71/05.) Наведена Одлука је објављена у ''Службеном гласнику РС'', бр.
110/06;
Одлука о усклађивању Друштва с ограниченом одговорношћу ''Резерват Увац'' са
Законом о привредним друштвима -  исту је донела Скупштина Резерват Увац
д.о.о.,  дана  31.01.2012.  године,  на  основу  чланова  141.  и  591.  Закона  о
привредним друштвима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2011 од 25.05.2011. године);
Одлука  о  измени  оснивачког  акта  Друштва  с  ограниченом  одговорношћу  за
управљање Специјалним резерватом природе ''Увац'' – исту је донела Скупштина
Резерват  Увац  д.о.о.,  дана  10.06.2013.  године,  на основу  чланова  12.,  142.  и
члана 200. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима (''Сл. гласник РС'',
бр. 36/11 и 99/11), а у вези са чланом 3. став 3. и чланом 65. став 2. Закона о
јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12);
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата
природе  ''Увац''  -  исту  је  донела  Скупштина  Резерват  Увац  д.о.о.,  дана
16.11.2013. године, на основу члана 70. Закона о заштити природе (''Сл. гласник
РС'',  бр.  36/2009,  88/2010  и  91/2010  –  испр.),  и  члана  18.  Одлука  о  измени
оснивачког  акта  Друштва  с  ограниченом  одговорношћу  за  управљање
Специјалним резерватом природе ''Увац''. Сагласност на Одлуку о накнадама за
коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Увац“ дало је
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања ( бр:401-
00-34/2014-02  од  05.  марта  2014.  године),  иста  је  објављена  у  Службеном
гласнику РС број 50/2014.
 Правилник  о  унутрашњем  реду  и  чуварској  служби објављен  у  Службеном
гласнику  РС  број  50/2014,  Правилник  о  унутрашњој  организацији  и
систематизацији радних места.
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Специјални резерват природе Увац се налази у југозападној Србији, простире се
на територијама општина Нова Варош и Сјеница, и покрива површину од 7.543
хектара.  Резерват  чине три вештачкe  хидроакумулације:  Увачка,  Златарска и
Радоињска са непосредном околином.

Програм пословања Друштва са  ограниченом одговорношћу Резерват Увац за
2017.годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник  РС”,  број  .  15/2016) и  Закључка  о  усвајању  Смерница  за  израду
годишњег прпграма пословања за 2017. годину, односно трогодишњег програма
пословања  за  период  2017-2019.  године,  које  је  донела  Влада  на  седници
одржаној 17. Новембра 2016. године ( 05 број: 023-10876/2016).

Друштво у Програму пословања Резерват Увац д.о.о. за 2017.годину (у даљем
тексту:  Програм)  полази  од  основног  планског  акта,  односно  од  Плана
управљања СРП Увац за период од 2013. до 2022. године. Програмом се утврђују
конкретне  активности  и  задаци пословања  Друштва  за  2017. годину,  ради
спровођења  и  унапређења  основне  делатности  Друштва  и  стварања
одговарајућих услова за организационо и кадровско оспособљавање у функцији
спровођења заштите и развоја природних и створених вредности Специјалног
резервата  природе  Увац.  Овим  Програмом  су  утврђени  и  задаци  из  оквира
других делатности које обавља Друштво ради унапређивања стања природних и
створених вредности резервата.

Сви  циљеви  и  задаци  усклађени  су  са  предвиђеним  обимом  финансијских
средстава, као и материјалном претпоставком реализације постављених циљева
и  задатака.  Програм је  по  основној  структури  и  садржини  урађен  према
упутствима  Министарства  финансија  Републике  Србије,  као  и  упуствима
Министарства привреде Републике Србије.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА  ДРУШТВА

Резерват  Увац   д.о.о.  је  основано  ради  управљања  Специјалним  резерватом
природе  Увац.  Друштво  управља  Резерватом  и  обезбеђује  одрживи  развој
његових природних и стечених вредности, биодиверзитета и спроводи мере од
интереса  за  локално  становништво,  у  складу  са  његовим  расположивим
потенцијалима.  Природне  и  културне  вредности  простора  и  специфичности
традиционалног начина живота и економије локалног становништва основа су
развоја савремених метода ширења свести о наслеђеним вредностима, потреби
њихове заштите, те уградњи додатне вредности у локалне производе и услуге.

ВИЗИЈА  ДРУШТВА

Резерват  Увац   д.о.о.  је  генератор  активност  и  заштите  и  унапређења
Специјалног  резервата  природе  Увац.  Професионално  организовано,
стратешким  циљевима  од  најширег  интереса  мотивисано, Друштво,  у
партнерству  са  локалним  становништвом, локалним  самоуправама,
организацијама и институцијама одговорно и ефикасно у пракси примењује и
даје  кључни  допринос  очувању,  развоју  и  промоцији  природних  и  културних
вредности Специјалног резервата природе Увац и његовом позиционирању међу
најзначајнија природна и културна добра на Балкану и у Европи.
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ЦИЉЕВИ ДРУШТВА

Како је Резерват „Увац“ д.о.о.  Друштво чији је оснивач влада Републике Србије,
основано како би се старало о Специјалном резервату природе „Увац“ и очувало
његове  стварне  и  природне  вредности,  пословна  политика  Друштва
дефинисана је Уредбом о заштити Специјалног резервата природе ''Увац''(исту је
донела Влада Републике Србије).

За дефинисање пословне политике у 2017. години потребно је  имати у виду
расположиве  ресурсе,  као  и  постојећа  ограничења,  недостатке  и  проблеме,
углавном наслеђене из претходног периода, како у Друштву, тако и у ужем и
ширем пословном окружењу. Током 2016. године у преговорима о приступању
Европској  Унији  отворено је  поглавља 23.  и  24.  (једно се  односи  на заштиту
животне средине)  услед чега се и циљеви и пословна политика Друштва морају
прилагодити споразумним обавезама. 

Имајући све то у виду, у 2017.години, ради подизања нивоа квалитета заштите
природе  и  развоја  заштићеног  подручја,  неопходно  је  остварити  следеће
циљеве:

 Обучавање и  стручно усавршавање запослених, континуирана едукација
чуварске службе и административног особља, како би се обезбедила боља
координација  рада  и  постигли бољи резултати  на заштити  и  промоцији
природних вредности СРП „ Увац“;

 Иницирати научноистраживачке радове који су главни предуслов да би се
аплицирало за донаторска средства из фондова Европске уније;

 Унапредити техничку опремљеност Друштва и довршити инфраструктурне
пројекте као што су: Визиторски центар на Кокином Броду и Инфо пулт на
Растокама,прихватилиште  за  повређене животиње,уређење пристаништа
на језерима како би се подигао ниво безбедности запослених као и осталих
посетилаца у заштићеном природном добру;

 Остварити  максималну  рационализацију  трошкова (службена  возила,
смањење  трошкова  репрезентације  и  спонзорстава,  смањење  трошкова
горива  кроз  замену  возила  и  њихово  рационално  коришћење),  уз
истовремено подизање нивоа квалитета обављања основне делатности;

 Унапредити  сарадњу  са надлежним  институцијама  у  оквиру локалних
самоуправа ради  решавања  проблема  бесправне  градње  и  загађивања
водотокова,  првенствено  најугроженијих  река:  Грабовице,  Јабланице  и
Вапе;

 Подићи ниво квалитета финансирања Друштва јачањем делатности које су
у претходном периоду биле запостављене, а представљају развојну шансу;

 Перманентан рад на заштити, унапређењу и побољшању биодиверзитета
Резервата Увац, са посебним акцентом на заштићене и строго заштићене
врсте које настањују или су некада настањивале простор Резервата Увац.

Финансијски циљеви

Финансијски циљеви Друштва подразумевају да треба:
 повећати ниво финансијске стабилности;
 обезбедити  оптималну  динамику  прилива  финансијских  средстава с

обзиром  на  специфичности  посла  који  обављамо,  као  и  климатских
прилика током године;
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 постићи рентабилност у свим делатностима којима се Друштво бави;
 обезбедити финансијска средства за финансирање развојних пројеката.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Друштво  са  ограниченом  одговорношћу  Резерват  Увац  је  основано  одлуком
Владе  РС  (''Службени  гласник  РС'',  број  110/06)  у  децембру  2006.године,  а
регистровано  код Агенције  за  привредне  регистре  08.01.2007  године  са
седиштем  у  Новој  Вароши.  Друштво  је  регистровано  у  регистар  привредних
субјеката бр. 251633/2006.

Током 2017.  Године,  услед ступања на снагу  Закна о  заштити природе (''Сл.
гласник  РС'',  бр.  36/2009,  88/2010,  91/2010  -испр.  и 14/2016)  приликом
усклађивања својих аката са одредбама овог закона, Друштво ће донети нову
систематизацију радних места.

На основу важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији,
радна места у Друштву разврставају се у оквиру следећих сектора:

 сектор руковођења и управљања,
 сектор нормативно-правних и књиговодствено-рачуноводствених послова,

и 
 сектор заштите и надзора.

Сектори имају утврђен број извршилаца, при чему је комплетна организациона
структура сектора постављена хијерархијски - рад свих сектора координира и
надзире директор Друштва.

Сектор руковођења и управљања:
- Скупштина друштва:
 Председник Скупштине – Петровић Тања, магистар биолошких наука
 члан Скупштине – Факић Фатма, дипломирани економиста
 члан Скупштине – Дулановић Саша, машински техничар

 ДИРЕКТОР ДРУШТВА – Дучић Миљка, дипломирани инжењер пољопривреде
,

 РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКАТА - једно радно место - непопуњено.

Сектор нормативно – правних и књиговодствено - рачуноводствених послова:
 САВЕТНИК ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
 КЊИГОВОЂА ДРУШТВА,
 СЕКРЕТАР ДРУШТВА 

Сектор заштите и надзора ће у новој систематизацији претрпети и најзначајније
промене:

 УПРАВНИК РЕЗЕРВАТА,
 УПРАВНИК РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА,
 РУКОВОДИЛАЦ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ  ,
 КООРДИНАТОР РИБОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ,
 КООРДИНАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ТУРИЗМА,
 КООРДИНАТОР ЗА ВОЗНИ И ПЛОВНИ ПРАК И РАД ХРАНИЛИШТА,
 ЧУВАР ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА - осам радних места;
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 РИБОЧУВАР -шест радних места;
 ПОМОЋНИ РАДНИК/ ПОРТИР - два радна места.

На  основу  важећег  Правилника  о  систематизацији  послова  у  Друштву
предвиђено је 14 радних места са укупно 27 извршиоца.Током 2016.године се
није  мењао број запослених тако да је на крају године било 15 запослених у
Друштву (14 стално запослених и 1 запослено на одређено време).

Структура послова и занимања запослених у Резервату Увац д.о.о. у 2016.
години

Ред.
Број

Послови - Занимање
Број

извршил
аца

Године
старост

и

Год.
радн.
стажа

1. Директор – дипломирани инжењер 1 51 0

2. Саветник за нормативно правне послове - 1 39 9

3. Књиговођа - економиста 1 38 9

4. Секретар друштва 0 0 0

5. Управник резервата 0 0 0

6. Управ. риб. подручја и руков. чув. служ.- 1 34 6

7. Руководилац чуварске службе 0 0 0

8. Координатор рибочуварске службе – 1 32 7

9. Координатор за возни и пловни прак и рад 1 59 9

10. Координатор за послове туризма- 1 59 9

11. Чувар заштићеног подручја - пољопривредни 1 47 9

12. Чувар заштићеног подручја - технички 1 51 9

13. Чувар заштићеног подручја - правник 1 38 5

14. Чувар заштићеног подручја – трговински 1 58 9

15. Чувар заштићеног подручја - техничар 1 41 9

16. Чувар заштићеног подручја - гимназија 1 35 1

17. Рибочувар – машински техничар 1 49 6

18. Помоћни радник/ портир –НК 1 63 9

СВЕГА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. години 15
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Напомена: Током 2016. године једно лице је са по 50% радног времена обављало
послове  управника  рибарског  подручја  и  руководиоца  чуварске  службе,
координатор рибочуварске службе извршава и послове рибочувара, координатор
за возни и пловни прак и рад хранилишта извршава и послове чувара заштићеног
подручја,  координатор  за  послове  туризма  извршава  и  послове чувара
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. 
ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

У 2016. години планиране су активности, које пристичу из Плана управљања СРП
Увац 2013. - 2022. Основне групе планираних и спроведених активности су:

 ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
 УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА
 ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА
 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
 ОСТАЛИ НЕКАТЕГОРИСАНИ ПОСЛОВИ

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ И СПРОВЕДЕНИХ
АКТИВНОСТИ

ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Чување
 

Чуварско-надзорну  службу  и  послове  из  ове  области  обављало је  9 лица
запослених  у сталном радном односу  и  1 радник на одређено време који  су
запослени у Друштву. Неколико запослених је обављало послове чувара природе
и рибочувара  истовремерно.  Поред тога,  чуварски  надзор  се  организује  и  уз
помоћ волонтера, уз помоћ радника ангажованих из средстава програма Јавних
радова,ангажованих  Уговором о повременим и привременим пословима, као и
уз помоћ радника ПС Нова Варош и ПС Сјеница, по потреби.
У циљу успешнијег рада чуварске службе у 2016.години  планирана  је набавка:

 једног теретног возила за потребе рада чуварске службе у Сјеници, 
  службене  одеће и  обуће у  складу  са  Правилником о  службеној  одећи

чувара  заштићеног  подручја  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  117/2014,  од
29.10.2014. године),

  лампи за ноћни рад, камера са соларним плочама и акумулаторима,
 објекат за склањање и привремени боравак чувара и опреме,
 израда службених легитимација.

Све  ове  активности  су  успешно  реализоване  у  2016.  години,  осим  набавке
теретног возила за потребе рада чуварске службе у Сјеници. Ово возило није
набављено из разлога што ће се током 2017. године набавити специјализовано
теретно  возило  за  превоз  споредних  производа  животињског  порекла  до
хранилишта „Манастирина“.

Одржавање

Овај задатак подразумевао је редовне и текуће  активности и посебне радове и
мере као што су:
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 сакупљање и евакуација  отпадака  са заштићеног подручја и одржавање
уредности јавних објеката и површина чишћењем, сав отпад се рециклира
у рециклажном центру у Новој Вароши,

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

 договор  са  мештанима  који  имају  земљиште  и  грађевинске  објекте  на
заштићеном  подручју  о  начину  одржавања  њихових  непокретности  и
збрињавању кућних и пољопривредних отпадака.

Ова  група  активности  је  редовно  спровођена,  а  Друштво  је  као  партнер
учествовало  и  у  пројектима  из  ове  области  којим  је  управљала  локална
самоуправа. Извршили смо редовне и текуће задатке на одржавању заштићеног
подручја  и  то  вршећи  сакупљање  и  евакуацију  отпадака   са  заштићеног
подручја  и  одржавање  уредности  јавних  објеката  и  површина  чишћењем.
Примера  ради,  са  акумулације  Увац  смо  сакупили  десетине  тона  отпади  од
пластике. Сва отпад је рециклирана у рециклажном центру у Новој Вароши. 

Обележавање 
 
У  оквиру задатка на обележавању Резервата,  као обавеза  управљача у 2016.
години планирано, односно спроведено је:

 одржавање статусних (државних) табли и обнављање граничних ознака
Специјалног резервата природе „Увац“ и  Рибарског подручја Специјалног
резервата природе  „Увац“. Ова  активност  је перманентно спровођена и
успешно реализована;

 постављање  табли  упозорења,  обавештења  и  забрана, дуж  пешачких
стаза у Радоињи (општина Нова Варош) и Лопижама (општина Сјеница) у
складу са актом о заштити и Правилником о унутрашњем реду и чуварској
служби.  Замена  дотрајалих  и  избледелих(оштећених)  табли  на  већ
постојећим  локацијама.  Ово  су  активности које су перманентно
спровођене и успешно реализоване.

 Постављање информативних табли поред пешачких стаза ободом Увачког
и Златарског језера.

Приоритетне  мере  и  активности  на  управљању  културно-историјским
вредностима

У оквиру приоритетних мера и активности на управљању културно-историјским
вредностима, у 2016.години планирало се:

 Уређење  локалитета  средњевековног  утврђења Клек,  прикупљање
архивске  грађе  и  припрема  за  конзервацију  зидина  и  постављање
информативних табли о локалитету уз сарадњу са музејом Рас из Новог
Пазара, који је надлежан за територију општине Сјеница.
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На  локалитету  Карађорђев  шанац  на  брду  Ваганица  и  локалитету
средњевековног утврђења Клек извршене су планиране активности улкањања
шибља и ниског растиња. 

Сарадња са корисницима

Главни задаци планирани у 2016.години су унапређење сарадње са:

 ПД „Дринско-лимске хидроелектране”, ЈП „Србијашуме”, ЈП''Србијаводе''...
 локалним самоуправама Нове Вароши и Сјенице, као и других суседних

општина,
 туристичким организацијама Нове Вароши и Сјенице,
 шумским управама у Новој Вароши, Сјеници, Пријепољу и Ивањици,
 организацијама  спортских  риболоваца  "Вапа"  и  "Увац",  односно  са

корисницима суседних рибарских подручја,
 националним  и  међународним планинарским  и  спелеолошким

удружењима,
 ловачким удружењима "Врхови" ,"Козомор", ''Чемерница'', ''Јавор'', ''Лим'' и

''Златибор'',
 домаћим  и  међународним  невладиним  организацијама,  програмима,

донаторима...  које  се  баве  тематиком  везаном  за  заштиту  животне
средине, рурални развој...

 другим заитересованим физичким и правним лицима,
 локалним  становништвом  на  територији  постојећег  резервата  и

територији где је Просторним планом предвиђено проширење резервата.

Сви наведени планирани задаци су успешно спроведени.
Презентација

Када  је  у  питању  приказивање  вредности  резервата,  као  и  њихова
интерпретација  и  промоција,  у  2016. години  су  планиране  и  спроведене
активности:

 стално медијско приказивање (дневне новине, часописи, магазини, радио,
телевизија)  напора, резултата и успеха на очувању и унапређењу стања
заштићеног подручја, његовог коришћења, као и проблема и тешкоћа који
прате заштиту,

 активно  учешће  на  научним  и  стручним  скуповима,  семинарима  и
манифестацијама  и  организовање  сличних  активности на  простору
резервата Увац,

 пружање логистичке подршке разним продукцијским кућама за  снимање
популарних, едукативних, образовних и научних филмова,

 штампање  проспеката,  билтена,  приручника,  упутстава  и  других
публикација,

 учешће  на  сајмовима  туризма,  екологије,локалним  и  регионалним
манифестацијама и др.

Штампани су  проспекти, билтени, приручници, упутстава и друге публикације. 
На објекту дечијег одмаралишта „Голија“ на Златибору, у сврху промоције 
заштићеног подручја, поставили смо билборд са мотивом СРП “Увац“. Друштво је
учествовало и на сајму туризма, Nisville Jazz Festival-у у Нишу.

УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА
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Кључни послови у управљању посетиоцима током 2016.године били су усмерени
на  унапређењу  рада  чуварске  службе  у  смислу  едукације,  презентовања
вредности  резервата  и  спровођења  прописаних  режима  заштите,  набавка
неопходне опреме за безбедан боравак туриста у пећинама..

 По  налогу  Републичког  инспектора  за  безбедност  пловидбе  уплатили  смо
трошкове полагања и упутили чуваре на полагање стручног испит за стицање
овлашћења   о  посебној  оспособљености  за  управљање  путничким  пловилом.
Исти су и положили овај испит и добили уверење. 

Пуштен је у функцију и рад едукативни пулт на Растокама. Исти је пуштен у рад
уз помоћ и сарадњу са ТСЦ „Златар“ из Нове Вароши са којима смо потписали
уговор.  Инфо  пулт  на  Растокама  служи  за  прихват  посетилаца  и  давање
информација.
 
Изгрђени су  видиковци на Златарском и Увачком језеру и уређене су планиране
пешачке стазе.

Током 2016. године посетило нас је 6.500 евидентираних посетилаца.(Овај број
је далеко мањи од броја туриста који су реално посетили Специјални резерват
природе ''Увац'', због  непостојања једне улазне  капије  на којој  би се вршила
евиденција посета. Посетиоци долазе  из више путних праваца,  некада  се не
задржавају више од неколико часова, тако да је немогуће све их евидентирати).
У 2017.години  очекивани  број посетилаца  ће бити око 7.000 ( Број посетилаца
зависи од временских прилика, јер је реч о туризму у природи тј. на отвореном).

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

Заштита белоглавог супа и осталих врста лешинара

Кључни послови планирани и успешно сроведени у 2016.години су:
 перманентна прихрана белоглавог супа и црног лешинара;
 наставак  рада  постојећег  хранилишта  Манастирина  уз  додатне  мере

уређења  и  стварање  услова  за  ефикасан  електронски/даљински  видео
надзор, постављање кућице у близини хранилиста која би служила као
база за мониторинг и промоцију заштите белоглавих супова;

 рад хранилишта/хранилице за медведе. Наиме, исхрана медведа се у већој
мери састоји од хране биљног порекла (кукуруз, жито, јабуке, крушке...), а
у  мањој  мери  од  хране  животињског  порекла,  односно  меса.  Да  би
хранилиште  успешно  радило,  потребно  је  редовно  износити  и  једну  и
другу врсту хране.  Храну животињског порекла,  односно месо,  ''имамо''
обезбеђену (угинула стока, превасходно са подручја Златиборског округа,
кланични  отпад),  док  храну  биљног  порекла  планирамо  редовно  да
купујемо и складиштимо у хладњачи; 

 одржавање  у  функцији  хладњаче  за  дубоко  замрзавање, у  којој   се
привремено  одлажу  споредни  производи  животињског  порекла  треће
категорије,  намењени  исхрани,  белоглавих  супова,  али  и  других  врста
птица и животиња уопште, као и воћа и поврћа за хранилицу за медведе;  

 одржавање теренских возила и друге опреме за превоз и  истовар хране
за  супове,  црне  лешинаре  и  друге  птице  и  животиње,  чишћење
хранилишта  као  и  прилазних  путева,  посебно  одржавање  путева
проходним  у  зимским  условима  када  су,  на  подручју  Увца  и  Златара,
присутне обилне снежне падавине;
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 заштита гнезда и младунаца - појачан чуварски надзор у време гнежђења,
излегања и полетања младунаца; 

 помоћ оболелим и повређеним птицама које су одвожене у Зоолошки врт
Палић;

 перманентан  моноторинг  колоније  заједно  са  стручним  службама
надлежних институција.

По  налогу  Републичког  инспектора  за  ветерину  извршили  смо  регистрацију
хранилишта  за  некрофаге  врсте  птица  и  животиња,  потписали   уговор  са
Ветеринарском  установом  „Напредак“  из  Ћуприје  о  одвожењу  костију  са
хранилишта  на  спаљивање.  Иста  инспекција  је  забранила  рад  Волијера
(прихватилишта  за  повређене  птице)  тако  да  сваку  повређену  прицу,  коју
чуварска  служба  пронађе  на  терену,  морамо  да  возимо  у  Зооврт  Палић.  По
налогу  истих  извршили  смо  набавку  специјалне  приколице  за  превоз
животињских лешева до хранилишта.

Заштита осталих врста птица, териофауне и флоре

У циљу очувања и унапређења стања популација других  врста птица, копнене
фауне  и  биљних  врста,  посебно  оних  са  високим  степеном  угрожености  или
реткости у националном и међународном оквиру или са истакнутом улогом у
животним заједницама и са  другим значајем,  у  2016.  години планиране су и
спроведене  активности   појачаног   чуварског  надзора  које  су   допринеле
заштити ових врста. Посебан акценат је стављен на активну заштиту угрожених
врста сова (кукумавка, уралска сова и мала шумска сова), те је постављено 30
кућица за потребе мониторинга и гнежђења сова. Све ово је рађено, као што је
то и до сада била пракса,  у сарадњи и уз стручни надзор Завода за заштиту
природе Србије.

 Извршили смо   зимски цензус птица на воденим површинама, као и попис
свих  птица  од  значаја  за  НАТУРА2000  уз  стручну  помоћ  Друштва  за
заштиту и проучавање птица Србије.

Израда и реализација пројекта реинтродукције ишчезлих врста

У пројекту који се наслања на Акциони план за заштиту лешинара Балкана, уз
учешће више међународних и домаћих организација и институција, Друштво је
учествовало у  планираним  испитивањима  природних  и  других  (правних,
техничких,  организационих,  финансијских)  услова,  утврђивању  и  реализацији
потребних извођачких решења за поновно насељавање некрофагих врста птица
ишчезлих  са  територије  Србије,  пре  свега  црног  лешинара,  беле  кање,  орла
белорепана и орла брадана. 
Три  примерка  црног  лешинара  су  током  2016.  посматрана   на  Увцу,   где  су
дошла“природним“  путем.Ово  стога  што  хранилиште  „Манастирина“  одлично
ради и функционише и што је птицама обезбеђен неопходни мир и сигурност.

У  сврху  овог  пројекта,  којим  руководе  стручне  службе  Завода  за  заштиту
природе Србије а у сарадњи са управљачима заштићених подручја, Друштво је
изградило  три  волијере.  Планира  се  снимање  низа  едукативних  емисија  о
заштити  угрожених  врста  и  њиховом  поновном  насељавању,  у  блиској
будућности (током 2016., 2017., 2018. године), на просторе на којима су некад
живеле, а све у оквиру прекограничне сарадње са заинтересованим странама.
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Из  наведеног  се  може  закључити  да  је  Резерват  Увац  д.о.о.  партнер  у
реализацији овог пројекта, увек спреман да пружи сву логистичку помоћ. 

Заштита ихтиофауне

Главни циљеви у области заштите ихтиофауне у 2016. години су били: одржање
стабилних  еколошких  услова,  односно  одржање  задовољавајућих  физичких,
хемијских  и  микробиолошких  карактеристика  вода  у  хидроакумулацијама  и
водотоцима,  промена  популационих  карактеристика  ихтиофауне  у  корист
салмонидних  и  других  значајних  врста  риба,  одржање  и  побољшање
здравственог стања и квантитативне структуре рибљих насеља и спречавање
непрописног  и   прекомерног  излова.  Друштво  је предузело све  мере  из
сопствене надлежности  и  пружило потпуну  логистику  другим релевантним и
надлежним  организацијама  и  институцијама  у  овој  области,  тј.пружило
максимални допринос спровођењу наведених задатака.

У 2016. години, а у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу
рибљег  фонда  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  128/2014),  Резерват  Увац  д.о.о.,  као
корисник Рибарског подручја Специјалног резервата природе ''Увац'' извршио је
мониторинг у водама Рибарског подручја Специјалног резервата природе ''Увац''
и поднео надлежном министарству Извештај о спроведеном мониторингу.

Заштита спелеолошких објеката и других феномена геонаслеђа

У  2016.години Друштво  је  планирало  и  спровело  преговарачки  поступак  без
објављивања  позива  за  наставак  мултидисциплинарних  спелеолошких
истраживања Специјалног резервата природе ''Увац'', а која су започета током
јесени  2015.  године,  у  сарадњи,  тј.  уз  стручно  вођство  Завода  за  заштиту
природе Републике Србије. По окончању наведеног поступка, потписан је Уговор
о овим активностима/истраживањима, са Заводом за заштиту природе Србије.
Извршена су истраживања, набављена је климатолошка станица (колоквијално:
логер) која мери температуру ваздуха, влажност, количину угљен – моноксида...
Такође су набављени акумулатори за логере, велики рефлектор за пећине и део
опреме намењен за спелеолошка истраживања. 

Заштита животне средине

У  2016.години  је  планирано  и  спроведено  предузимање  низа  активности  на
спречавању загађивања водотока.  Конкретно,  током 2015.  године обиђени су
сви објекти који се налазе на Златарском и Радоињском језеру, са GPS уређајима
су узете координате, током 2016. године обиђени су сви објекти који се налазе
на Увачком језеру, са GPS уређајима су узете координате. По завршетку ревизије
студије  заштите  СРП  ''Увац'',  урадиће  се  катастар  тачкастих  стварних  или
потенцијалних  загађивача  вода  и  земљишта  на  подручју  резервата  (  и
прикупљене податке унети у геореференцирану карту).
У 2016. години предузето је низ активности на спречавању загађивања водотока
из Сјенице и Кокиног  Брода (ангажовање надлежних инспекција, мониторинг
квалитета  вода,  алармирање  јавности,  постављање  постројења  за
пречишћавање,  израда  сепаратора  у  руднику  угља  Штаваљ  од  стране
рудника...).

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Радови на уређењу простора
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Током  2016.године планиран је завршетак радова на  опремању  визиторског
центра на Кокином Броду са свим пратећим садржајима.Конкретно, решавање
проблема  сталног  водоснадбевања.Поднет  је  захтев  надлежном  општинском
органу за вођење воде и издавање Решења о водним условима, одржана јавна
расправа код изворишта са ког ће се вода узети,  прибављено Мишљење ЈВП
Србијаводе, купљено је окитен црево за водоснадбевање визиторског центра на
Кокином Броду.
  Уређен је и асфалтиран прилазни пут, од магистралног пута Београд – Јужни
Јадран, до визиторског центра на Кокином Броду. Уређен је и паркинг простор
код инфопулта на Растокама као и пут до хранилишта Манастирина.
Постављене су  информативне и едуктавне табле ободом Увачког и Златарског
језера на опште задовољство локалног  становништва  и туриста  који  могу на
овим локацијама прочитати све информације о резервату Увац.
Изграђена су и постављена четири видиковца са клупама на Златарском језеру
са пратећим пешачким стазама.

ОСТАЛИ НЕКАТЕГОРИСАНИ ПОСЛОВИ

Туризам

Главни задаци планирани и обављени у 2016.години су:

 организовање  туристичких  обилазака  Златарског  и  Увачког  језера
чамцима и промоција овог вида туристичке понуде,

 организовање  обилазака  пећинских  система  и  промоција  овог  вида
туристичке понуде,

 организовање ''фото сафарија'' - туристичке понуде посматрања птица,
 организовање туристичких  обилазака планинарских  стаза у  СРП Увац и

промоција овог вида туристичке понуде,
 промоција ''екотуре кањоном Увца'',
 реализација пројекта постављања туристичке сигнализације.

3.2.Процена финансијских показатеља за 2016. годину и 
текстуално образложење позиција

Према физичком обиму пословања у току 2016. године, Друштво је испунило свој
план активности готово у потпуности. Друштво искључиво пружа теренску и/или
административну логистику надлежним локланим или републичким органима. У
2016.  години  планиран  је  приход  од 26.830.000,00  динара, а  процена
реализације за 2016. годину  је  24.762.000,00 динара. Разлика од 2.068.000,00
динара, настала услед мање одобрених од планираних средстава за субвенције
из  Министарства  пољопривреде и заштите животне средине. Расходи који  су
планирани  у  2016.  години  су  у  износу  од  25.530.000,00  динара,  а  процена
реализације  за  2016.  годину  је 23.730.000,00  динара. Разлика   расхода  у
планираним  и  процењеним  износима  је  настала  услед  уштеда  и
рационализације  коришћења  службених  возила  и  пловила. У  наредним
поглављима су представљени и конкретни финасијски показатељи који показују
склад  рада  Друштва  у  смислу  планираних  финасијских  токова  и  процене
реализације истих на дан 31.12.2016. а извршених под крај новембра 2016. 
Према  Билансу  стања  Друштва,  значајнија  одступања  између  планираних  и
процене остварених резултата приметна су у групи потраживања.  Планирани
износ потраживања за крај 2016. године су била 1,4 милиона динара, а процена
је да ће Друштво на крају године потраживати 2,7 милиона динара. Разлог томе
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је  неуспешност  наплате  потраживања.  Наиме,  принуђени  смо  да  доспела
потраживања реализујемо судским путем(износ од 1.286.800,00 динара).
Поређењем плана Биланса успеха Друштва за 2016. годину и тренутних процена
остварења  на  дан  31.12.2016.  приметно  је  значајно  одступање  у  пословним
расходима које је Друштво током године имало. Наиме, око 1,8 милиона динара
мањи  расходи  од  планираних  су  последица  рационализације  активности  и
пратећих трошкова Друштва. 
Друштво планира  да за 2016. годину оствари нето добит од око 842.000 динара.
Остварена добит биће распоређена у складу са  Законом о буџету РС за 2017.
годину. 
Друштво  по  својој  статистичкој  "величини"  спада  у  микро  предузећа  те  не
располаже токовима готовог новца.
3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП
Износ (у хиљадама динара)

План 31.12.2016. Процена 31.12.2016.

1 2 3 4 5

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА
(0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

0002 39.000 38.000

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

0003

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

0010 39.000 38.000

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0019

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0024

05 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0034

288
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА
(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068+0069-0070)

0043 4.000 4.813

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ 0044

20 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 0051 1.400 1.450

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЦНИХ ПОСЛОВА 0059 1.300

22 VI. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 100 63

236
V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236
И 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0062

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 2.500 2.000

27
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

28 осим 288 IХ.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +
0002+0042+0043)

0071 43.000
42.813
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Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП
Износи у хиљадама динара

План 31.12.2016. Процена 31.12.2016.

1 2 3 4 5

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ(0402+0411-0412+0413+0414+0415-
0416+0417+0420-0421) ≥0=(0071-0424-0441-0442)

0401

30
I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ

0402

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047и237 III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330
V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА(потражна салда рачуна 
групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ КУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 
33 осим 330)

0416

34 VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 0417 12.540 12.404

IХ.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 Х.ГУБИТАК 0421

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0425

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0432

498 В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до49
(осим498)

Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450+0451+0459+0460+0461+0462)

0442 1.560 1.990

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 0443

430 II.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 0451 60 90

44,45 и46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 1000 1.400

47 V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 500 500

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 
ДАЖБИНЕ

0461

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 28.900 28.419

Група П О З И Ц И Ј А АОП Износи у хиљадама динара
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рачуна,
рачун

План 31.12.2016. Процена 31.12.2016.

1 2 3 4 5
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕКАПИТАЛА (0412+ - 
0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = 
(0441 + 0424 + 0442-0071) ≥ 0

0463

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕКАПИТАЛА (0412+ - 
0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = 
(0441 + 0424 + 0442-0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 +  0442+0441+0401 - 0463) ≥ 0 0464 43.000 42.813

89
Е.ВАНБИЛАСНА ПАСИВА

0465

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. план и 
процена

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП
Износи у хиљадама динара

План 31.12.2016. Процена 31.12.2016.

1 2 3 4 5

ПРИХОДИ  ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65,
осим 62 и

63

A.  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
1001 26.830 24.762

(1002 +  1009 + 1016  + 1017)

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1002

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1009 14.580 12.917

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА, 
ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016 11.950 10.745

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017
1.100

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55,
62 и 63

Б.  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 
1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
25.530 23.730

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим
513

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 2.750 2.500

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 3000 2.100

52
VII.ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 
ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025 13.100 13.800

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 3.530 2.200

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП
Износи у хиљадама динара

План 31.12.2016. Процена 31.12.2016.

1 2 3 4 5

Резерват УВАЦ д.о.о. Програм пословања за 2017. годину

18



540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 700 700

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 700 700

541до549 X. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1016

557 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2.450 2.430

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  (1001 - 1018) ≥ 0 1030 1.300 1.032

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  (1018 - 1001) ≥ 0 1031

66 Д.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+- 1038+1039) 1032

66,
осим662,
663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

1033

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА(ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664
III.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1039

56 Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  (1041+ 1046 + 1047) 1040

56,осим
562,563и

564

I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1041

562 II.РАСХОДИ КАМАТА(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

563 И 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
(1032 - 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
(1040- 1032)

1049

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68,
осим 683

и 685
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

57 и 58,
осим 583

И 585
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-
1053)

1054 1.300 1.032

Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-
1052)

1055

69-59
М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП
Износи у хиљадама динара

План 31.12.2016. Процена 31.12.2016.

1 2 3 4 5

59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 1057

Резерват УВАЦ д.о.о. Програм пословања за 2017. годину

19



РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

59-69
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 
РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) 1058 1.300 1.032

О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) 1059

П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 950 190

део 722 II.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део722 III.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063) 1064 350 842

Т.НЕТО ГУБИТАК(1059-1058+1060+1061-1062+1063) 1065

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА НАЗИВ ИНДИКАТОРА ОПИС ИНДИКАТОРА
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Индикатори 
ликвидности

Општа ликвидност 4.3

Индикатори 
задужености

 Задуженост                     0.04

Однос дуга према 
капиталу

0.11

Коефицијент 
финансијске стабилности

0.7

Индикатори 
активности

Просечан период 
наплате потраживања

71.6

Просечан период 
плаћања обавез

1.5

Искоришћеност фиксних 
средстава

Искоришћеност укупних 
средстава

0.34

Индикатори 
рентабилности

Профитна бруто маргина 0.2

Профитна нето маргина 0.23

Стопа повраћаја на 
укупна средства(РОА)

0.10

Индикатори 
економичности

Економичност пословања 1.04

Индикатори 
продуктивности

Јединични трошкови 
рада

0.55

Продуктивност рада 861.133
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4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 
ГОДИНУ

У 2017. години Друштво планира да спроведе активности које пристичу из Плана
управљања СРП Увац 2013 - 2022. и других законских и интерних управљачких
аката. Основне групе планираних активности су:

 ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА,
 УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА,
 ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА,
 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА,
 ОСТАЛИ НЕКАТЕГОРИСАНИ ПОСЛОВИ.

ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Чување

Чуварску  службу резервата  обавља  8 (осам)  радника-  чувара  заштићеног
подручја, који се налазе у сталном радном односу у Резерват Увац д.о.о.. Поред
тога, чуварски надзор се организује и уз помоћ волонтера (превасходно када се
даноноћно  чува  мрест), радника  ангажованих  кроз  програма  Јавних  радова,
запослених на одређено време, као и из помоћ радника ПС Нова Варош и ПС
Сјеница,  по указаној  потреби.  У  Резерват Увац д.о.о.  запослена  су  и следећа
лица: 1  рибочувар,  1  помоћни  радник  и  4  (четири)  радника  запослена  у
управи/администрацији  (директор,  управник  рибарског  подручја/руководилац
чуварске службе, саветник за нормативно-правне послове, књиговођа). 
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У Резерват Увац  д.о.о. је запослено и једно лице које је обављало послове чувара
заштићеног  подручја,  а  које  је  дана  31.12.2013.  доживело  тешку  повреду на
раду,  и  од  тада  се  налази  углавном на боловању.  Исто  је  ових  дана  било  у
Националној  служби  за  запошљавање,  којом  приликом  је  иста
решавала/оцењивала његову радну способност. Утврђен је 1. степен тешкоћа и
препрека  у  раду  и  именовани  има  статус  особе  са  инвалидитетом  која  се
запошљава  под  општим  условима.  Свакако,  ово  лице  убудуће  неће  моћи  да
обавља послове чувара заштићеног подручја, као ни послове рибочувара, јер се
ради о пословима са повећаним ризиком, већ ће се за њега, убрзо, изнаћи неко
прихватљиво решење.
Једном лицу запосленом на одређено време,  уговор  истиче крајем фебруара
месеца. Са истим ћемо обновити Уговор о раду на одређено време. 
Током  2017.  године  Резерват  Увац  д.о.о.  ће  урадити  нову  Систематизацију
радних места,  поштујући важеће законске прописе.  Такође, ћемо се обраћати
Комисији  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно  радно
ангажовање код корисника јавних средстава, са захтевом за запошљавањем два
нова лица. Једно лице би обављало послове управника резервата, у потпуности у
складу са Правилником о условима које мора да испуњава управљач заштићеног
подручја. Друго лице би обављало послове рибочувара.
Додатно  запошљавање  би  било  у  складу  са  Законом  о  начину  одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'',  бр. 68/15 и
81/16 – УС),  Законом о буџетском систему  (''Сл.  гласник РС'',  бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,  62/13, 63/13-исправка,  108/13, 142/14, 68/15 –др.закон и
103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (''Сл. гласник РС'',
бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).
 Редовним и квалификованим радом чуварске службе обезбедиће се поштовање
прописаних режима заштите у односу на значајне биљне и животињске врсте.
Припадници чуварске службе су током 2016. године добили нове униформе, у
складу  са  Правилником о  службеној  одећи чувара заштићеног  подручја  (''Сл.
гласник РС'', бр. 117/2014 и 93/2015). Такође, солидно су опремљени и другим
средствима теренског рада, попут фотоапарата, двогледа, батеријских лампи,
кишних кабаница, гумених чизама...

У  циљу  успешнијег  рада  чуварске  службе  у  2017.години,  планирано  је  њено
опремање средствима рада и то:

 једним патролним чамцем (глисером) са ванбродским мотором за потребе
рада чуварске и рибочуварске службе из Сјенице,

 једном квалитетном камером (са великим дометом) са соларном плочом и
акумулатором,

 једним специјализованим теретним возилом, као и набавком непропусног
контејнера са  поклопцем,  који  се ''качи''  на  теренско  возило,  а  намена
ових средстава је искључиво за  изношење хране белоглавим суповима и
другим некрофагим врстама птица.

Одржавање

Овај  задатак подразумева редовне и текуће  активности и посебне радове и
мере као што су:
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 сакупљање и  одвожење отпадака  са заштићеног подручја и одржавање
уредности јавних објеката и површина чишћењем. Сав отпад се рециклира
у рециклажном центру у Новој Вароши;

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

 договор  са  мештанима  који  имају  земљиште  и  грађевинске  објекте  на
заштићеном  подручју  о  начину  одржавања  њихових  непокретности  и
збрињавању кућних и пољопривредних отпадака.

Обележавање 

У  оквиру  задатка  на  обележавању  Резервата,  као  обавеза  Друштва  у
2017.години планира се: 

 одржавање статусних табли и обнављање граничних ознака Специјалног
резервата  природе  ''Увац'',  као  и  Рибарског  подручја  Специјалног
резервата природе ''Увац''.

 постављање табли упозорења,  обавештења и забрана,  дуж новоуређене
пешачке стазе,  која се простире ободом Златарског језера, од локалитета
Павловића брод (место првог проглашења Специјалног резервата природе
''Увац'' 1971. године) до локалитета Пуљци (општина Нова Варош). Замена
дотрајалих  и  избледелих  (оштећених  или  уништених)  табли  на  већ
постојећим локацијама. 

Приоритетне  мере  и  активности  на  управљању  културно-историјским
вредностима

У оквиру приоритетних мера и активности на управљању културно-историјским
вредностима,  основни  циљеви  заштите  непокретних  културно  историјских
вредности које се налазе на подручју СРП ''Увац'' и у непосредној околини,  у
2017.години  су:

 Наставак  уређење  локалитета  средњевековног  утврђења Клек,
прикупљање архивске  грађе и  израде  идејног  пројекта за  конзервацију
зидина, као  и постављање информативних табли о локалитету. Све то  у
сарадњи са Музејом Рас из Новог Пазара, који је надлежан за територију
општине Сјеница и Заводом за заштиту споменика културе из Краљева.

 Израда идејног решења рестаурације  једне воденице која се налази на
реци  Вељушница,  левој  притоци  Увца,  атар  села  Мишевићи,  обронци
Златар планине, општина Нова Варош.

Сарадња са корисницима

Главни задаци у 2017. години су наставак сарадње са локалним становништвом
на  територији  постојећег  резервата  и  територији  где  је  Просторним  планом
предвиђено (евентуално) проширење резервата. 
У  том  циљу,  Резерват  Увац   д.о.о   ће  и  током  2017.  године  организовати
обавештавање месног становништва о свим битним питањима за њихов живот и
рад на подручју или у непосредној близини резервата, као што је то чинио и у
свим  претходним  годинама  од  свог  оснивања.  Посебно  ћемо  им  нагласити
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чињенице да предвиђени режим заштите  неће угрозити  било  чије  легалне и
легитимне интересе и да ће, штавише, сви од тога имати користи. Исто тако,
неопходно је у том дијалогу указати да се очување и одрживи развој заштићеног
природног добра не могу остварити без поштовања прописаних мера и промена
у понашању и начину обављања делатности. 

Основни задаци  у  2017.  години,  по  овом  питању,  су  наставак  и  до  сада
конструктивне и плодне сарадње са :

 ПД „Дринско-лимске хидроелектране”, ЈП „Србијашуме”, ЈП''Србијаводе'',
 туристичким организацијама Нове Вароши и Сјенице,
 шумским управама у Новој Вароши, Сјеници, Пријепољу и Ивањици,
 организацијама  спортских  и  рекреативних  риболоваца,  односно  са

корисницима суседних рибарских подручја,
 националним  и  међународним планинарским  и  спелеолошким

удружењима,
 ловачким удружењима "Врхови" ,"Козомор", ''Чемерница'', ''Јавор'', ''Лим'' и

''Златибор'',
 домаћим и међународним невладиним организацијама,  донаторима које

се баве тематиком везаном за заштиту животне средине, рурални развој,
 локалним становништвом које живи на простору или у близини Резервата

Увац,
 школама, факултетима,научно-истраживачким организацијама,
 наравно, надлежним министарствима,
 другим заитересованим физичким и правним лицима.

Резерват Увац  д.о.о.  је члан  Удружења заштићених подручја Србије и даћемо
свој  допринос свим активностима које ово удружење спроводи,  а  све у циљу
повезивања и промоције заштите природе на целом простору Србије. Редовно
сарађујемо  са  колегама  из  бројних  заштићених  подручја,  разговарамо  и
консултујемо се о свим питањима од важности и значаја за заштиту природе,
као и свим другим актуелним темама – ова сарадња је, а што је очекивано и
нормално, све боља и боља из године у годину, настојаћемо да се овај позитиван
тренд настави и у 2017. години.

Презентација 

Приказивање вредности  и  лепота  Специјалног  резервата природе  ''Увац''
представљају и  представљаће  и  у  2017.  години  један  од  важних  задатака
управљача на остварењу циљева заштите овог подручја. Такође, у предстојећој
години  планирамо  да  много  више  урадимо  на  вези  заштита  (и  промоција)
природе, са једне стране – уметност и култура са друге стране.

Када  је  у  питању  приказивање  вредности  резервата,  као  и  њихова
интерпретација  и  промоција,  у  2017. години  су  планиране  и  спроведене
активности:

 стално  медијско  приказивање  (дневне и  недељне новине,  часописи,
магазини,  радио,  телевизија,  интернет портали..)различитих  активности,
резултата и успеха на очувању и унапређењу стања заштићеног подручја,
његовог коришћења, као и проблема и тешкоћа који прате заштиту;
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 активно  учешће  на  научним  и  стручним  скуповима,  семинарима  и
манифестацијама и организовање сличних садржаја на простору резервата
Увац;

 штампање  проспеката,  брошура,  приручника,  упутстава  и  других
публикација; 

 штампање материјала за посетиоце, пре свега улазница у СРП ''Увац'', као
и  дистрибуција  дозвола  за  рекреативни  риболов,  штампање  мапа
резервата...

 интернет презентација –  овом важном виду информативно-пропагандне
активности  нисмо  посвећивали  довољну  пажњу  у  претходној  (и
претходним) годинама: план и амбиција нам је да то променимо у 2017.
години,  тј.  да  редовно  извештавамо  о  бројним  лепим  и  значајним
активностима које се одвијају на Увцу и то поткрепимо фотографијама, да
истакнемо ценовнике накнада и услуга које пружамо и слично;

 учешће на међународном сајму туризма у Београду који се традиционално
одржава последњих дана фебруара или првих дана марта месеца. Учешће
на Nisville Jazz Festival-у, где ће се један дан, а у сарадњи са Заводом за
заштиту природе Србије (Радна јединица у Нишу) промовисати СРП ''Увац''.
Учешће на неком од међународних сајмова заштите животне средине или
туризма, на којима ћемо промовисати СРП ''Увац''. Амбиција нам је да СРП
''Увац'', односно његове вредности и лепоте представимо и у окружењу, јер
Увац са свим оним што га чини, превазилази националне оквире. Сматрамо
да томе вреди, а посебно у светлу даљег раста и развоје, посветити дужну
пажњу;

 одржавање постојећих и постављање нових информативних и едукативних
табли на подручју резервата, посебно на ''ударним'' местима, тј. местима
на која долази највећи број посетилаца;

 Израда/набавка  скулптуре/инсталације  белоглавог  супа  која  ће  бити
постављена на неком од атрактивних локалитета у СРП ''Увац'', или у Новој
Вароши, рад академског вајара и ликовног педагога Рада Мутаповића, из
Чачка,  сада  студента  докторских  студија  на  Факултету  ликовних
уметности  у  Београду,  у  класи  професора  Мрђана  Бајића. Наиме,  вајар
Мутаповић  ће  једну  скулптуру/инсталацију  белоглавог  супа  поклонити
Резерват  Увац  д.о.о.  ''као  знак  захвалности  за  постојање  специјалног
резервата за очување природе и живог света на његовој територији'', како
је сам написао, и учинио нам велику част и задовољство. Идеја је да у 2017.
години  Мутаповић уради ''нову'' скулптуру, већу, са два белоглава супа,
као ''круну'' његовог докторског рада, о чему смо са уметником више пута
разговарали.  Израда  ове  скулптуре,  односно  целе  композицији  изискује
између 8 и 11 месеци интезивног рада. Консултовали смо више академских
уметника, као и архитеката, обавили разговор са представницима локалне
самоуправе,  свима  показали  радове  вајара  Мутаповића  и  добили
једногласну оцену да се ради о изузетним делима;

 Организација  ликовне  колоније  у  укупном  трајању  од  5-7  дана,  са  6-8
ликовних  уметника  (академских  сликара,  скулптора  или  уметника
примењених уметности, из Србије, евентуално и из региона, односно Босне
и Херцеговине и Црне Горе). Уметнике би сместили у собе и апартмане који
се налазе у саставу Визиторског центра на Кокином Броду, и обезбедили
би  им  превоз  (возилима  или  пловилима)  на  атрактивне  локалитете  на
подручју СРП ''Увац'', где би у миру и тишини радили. Такође, обезбедили
би им неопходна средства за рад (платна, уљане боје...),  као и храну за
време трајања ликовне колоније.  Обавеза уметника би била да по једно
своје дело настало за време трајања ликовне колоније поклоне/донирају
Резерват Увац д.о.о.. Наведена уметничка дела би изложили у службеним
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просторијама  Резерват  Увац  д.о.о.  и  у  Визиторском  центру  на  Кокином
Броду.  Евентуално,  неко ликовно дело би поклонили некој  организацији
или појединцу, а који су дали велики допринос раду и афирмацији Резерват
Увац д.о.о., односно Специјалног резервата природе ''Увац''; 

 Опремање етно собе, тј. етно кутка, у једној просторији Визиторског центра
на Кокином Броду, која би имала функцију мини-музеја. За исту смо већ
набавили неколико предмета карактеристичних за прошлост златарског (и
увачког) краја, попут синије, преслица, земљаног посуђа, пегле на жар и
слично.

УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА

Кључни послови у управљању посетиоцима током 2017.године су:

 шетња мрежом дискретно обележених излетничких стаза, уз евентуално
уређивање појединих деоница за вожњу бицикла;

 вожња чамцем/катамараном;
 посматрање птица  и  друге  дивљачи,  њихово фотографисање,  учешће у

организованим  активностима  заштите  биљног  и  животињског  света  и
чистоће предела;

 рекреативни и спортски риболов;
 посматрање  прераде  млека  и  других  традиционалних  радова  у  оквиру

сеоских домаћинстава и колиба - сезонских боравишта сточара (припрема
вуненог и конопљаног  предива,  ткање,  ваљање сукна,  млевење жита  у
воденицама, плаштење сена, и др);

 скијање и друге активности зимског планинског туризма;
 посматрање  или  учешће  у  традиционалним  вештинама,  играма  и

надметањима;
 купање и роњење у увачким рекама и језерима;
 посета пећинама: Ушачком пећинском систему (Ушачка и Ледена пећина и

јама  Бездана), Тубића,  Баждарској,  Буковик,  уз  минималне  радове  на
уређењу туристичке стазе;

 пењачке активности у природном окружењу;

Резерват  Увац  д.о.о.  је  у  периоду  од  2010.  до  2016.  године,  уредио  више
пешачких стаза, посебно када је реч о непосредној близини Увачког (Сјеничког),
Златарског и Радоињског језера. План нам је да постојеће (као и новоуређене)
стазе укључимо у златиборску трансферзалу пешачких стаза.
У  току  2017.  године  планирамо  да  израдимо  квалитетне  панеле  (какви  већ
постоје на Растокама, на Кокином Броду, у Радоињи), који ће садржати приказ
основних вредности СРП ''Увац'',  као што су: белоглави суп, увачки меандри и
увачка  језера,  пећински  системи,  друге  значајне  врсте  птица,  риба,  сисара,
биљног света...  Панели ће бити постављени на атрактивним локалитетима на
подручју  резервата,  односно  на  местима  на  која  долази  и  на  којима  борави
највећи број посетилаца.

Пројектовани  број  посетилаца  резервату  Увац  у  2017.години  је  око
7000.Очекујући  повећан  број  туриста,Друштво  ће  током  2017.  године  донети
План  управљања  посетиоцима.Ово  је  потребно  да  би  се  очувале  природне
одлике  и  вредности  специјалног  резервата  природе,  првенствено  у  зонама

Резерват УВАЦ д.о.о. Програм пословања за 2017. годину

27



строге  заштите.  Поред доношења овог  плана  који  регулише број  посетилаца
Друштво  планира  измену Одлуке  о  накнадама  за  коришћење  заштићеног
подручја Специјалног резервата природе „Увац“.

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА

Заштита белоглавог супа и осталих врста лешинара

Кључни  задаци  и  активности на  заштити  белоглавог  супа  и  осталих
некрофагих врста  у 2017.години су:

 континуирана  прихрана  белоглавих  супова,  црних  лешинара  и  осталих
некрофагих врста птица, попут беле кање и  орла брадана, 

 наставак  рада  постојећег  хранилишта  ''Манастирине''  уз  додатне  мере
уређења,

 наставак  рада  хранилишта/хранилице  за  медведе.  Наиме,  исхрана
медведа се у већој мери састоји од хране биљног порекла (кукуруз, жито,
јабуке, крушке...), а у мањој мери од хране животињског порекла, односно
меса  и  рибе.  Да  би  хранилиште  успешно  радило,  потребно  је  редовно
износити  и  једну  и  другу  врсту  хране.  Храну  животињског  порекла,
односно  месо,  ''имамо''  обезбеђену  (угинула  стока,  превасходно  са
подручја Златиборског округа, кланични отпад), док рибу и  храну биљног
порекла планирамо редовно да купујемо, 

 одржавање  у  функцији  хладњаче  за  дубинско  замрзавање,  у  којој   се
привремено  одлажу  СПЖП (споредни  производи  животињског  порекла)
треће  категорије, намењени  исхрани,  превасходно,  белоглавих  супова,
али и других врста птица и животиња уопште, као и воћа и поврћа за
хранилицу за медведе,

 одржавање теренских возила и друге опреме за превоз и истовар хране за
белоглаве супове,  црне лешинаре и друге птице и животиње, чишћење
хранилишта  као  и  прилазних  путева,  посебно  одржавање  путева
проходним  у  зимским  условима  када  су,  на  подручју  Увца  и  Златара,
присутне обилне снежне падавине,

 заштита гнезда и младунаца - појачан чуварски надзор у време гнежђења,
излегања и полетања младунаца, 

 помоћ оболелим и повређеним птицама,
 перманентан  моноторинг  колоније  белоглавог  супа,  односно  наставак

истог,  а  који  се  ради  у  континуитету  много  година  уназад,  заједно  са
стручним  службама  надлежних  институција,  попут  Завода  за  заштиту
природе  Србије  и  Института  за  биолошка  истраживања  ''Синиша
Станковић'', из Београда.

Заштита осталих врста птица, териофауне и флоре

У  циљу очувања и  унапређења стања  популација  других   врста  птица,
копнене фауне и биљних врста, посебно оних са високим степеном угрожености
или реткости у националном и међународном оквиру или са истакнутом улогом у
животним  заједницама  и  са  другим  значајем,  у  2017.  години  планирају  се
активности појачаног чуварског надзора које ће допринети заштити ових врста.
Посебан акценат ће се ставити на:
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 мониторинг  постојећих  кућица за сове  (кукумавка,  уралска сова и мала
шумска  сова).  Исте  смо,  поставили  на  подручју  резервата  крајем 2014.
године,  и  пратили  смо  их  током  2015.  и  током  2016.  године. Ова
активност, као што је то и до сада била пракса, обавља се у сарадњи и уз
стручни надзор Завода за заштиту природе Србије,

 истраживање  диверзитета  птица  СРП  ''Увац''  са  посебним  освртом  на
врсте од приоритета за заштиту према NATURA 2000 програму. У склопу
наведене  активности  планирано  је  методолошко  истраживање  фауне
гнездарица,  нарочито  оних  врста  које  представљају  приоритете  за
заштиту  према NATURA 2000 програму,  у  циљу одређивања величине и
густине њихових популација,

 зимски попис птица на воденим површинама на простору СРП ''Увац''.  У
склопу наведене активности планирано је методолошко истраживање и
попис врста птица зимовалица у склопу Међународног цензуса за птице
водених станишта (IWC – International Waterbird Census). 

Израда и реализација пројекта реинтродукције ишчезлих врста

Пројектом ће се испитати природни и други (правни, технички, организациони,
финансијски...) услови, утврдити и реализовати потребна извођачка решења за
поновно насељавање некрофагих врста птица ишчезлих са територије Србије,
пре свега црног лешинара, беле кање и орла брадана, као и евентуално неких
других  врста.Пројекат  се  наслања  на  Акциони  план  за  заштиту  лешинара
Балкана, који се одвија уз учешће више међународних и домаћих организација и
институција.  Пројектом руководе стручне службе Завода за заштиту природе
Србије и Института за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' из Београда.
У  сврху  овог  пројекта,  у  претходном  периоду,  изграћене  су  три  волијере.
Планира се снимање низа едукативних емисија о заштити угрожених врста и
њиховом поновном насељавању, у блиској будућности (током 2016., 2017., 2018.
године), на просторе на којима су некад живеле, а све у оквиру прекограничне
сарадње са заинтересованим странама. Из наведеног се може закључити да је
Резерват  Увац  д.о.о.  партнер  у  реализацији  овог  пројекта,  увек  спреман  да
пружи  сву  логистичку  помоћ,  у  виду  чувара  заштићеног  подручја,  возила,
пловила  и  друге  неопходне  опреме. Друштво  у  2017.години  планира  да
спроведе   пројекат  насељавање  птицама едукативног  мини  орнитолошког
парка, углавном ишчезлим аутохтоним врстама птица које потичу из зоолошких
вртова у ЕУ и које нису способне за самосталан живот у природи. Пројекат би се
реализовао у сарадњи са више међународних организација и институција (Зоо
врт Палић, зоо врт Сегедин, Завод за заштиту природе, итд). 

Заштита ихтиофауне

Резерват Увац д.о.о. управља Рибарским подручјем СРП ''Увац''. Главни циљеви у
области заштите ихтиофауне у 2017. години су очување стабилних еколошких
услова,  односно  очување  задовољавајућих  физичких,  хемијских  и
микробиолошких  карактеристика  вода  у  увачким  језерима  и  водотоковима,
промена  популационих  карактеристика  ихтиофауне  у  корист  салмонидних  и
других значајних, аутохтоних врста риба, очување и побољшање здравственог
стања и квантитативне структуре рибљих насеља и спречавање непрописног и
прекомерног излова.
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Рибочуварска  служба  резервата  ће  посебну  пажњу посветити  чувању мреста
свих  врста  риба,  посебно  салмонидних,  племенитих  врста,  на  првом  месту
младице и поточне пастрмке, а што је чињено и у претходном периоду.
Планиран је наставак сарадње са суседним корисницима рибарских подручја на
сузбијању  свих  неправилности  које  се  јављају  на  риболовним  водама  којима
управљамо, у циљу очувања, заштите и одрживог коришћења рибљег фонда.
Током  2017.  године,  планира  се  едукација  рекреативних  и  спортских
риболоваца,  што  је  у  складу  са  Законом  о  заштити  и  одрживом  коришћењу
рибљег  фонда  и  Правилником  о  обиму  и  садржини  програма  едукације
рекреативних риболоваца ("Сл. гласник РС", бр. 3/2016).
Главни  циљеви  у  области  заштите  ихтиофауне  у  2017.  години  су: одржање
стабилних  еколошких  услова,  односно  одржање  задовољавајућих  физичких,
хемијских  и  микробиолошких  карактеристика  вода  у  хидроакумулацијама  и
водотоцима,  промена  популационих  карактеристика  ихтиофауне  у  корист
салмонидних  и  других  значајних  врста  риба,  одржање  и  побољшање
здравственог стања и квантитативне структуре рибљих насеља и спречавање
непрописног  и   прекомерног  излова.  Друштво  ће  предузети  све  мере  из
сопствене надлежности и пружити логистику другим релевантним и надлежним
организацијама и институцијама у овој области.

Заштита спелеолошких објеката и других феномена геонаслеђа

У 2017. години Друштво планира следеће активности:
 наставак  мултидисциплинарних спелеолошких истраживања Специјалног

резервата природе ''Увац'', а која су започета током јесени 2015. године, а
настављена током 2016.  године,  уз  стручно вођство Завода за  заштиту
природе  Србије. О  свему  овоме,  више  речи  ће  бити  у  поглављу IV:
Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада;

 стручњаци  Завода  за  заштиту  природе  Србије  раде  ревизију  студије
заштите  СРП  ''Увац''.  По  завршетку  радова  доставиће  нам
геореференцирану карту заштићеног подручја. Израда геореференциране
карте је изузетно скупа, ми као управљачи немамо стручно лице које би
исту  и  урадило.  Поступак  уношења  координата  и  позиција  у
геореференцирану  карту  је  релативно  једноставан.  За  уношење
координата и позиција обуку је прошао Новак Пејовић. Исти је, скупа са
чуварима заштићеног подручја, прикупио  GPS координате  (геопозиције)
објеката геонаслеђа на ширем простору СРП ''Увац'' током 2015. и 2016.
године. Крајњи циљ наведеног је да геонаслеђе на ширем простору СРП
''Увац''  буде  прикључено  подручју  које  ће  бити  номиновано  за
успостављање геопарка.

Заштита животне средине

Један од важних задатака Резерват Увац д.о.о. у 2017. години је израда катастра
тачкастих стварних или потенцијалних загађивача вода и земљишта на подручју
резервата и његовом непосредном окружењу, изван насељених места, као што
су стамбени, угоститељски, пољопопривредни и индустријски објекти, посебно
објекти  за  прераду  дрвета  и  камена  и  доношење  програма,  са  конкретним
мерама, за спречавање или умањење штетних утицаја тих објеката на околину.
Конкретно,  током  2015.  године  обиђени  су  сви  објекти  (викендице,
надстрешнице...)  који  се  налазе  на  Златарском  и  Радоињском  језеру,  са  GPS
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уређајима су узете координате, током 2016. године обиђени су сви објекти који
се  налазе  на  Увачком  језеру,  са  GPS  уређајима  су  узете  координате.  По
завршетку ревизије студије заштите СРП ''Увац'', урадиће се катастар тачкастих
стварних или потенцијалних загађивача вода и земљишта на подручју резервата
(прикупљене  податке  унети  у  геореференцирану  карту).  Овај  пројекат  би
реализовали у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, а све у оквиру
постављања основа ГИС базе. 
Планирана  је  још  интезивнија  сарадња  са  надлежним  инспекцијама,  као  и
мониторинг квалитета вода (перманентна активност), у сарадњи са Агенцијом за
заштиту животне средине.  Мониторинг вода је показао да је вода у Увачком
језеру  III и IV категорије,  док  је  вода  у  Златарском  и  Радоињском  језеру  I
категорије.

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА

Главни задаци планирани у 2017. години су:

 Израда  и  реализација  пројеката  истраживања  морфолошких,
физиолошких, генетских, миграторних и  свих  других особина белоглавог
супа,

 израда и реализација пројекта истраживања еколошких и других услова
за реинтродукцију и реколонизацију лешинара и других некрофагих врста
птица грабљивица (црни лешинар, бела кања, орао брадан...),

 Током 2017. године радиће се истраживање карактеристика популације
сома (Silurus glanis) у Увачком језеру,

 током 2017. године започеће се активности на изради регистра биљних
врста  у  сарадњи  са  Биолошким  факултетом  Универзитета  у  Београду,
односно Институтом за ботанику и Ботаничком баштом Јевремовац.

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Радови на уређењу простора

Резерват  Увац  д.о.о.  ће  и  током  2017.  године  иницирати  низ  састанака  са
представницима  локалних  самоуправа  у  Новој  Вароши  и  Сјеници,  као  и  са
представницима  међународних  организација,  како  би  се  у  што  краћем  року
приступило  изради  Плана  детаљне  урбанистичке  регулације  за  комплетно
подручје  СРП  ''Увац''.  Још  током  2014.  године  је  израђен  Просторни  план
подручја  посебне  намене  Специјалног  резервата  природе  Увац  и  издат  је
скраћени приказ. План детаљне урбанистичке регулације је веома обиман посао
чија реализација изискује велика новчана средства. Извесно је да постоји добра
воља свих страна да се приступи изради наведеног Плана.  
Такође, током 2017. године, као што је то чинио и претходних година, Резерват
Увац  д.о.о.  планира  предузимање  низа  активности  на  решавању  проблема
бесправне  градње  (сарадња  са  надлежним  републичким  и  општинским
грађевинским  инспекцијама,  подношење  кривичних  пријава,  ''алармирање''
јавности путем штампаних и електронских медија...).
Поред већ реченог,  кључне активности на изградњи и уређењу грађевинског
земљишта, као и инфраструктурног планирања и уређења, од велике важности
за успешан рад Резерват Увац д.о.о. у 2017. и у свим наредним годинама, су:
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 предузимање низа (даљих) активности на коначном и трајном решавању
проблема  водоснадбевања  Визиторског  центра  на  Кокином  Броду.
Планира се каптажа изворишта на Мандића коси (село Амзићи, супротна
обала Златарског језера од обале на којој се налази Визиторски центар), а
за шта смо током 2016. године добили Решење о издавању водних услова,
као  и  купили  неопходно  окитен  црево.  У  2017.  години  планирамо  да
урадимо  Пројекат  каптаже  поменутог  извора  за  који  ћемо  прибавити
Решење о водној сагласности (у складу са Законом о водама и поступку о
издавању водних аката), каптажу истог по пројекту, као и да ''положимо''
црево  од  извора  до  резервоара  који  се  налази  у  непосредној  близини
Визиторског центра;

 уређење обале за безбедно пристајање чамаца за јавни превоз путника на
локалитету  Растоке  (брана  ХЕ  ''Увац'',  Увачко  језеро)  –  набавка  и
постављање  понтонске  пристани,  која  ће  поседовати  одговарајуће
сертификате и еколошке стандарде за регистрацију при надлежној лучкој
капетанији; 

 уређење  волијера  (жичаних  кавеза  за  смештај  и  опоравак  повређењих
птица).  Волијере,  укупно  три  комада истих,  су  изграђене  у  претходних
неколико година (у више наврата: прво једна 2010. године, онда још две
2013. године), међутим, исте не поседују дозволу за рад, јер не испуњавају
све  услове  које  предвиђа  Правилник  о  условима  држања,  начину
обележавања  и  евидентирања  дивљих  животиња  у  заточеништву  ("Сл.
гласник РС", бр. 86/2010). Да би волијере испуњавале услове из наведеног
правилника,  те  добиле  дозволу  за  рад,  треба  да  претрпе  одређене
исправке/корекције,  тј.  у  горњем  делу  волијере  треба  да  се  обезбеде
пречке и простори за седење, постављени тако да омогућавају и простор
за летење, корито за воду и за пиће и за купање птица, као и још неке
ситније измене и исправке.

 уређење  паркинг  простора  на  локалитету  Растоке  (брана  ХЕ  ''Увац'',
Увачко језеро). У питању је место одакле полази највећи број излета, тј.
сплаварења  Увачким  језером,  са  ''нововарошке''  стране.  Током  2016.
године урађени су почетни радови на уређењу паркинга, а у 2017. години
планирамо  да  уређење  паркинг  простора  довршимо  ''насипањем''
неколико камиона тампона, те ''ваљањем'' истог.  

ОСТАЛИ НЕКАТЕГОРИСАНИ ПОСЛОВИ

Туризам

Приоритетни задаци планирани у 2017. Години, везани за ову област су:
 организовање  туристичких  обилазака  Златарског  и  Увачког  језера

чамцима и промоција овог вида туристичке понуде;
 организовање  обилазака  пећинских  система  и  промоција  овог  вида

туристичке понуде;
 организовање ''фото сафарија'' - туристичке понуде посматрања птица;
 организовање туристичких обилазака планинарских стаза и видиковаца у

СРП Увац и промоција овог вида туристичке понуде;
 промоција ''екотуре кањоном Увца'',
 реализација пројекта постављања туристичке сигнализације.
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5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И 
ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Основна  активност  Друштва  усмерена  је  на  заштиту,  очување и  унапређење
стања заштићеног подручја. Утврђени услови и начин распореда и коришћења
средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног
интереса, која су одређена Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у
Разделу  23-  Министарства  пољопривреде  и  заштите  животне  средине,  Глава
23.0, Програм 0405-заштита природе, Функција 560- заштита животне средине
некласификована на другом месту, Програмска активност 0002- Подстицаји за
програме  управљања  заштићеним  природним  добрима  од  националног
интереса,eкономска  класификација 451-  субвенције  јавним  нефинансијским
предузећима и организацијама, из сопствених прихода, као и  из других извора у
складу са законом.

Друштво  сваке  године  Министарству  подноси  захтев  за  доделу  средства
субвенција  за  заштићена  природна  добра  од  националног  интереса. Из
одобрених средстава Друштво суфинансира зараде запослених чувара природе,
опремање чуварске  службе средствима рада,  материјално-техничке трошкове
чувања  и  одржавања  (амортизација,  гориво...),  као  и  одређене  развојне
активности усмерене у сврху заштите и развоја. Износ одобрених средстава није
фиксно одређен, али је ипак најстабилнији извор прихода  Друштва.

Други  значајан  извор  прихода  чине  накнаде  за  коришћење  заштићеног
природног добра. Ове накнаде плаћају предузећа, привредна друштва и друга
правна лица,  предузетници и грађани,  који користе  погодности подручја СРП
Увац  или  својом  делатношћу,  односно  радњама,  наносе  штету  природним
вредностима заштићеног  подручја.  Износ  ових  средстава  је  одређен Актом о
накнадама, прилично је стабилан приход  Друштва.

Поред ових, Друштво приходе остварује обављањем следећих делатности:

 приходи од продаје дозвола за рекреативни риболов,

 приходи од продаје улазница у резерват,

 приходи од превоза туриста чамцима.

Приходи које Друштво остварује обављањем наведених делатности  варирају од
године до године, сходно општој економској ситацији и захтевима тржишта, као
и од климатских прилика у летњем периоду када је потражња за овим услугама
највећа.

Остали приходи  нису предвидиви и чине их донације, административне забране
и приспеле камате, као и средства од ''одштетног'' ценовника за прекршиоце у
рибарству.
Приходи су планирани на основу постојећих цена тј. на основу важеће Одлуке о
ценама, на коју је сагласност дала Влада ("Сл. гласник РС", бр. 50/14).

Расходи Друштва у 2017. години, се односе углавном на трошкове зарада, 
накнада члановима Скупштине и осталих личних трошкова запослених као и 
трошкове горива за возила и пловила. Други значајнији трошкови су везани за 
обављање свакодневних активности (трошкови резервних делова тј. 
амортизације основних средстава  и алата за рад). Возни парк је дотрајао, па 
његово одржавање свакодневно изискује значајне трошкове.
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Пословање Друштва изискује трошкове закупа простора, затим трошкове 
грејања, комуналних и осталих услиуга, режијског материјала. 
Трошкови учешћа на сајму туризма,  рекламе и пропаганде,  репрезентације  и
спонзорстава.

Поред свега горе наведеног, Друштво конкурише за средства код домаћих и
међународних институција и организација за реализацију наменских пројеката
из области заштите и развоја.  Ова средства нису предвидива и односе се на
конкретне пројекте и активности (јавни радови – чишћење резервата, уређење
простора – пешачке стазе, видиковци, набавка опреме, штампање промотивног
материјала...).

У 2017.години је планиран укупан приход по свим напред наведеним основама у
износу од  32.450.000,00  динара,  а процена свих расхода за 2017. годину је у
износу од 30.950.000,00 динара.
Средства за 2018. и 2019. годину биће обезбеђена у оквиру лимита на разделу
Министарства надлежног за послове заштите животне средине.

5.1. Биланс стања –план за  01.01.2017.- 31.12.2017. 
годину

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

Износ у хиљадама динара

План
01.01.2017.-
31.03.2017

План
01.01.2017.-
30.06.2017

План
01.01.2017.-
30.09.2017

План
01.01.2017.-
31.12.2017

1 2 3 5 6 7 8

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА
(0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

0002 38.000 43.200 44.000 44.000

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

0003

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

0010 38.000 43.200 44.000 44.000

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0019

04.
осим
047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0024

05 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0034

288
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА
(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 
0068+0069-0070)

0043 3.328 3.936 4.424 4.660

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ 0044

20 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 0051 980 1.100 1.100 1.000
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21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЦНИХ ПОСЛОВА 0059 1.300 1.300 1.300 1.300

22 VI. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 48 36 24 60

236
V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ 
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим
236 И
237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0062

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 1.000 1.500 2.000 2.300

27
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

28 осим
288

IХ.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 
+ 0002+0042+0043)

0071 41.328 47.136 48.424 48.660

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А
АОП

Износи у хиљадама динара
План

01.01.2017.-
31.03.2017

План
01.01.2017.-
30.06.2017

План
01.01.2017.-
30.09.2017

План
01.01.2017.-
31.12.2017

1 2 3 5 6 7 8

А. КАПИТАЛ(0402+0411-0412+0413+0414+0415-
0416+0417+0420-0421) ≥0=(0071-0424-0441-0442)

0401

30
I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

1 2 3

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047и23
7

III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330
V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим
330

VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА(потражна 
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим
330

VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА(дуговна 
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 0417 12.404 12.404 12.404 12.604

IХ.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 Х.ГУБИТАК 0421
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Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 
+ 0432)

0424

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0425

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0432

498 В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до49
(осим49

8)

Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450+0451+0459+0460+0461+0462)

0442 2.060 2.280 2.100 2156

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 0443

430 II.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим
430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 0451 60 80 100 156

44,45
и46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 1400 1400 1400 1400

47 V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 600 800 600 600

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

Износ у хиљадама динара

План
01.01.2017.-
31.03.2017

План
01.01.2017.-
30.06.2017

План
01.01.2017.-
30.09.2017

План
01.01.2017.-
31.12.2017

1 2 3 5 6 7 8

49 осим
498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 26.864 32.452 33.920 33.900

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕКАПИТАЛА (0412+ - 
0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 
= (0441 + 0424 + 0442-0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 +  0442+0441+0401 - 0463)
≥ 0

0464 41.328 47.136 48.424 48.660

89
Е.ВАНБИЛАСНА ПАСИВА

0465

5.2 Биланс успеха -план за 01.01.2017.-31.12.2017.годину 

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

Износи у хиљадама динара

План
01.01.2017.-
31.03.2017

План
01.01.2017.-
30.06.2017

План
01.01.2017.-
30.09.2017

План
01.01.2017.-
31.12.2017

1 2 3 5 6 7 8

ПРИХОДИ  ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до
65,

осим 62

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(1002 +  1009 + 1016  + 1017)

1001 4.500 16.420 27.520 32.450
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и  63

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1002

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1009 2.400 6.100 11.900 14.600

64
III. ПРИХОДИ ОД 
ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И 
СЛ.

1016 2.100 10.320 15.620 17.850

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до
55,  62
и 63

Б.  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I 6.800 15.450 24.450 30.950

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 
1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
1022

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

Износи у хиљадама динара

План
01.01.2017.-
31.03.2017

План
01.01.2017.-
30.06.2017

План
01.01.2017.-
30.09.2017

План
01.01.2017.-
31.12.2017

1 2 3 5 6 7 8
51 осим

513
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 200 340 480 620

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 500 1.300 2.300 3.000

52
VII.ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025 3.903 7..333 10.805 14.300

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 800 1.700 2.700 3.530

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 850

541до5
49

X. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1016 797 3.377 6.115 5.950

557 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 600 1.400 2.050 2.700

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  (1001 - 1018) ≥ 0 1030 970 3070 1.500

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  (1018 - 1001) ≥ 0 1031 2.300

66 Д.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+- 1038+1039) 1032

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

1 2 3

66,
осим66
2, 663 и

664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

1033

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА(ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и
664

III.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА)

1039

56 Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  (1041+ 1046 + 1047) 1040

56,осим
562,563
и 564

I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1041

562 II.РАСХОДИ КАМАТА(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

563 И
564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1048
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(1032 - 1040)
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
(1040- 1032)

1049

683 и
685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и
585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68,
осим
683 и
685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052

57 и 58,
осим
583 И
585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-
1051+1052-1053)

1054 970 3.070 1500

Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-
1050+1053-1052)

1055 2.300

Група
рачуна,
рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

Износи у хиљадама динара

План
01.01.2017.-
31.03.2017

План
01.01.2017.-
30.06.2017

План
01.01.2017.-
30.09.2017

План
01.01.2017.-
31.12.2017

1 2 3 5 6 7 8

69-59

М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-
1057)

1058 970 3.070 1.500

О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-
1056)

1059 2.300

П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 48 95 142 190

део 722 II.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део722 III.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063) 1064 875 2.928 1.310

Т.НЕТО ГУБИТАК(1059-1058+1060+1061-1062+1063) 1065 2.348

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА  ЗА 2017. 
ГОДИНУ 

ВРСТА ИНДИКАТОРА НАЗИВ ИНДИКАТОРА ОПИС ИНДИКАТОРА
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Индикатори 
ликвидности

Општа ликвидност 2.2

Индикатори 
задужености

Задуженост                     0.04

Однос дуга према 
капиталу

0.12

Коефицијент 
финансијске стабилности

1.1

Индикатори 
активности

Просечан период 
наплате потраживања

50.8

Просечан период 
плаћања обавеза

1.5

Искоришћеност фиксних 
средстава

Искоришћеност укупних 
средстава

0.50

Индикатори 
рентабилности

Профитна бруто маргина 0.2

Профитна нето маргина 0.23

Стопа повраћаја на 
укупна средства(РОА)

0.10

Индикатори 
економичности

Економичност пословања 1.05

Индикатори 
продуктивности

Јединични трошкови 
рада

0.40

Продуктивност рада 858.824
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5.3. План добити/губитка за 2017. годину - предложени начин 
расподеле добити/покрића губитка

Како је приказано у претходним поглављима Друштво планира остварену добит
за 2017. годину од 1.500.000,00 динара пре опорезивања, односно нето добит од
1.310.000,00 динара. Остварена добит биће распоређена у складу са Законом о
буџету РС за 2018. Годину.
Друштво  не  планира  губитке  за  2017. годину,  као  што  није  био  случај  у
плановима, али ни у реализацији претходних година пословања.

5.4.Извештај о токовима готовине

Друштво  по  својој  статистичкој  "величини"  спада  у  микро  предузећа  те  не
располаже токовима готовог новца.

5.5. Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)

Друштво је основано одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“,
број 110/06) у децембру 2006.године и старалац је над Специјалним резерватом
природе Увац, као и корисник рибарског подручја СРП Увац. Најзначајнији извор
финансирања  Друштва  су  субвенције  са  нивоа Републике,  односно  из
Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС, Друштво и у 2017.
години  планира та средстава. Утврђени  су  услови  и  начин  распореда  и
коришћења средстава  за  субвенционисање заштићених  природних  добара  од
националног интереса, која су одређена Законом о буџету Републике Србије за
2017.  годину  у  Разделу  23-  Министарства  пољопривреде  и  заштите  животне
средине,  Глава  23.0,  Програм  0405-заштита  природе,  Функција  560-  заштита
животне  средине  некласификована  на  другом  месту,  Програмска  активност
0002- Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од
националног  интереса,  Економска  класификација 451-  субвенције  јавним
нефинансијским предузећима и организацијама. 

 Друштво је планирало средства  у износу од 17.850.000,00 динара  за следеће
намене:

- Бруто зараде чувара природе, 4.900.000,00 дин.
- Трошкови горива, 2.000.000,00 дин.
- Набавка чамца(глисера) са ванбродским мотором, 800.000,00 дин.
- Набавка  камере са соларном плочом и акумулатором, 100.000,00 дин.
- Набавка  теретног  возила  за  потребе  одласка  и  преузимања  СПЖП,

4.500.000,00 дин.
- Набавка непропусног контејнера са поклопцем, 700.000,00 дин.
- Управљање отпадом – селектирање и одвожење отпада, 150.000,00 дин.
- Материјални  трошкови  одржавања  заштићеног  подручја  (регистрација

возила,  амортизација  материјално-техничких  средстава,  одржавање
чистоће...), 1.000.000,00 дин.

- Постављање табли упозорења, обавештења и забрана, 100.000,00 дин.
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- Организовано  сакупљање,  превоз,  прерада  и  уништавање  отпадака
животињског порекла и угинулих животиња, 250.000,00 дин.

- Мониторинг колоније белоглавог супа, 100.000,00 дин.
- Истраживање диверзитета птица СРП ''Увац'', 150.000,00 дин.
- Зимски цензус птица на воденим површинама, 50.000,00 дин.
- Истраживање  карактеристика  популације  сома(Silurus  glanis)у  Увачком

језеру, 250.000,00 дин.
- Материјални трошкови у  вези  развоја  научних,  образовних  и  културних

функција  заштићеног  подручја.  Морфохидролошка,  палеонтолошка,
биолошка и археолошка истраживања спелеолошких објеката, а посебно
наставак спелеоморфолошких истраживања Ушачке, Баждарске и пећине
Буковик, 1.000.000,00 дин.

- Израда регистра биљних врста СРП ''Увац'', 500.000,00 дин.
- Водоснадбевање Визиторског центра на Кокином Броду- израда Пројекта

каптаже изворишта на Мандића коси,  каптажа истог и полагање црева,
200.000,00 дин.

- Уређење обале за безбедно пристајање чамаца за јавни превоз путника на
локалитету  Растоке(брана  ХЕ  ''Увац'',  Увачко  језеро)-  набавка  и
постављање понтонске пристани, 300.000,00 дин.

- Уређење  волијера(жичаних  кавеза  за  смештај  и  опоравак  повређених
птица),200.000,00 дин.

- Штампање  промотивног  материјала  (проспекти,  брошуре,  приручници,
упутства...), 150.000,00 дин.

- Одржавање  постојећих  и  постављање нових  информативних  и
едукативних табли на подручју резервата, 150.000,00 дин.

- Уређење пешачке стазе од локалитета Шиповик до локалитета Вагањица,
у складу са Програмом управљања СРП Увац за 2017. годину, 300.000,00

Ре
дн
и

бр
ој

ИЗВОР
СРЕДСТА

ВА /
НАМЕНА 

01.01-
31.12.2016

година

01.01-
31.03.201
7 година

01.01-
30.06.201
7 година

01.01-
30.09.201
7 година

01.01-
31.12.201
7 година

             

1. Планиран
о

11.950.000 2.460.000 10.120.000 13.890.00
0

17.850.00
0

2. Уговорен
о 

10.000.000        

3. Повучено 10.000.000        

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
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6.1. Трошкови запослених

         Трошкови  запослених  су  представљени  у  наредним  табелама. Број
запослених се током 2016.није мењао. 
          Крајем фебруара месеца 2017. године истиче Уговор на одређено време
једном запосленом. Друштво ће са истим лицем  продужити Уговор о раду на
одређено време.
 Такође,  у  Резерват  Увац  д.о.о.  је  запослено  и  једно  лице  које  је  обављало
послове чувара заштићеног подручја, а које је дана 31.12.2013.године доживело
тешку повреду на раду и од тада се налази углавном на боловању. Исто је било
у  Националној  служби  за  запошљавање,  којом  приликом  је  иста
решавала/оцењивала његову радну способност. Утврђен је 1. степен тешкоћа и
препрека  у  раду,  и  именовани  има  статус  особе  са  инвалидитетом  која  се
запошљава  под  општим  условима.  Свакако,  ово  лице  убудуће  неће  моћи  да
обавља послове чувара заштићеног подручја, као ни послове рибочувара, јер се
ради о пословима са повећаним ризиком, већ ће се за њега, убрзо, изнаћи неко
прихватљиво решење (систематизовано место секретара Друштва).
Током  2017.  године  Резерват  Увац  д.о.о.  ће  урадити  нову  Систематизацију
радних  места,  поштујући  важеће  законске  прописе.  Такође,  свакако  ћемо  се
опет  (пошто  смо  то  већ,  без  резултата,  чинили  3  пута  у  току  2016.  године)
обраћати  Комисији  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно
радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава,  са  захтевом  за
запошљавањем  два  нова  лица.  Једно  лице  би  обављало  послове  управника
резервата,  у  потпуности  у  складу  са  Правилником  о  условима  које  мора  да
испуњава  управљач  заштићеног  подручја,  друго  лице  би  обављало  послове
рибочувара.
Слободна  и  упражњена  радна  места,  као  и  додатно  запошљавање  лица
планирана  програмом  пословања  ће  се  попуњавати  искњучиво  у  складу  са
Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(''Сл. гласник РС'',  бр. 68/15 и 81/16 – УС), Законом о буџетском систему  (''Сл.
гласник  РС'',  бр.  54/09,  73/10,  101/10,  101/11,  93/12,  62/13,  63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15 –др.закон и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних  средстава  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  113/13,  21/14,  66/14,  118/14,  22/15  и
59/15).
Трошкови који се односе на ангажовање лица по уговору о делу и по уговору о
привременим и повременим пословима, планирана су у већем износу од нивоа
планираних и реализованих средстава у 2016. години. 
Једно  лице  биће  ангажовано  да  пружи  стручну  помоћ  при  изради  Редовног
годишњег финансијског извештаја са пратећом документацијом. Даље, у  2017.
години планира се коначна реализација пројекта водоснабдевања Визиторског
центра на Кокином Броду. За израду пројекта планира се ангажовање два лица
која ће радити на испитивању изворишта и изради главног пројекта. 
Због обавеза у писању пројеката које нас очекују у наредном периоду, Резерват
Увац  д.о.о.  ће   ангажовати  лице  и  са  истим  закључити  Уговор  о  обављању
привремених и повремених послова. То лице ће обављати послове руководиоца
пројектима.  Раде  се  пројекти  за:  квалитет  ваздуха,  климатске  промене,
управљање отпадом,  управљање водама,  заштиту природе и биодиверзитета,
контролу индустријског загађења и управљање ризицима, контролу хемикалија,
генетски модификоване организме( ГМО), управљање буком, цивилну заштиту и
сарадњу са трећим земљама.
Трошкови који се односе на накнаде члановима Скупштине у незнатној мери су
увећане из разлога примене  Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање
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висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа 05 Број:  121-
11800/2016. 
Од тренутно 15 лица која су запослена у Резерват Увац д.о.о., 9 лица ће током
2017.  године  прославити  јубилеј:  10  година  преданог  и  одговорног  рада.
Средства за  јубиларну  награду,  за  запослених  6  чувара заштићеног  подручја
(Милорад  Курћубић,  Горан  Бјелановић,  Месуд  Реброња,  Небојша  Радишић,
Зихнија  Папић  и  Милоје  Ковачевић)  потражујемо  од  Министарства
пољопривреде и заштите животне средине. Средства за јубиларну награду, за
запослена  3  лица  која  обављају  послове  саветника  за  нормативно-правне
послове, књиговође друштва и помоћног радника (Дарко Ћировић, Елза Бајровић
и Мустафа Коленовић) обезбедићемо из сопствених извора.
         Према плану за 2017. годину зараде радника ће остати непромењене. У
2017. години ће износи нето зарада запослених бити умањени за 10% у складу
су Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада,
односно  зарада  и  других  сталних  примања  код  корисника  јавних  средстава
(С.гл. 116/14).

Р.
бр.

Трошкови запослених

План 
01.01-

31.12.2016
.

Реализац
ија 

01.01-
31.12.2016

.

План
01.01-

31.03.201
7.

План
01.01-

30.06.201
7.

План
01.01-

30.09.201
7.

План 
01.01-

31.12.2017.

1.

Маса НЕТО зарада 
(зарада по одбитку 
припадајућих пореза и 
доприноса на терет 
запосленог)

7.300.374 7.233.470 1.850.357 3.547.548 5.398.615 7.249.890

2.

Маса БРУТО 1  зарада 
(зарада са 
припадајућим порезом 
и доприносима на 
терет запосленог)

9.168.130 8.738.113 2.623.044 5.027.591 7.651.647 10.276.000

3.

Маса БРУТО 2 зарада 
(зарада са 
припадајућим порезом 
и доприносима на 
терет послодавца) 

10.809.150 10.302.235 3.092.568 5.927.527 9.021.291 12.115.404

4.

Број запослених  по 
кадровској евиденцији -
УКУПНО*

17 15 17 17 17 17

4.1.
 - на неодређено време 14  14 14 14 14  14

4.2.
- на одређено време 3  1 3 3  3 

3
 

5
Накнаде по уговору о 
делу

70.000 79.115 32.000 64.000 96.000  96.000

6

Број прималаца 
накнаде по уговору о 
делу 

2 2 1 2 3  3

7
Накнаде по ауторским 
уговорима

           

8

Број прималаца 
наканде по ауторским 
уговорима 

           

9

Накнаде по уговору о 
привременим и 
повременим пословима

    200.000  200.000  200.000  200.000

10
Број прималаца 
накнаде по уговору о 

    1  1  1  1
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привременим и 
повременим пословима

11

Накнаде физичким 
лицима по основу 
осталих уговора

           

12

Број прималаца 
наканде по основу 
осталих уговора 

           

13
Накнаде члановима 
скупштине

1.100.000 1.082.280 316.425 632.850 949.275 1.265.700

14
Број чланова 
скупштине

3 3 3 3 3 3

15
Накнаде члановима 
управног одбора

           

16
Број чланова управног 
одбора 

           

17
Наканде члановима 
надзорног одбора

           

18
Број чланова надзорног
одбора

           

19
Превоз запослених на 
посао и са посла

           

20
Дневнице на 
службеном путу 

90.000 67.000 30.000 50.000 70.000 90.000

21

Накнаде трошкова на 
службеном путу
 

20.000 16.000 10.000 15.000 17.500 20.000 

22
Отпремнина за одлазак
у пензију

40.000         

24 Јубиларне награде     214.223  428.444  428.444  482.000 

25 Број прималаца
    4  8 8 9 

26
Смештај и исхрана на 
терену

    7.500  15.000  22.500  30.000 

27
Помоћ радницима и 
породици радника

50.000 44.000 0  0  0  50.000

28 Стипендије
           

29

Остале накнаде 
трошкова запосленима 
и осталим физичким 
лицима

       

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама 
приказати у бруто износу 

6.2. Динамика запошљавања

У вези са динамиком запошљавања,  у првом кварталу 2017. године долази до
истека  уговора  на  одређено  време  за  једног запосленог,  те  ће  се  у  истом
периоду  извршити  продужетак  Уговора  са  поменутим  лицем  (рибочувар).
Друштво планира запошљавање два нова лица. Једно лице би обављало послове
управника резервата,  у потпуности у складу са Правилником о условима које
мора  да  испуњава  управљач  заштићеног  подручја,  друго  лице  би  обављало
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послове рибочувара.На основу ове динамике, закључује се да ће се укупан брoј
запослених мењати. 
   У  складу  са  Законом  о  заштити  природе (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  36/2009,
88/2010, 91/2010 -испр.  и 14/2016) доћи ће до раздвајања чуварске службе на
чуваре  природе  и  рибочуваре.  Због  тога  ћемо  ангажовати  два  лица  на
пословима  рибочувара  чиме   бисмо  били  у  складу  са  Програмом  управљања
рибарским подучјем.  

Р.
б
р.

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

  Стање на дан 31.12.2016. године 15

1.
Одлив кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2016.

1

2. навести основ
-Истек уговора

на одређено време

6.
Пријем кадрова у периоду  
01.01.-31.03.2017.

3

7. навести основ 1 лице- Продужетак уговора
на одређено време

8.  навести основ 2 лица -уговор
на одређено време

 
Стање на дан 31.03.2017. године

17 

Р.
б
р.

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

  Стање на дан 31.03.2017. године 17

1. Одлив кадрова у периоду  01.04.-
30.06.2017.  

2. навести основ
 

6. Пријем кадрова у периоду  01.04.-
30.06.2017.
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7. навести основ

8.    

  Стање на дан 30.06.2017. године  17

Р.
бр
.

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

  Стање на дан 30.06.2017. године 17

1. Одлив кадрова у периоду  01.07.-
30.09.2017.

 

2. навести основ
 

6. Пријем кадрова у периоду  01.07.-
30.09.2017.

7. навести основ  

8.    

  Стање на дан 30.09.2017. године 17

Р.
б
р.

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

  Стање на дан 30.09.2017. године 17 

1.
Одлив кадрова у периоду  01.10.-
31.12.2017.  

2. навести основ  

6.
Пријем кадрова у периоду  01.10.-
31.12.2017.
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7. навести основ
 

8.    

  Стање на дан 31.12.2017. године  17

6.3.  Планирана структура запослених

Квалификациона структура 

Редн
и

број
Опис

Број
запосле

них
31.12.20

16.

Број
запослен

их
31.12.201

7.

1 ВСС 3  4

2 ВС 1 1 

3 ВКВ    

4 ССС 10 11

5 КВ    

6 ПК    

7 НК 1 1

  УКУПНО 15 17 

Старосна структура

Редн
и

број
Опис

Број
запосле

них
31.12.20

16.

Број
запосле

них
31.12.20

17.

1
До 30

година 
   

2
30 до 40
година 

6 8

3 40 до 50 3 3

4 50 до 60 5 5
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5 Преко 60  1 1 

  УКУПНО 15 17 

 
Просечна
старост

46.26  45.17

 
  

    Запосленост  по месецима за 2016.годину

Број систематизованих радних места је 14. За посао на радним местима
чувара  природе,  рибочувара  и  помоћних  радника  постоји  више  извршилаца.
Нека  систематизована  места  у  пословодству  су  не  попуњена ,  тако  да један
извршилац обавља послове за више радних места.
                                                                                     

2016.

БРОЈ
СИСТЕМАТИЗОВА

НИХ РАДНИХ
МЕСТА

 БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ ПО

КАДРОВСКОЈ
ЕВИДЕНЦИЈИ

БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ

НА
НЕОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ 

БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИ

Х НА
ОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ 
I 27 15 14 1
II 27 15 14 1
III 27 15 14 1
IV 27 15 14 1
V 27 15 14 1
VI 27 15 14 1
VII 27 15 14 1
VIII 27 15 14 1
IX 27 15 14 1
X 27 15 14 1
XI 27 15 14 1
XII 27 15 14 1
       

УКУПН
О

27
15 14

1

Резерват УВАЦ д.о.о. Програм пословања за 2017. годину

48



Запосленост  по месецима за 2017.годину

2017.

БРОЈ
СИСТЕМАТИЗОВА

НИХ РАДНИХ
МЕСТА

 ПЛАНИРАНИ
БРОЈ

ЗАПОСЛЕНИХ ПО
КАДРОВСКОЈ
ЕВИДЕНЦИЈИ

ПЛАНИРАНИ
БРОЈ

ЗАПОСЛЕНИХ
НА

НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ 

ПЛАНИРАНИ
БРОЈ

ЗАПОСЛЕНИ
Х НА

ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ 

I 27 15 14 1
II 27 15 14 1
III 27 17 14 3
IV 27 17 14 3

V 27 17 14 3

VI 27 17 14 3

VII 27 17 14 3

VIII 27 17 14 3

IX 27 17 14 3

X 27 17 14 3

XI 27 17 14 3

XII 27 17 14 3

       
УКУПН

О
27

17 14
3
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6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Средства за зараде планиране су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (''Сл. гласник
РС'',  бр.  93/12),  Законом  о  привременом уређивању основица  за  обрачун  и  исплату  плата,  односно  зарада  и  других
сталних примања код корисника јавних средстава (''Сл. гласник РС'', бр. 116/14).  

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛА
ТА

2016.

УКУПНО /ПЛАНИРАНО УКУПНО/ РЕАЛИЗОВАНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Бр.
Зап.

Планира
на маса
бруто II
зарада

просеч
на

зарада

Бр.
зап

.

Обрачун
ата маса
бруто II
зарада

Исплаће
на маса
бруто II
зарада

просеч
на

зарада

Бр.
Зап.

Обрачун
ата маса
бруто II
зарада

Исплаће
на маса
бруто II
зарада

просечн
а

зарада

Бр.
Зап.

Обрачун
ата маса
бруто II
зарада

Исплаћена
маса бруто

II зарада

просечна
зарада

I 15 937.100 62.473 15 826.415 826.415 55.094 11 522.929 522.929 47.539 4 303.486 303.486 75.872
II 15 822.300 54.820 15 799.963 799.963 53.330 11 496.477 496.477 45.134 4 303.486 303.486 75.872
III 15 896.100 59.740 15 895.242 895.242 59.682 11 562.983 562.983 51.180 4 332.259 332.259 83.064
IV 15 822.300 54.820 15 851.227 851.227 56.748 11 547.207 547.207 49.746 4 304.020 304.020 76.005
V 15 857.300 57.153 15 891.818 891.818 59.454 11 572.723 572.723 52.065 4 319.095 319.095 79.773
VI 15 857.300 57.153 15 861.236 861.236 57.415 11 542.141 542.141 49.285 4 319.095 319.095 79.773
VII 17 905.700 53.276 15 803.530 803.530 53.568 11 529.994 529.994 48.181 4 273.536 273.536 68.384
VIII 17 983.250 57.838 15 881.762 881.762 58.784 11 588.021 588.021 53.456 4 293.741 293.741 73.435
IX 17 940.700 55.335 15 886.571 886.571 59.104 11 568.548 568.548 51.686 4 318.023 318.023 79.505
X 17 905.700 53.276 15 868.157 868.157 57.877 11 542.719 542.719 49.338 4 325.438 325.438 81.359
XI 17 940.700 55.335 15 868.157 868.157 57.877 11 542.719 542.719 49.338 4 325.438 325.438 81.359
XII 17 940.700 55.335 15 868.157 868.157 57.877 11 542.719 542.719 49.338 4 325.438 325.438 81.359

УКУПН
О 192 10.809.

150
676.5

54
18

0

10.302.2
35

10.302.2
35 641.99

0 132
6.559.18

0
6.559.18

0
596.28

6
48

3.743.05
5  3.743.055 

935.760

ПРОСЕК
16 900.762 56.297 15

858.519 858.519
53.499 11 546.598  546.598  49.690

4 311.921  311.921 
77.980

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године
** исплата са проц. 
дкрајгодине
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Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за  2017. годину

ПЛАН
2017.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Бр.
За
п.

Планира
на маса
бруто II
зарада

просеч
на

зарада

Бр.
зап

.

Обрачу
ната
маса

бруто II
зарада

просеч
на

зарада

Бр.
за
п.

Обрачу
ната
маса

бруто II
зарада

просечна
зарада

Бр.
зап.

Обрачу
ната
маса

бруто II
зарада

просеч
на

зарада

I 15 912.201 60.813 11 579.162 52.651 / / / 4 333.039 83.260
II 15 828.888 55.259 11 525.911 47.810 / / / 4 302.977 75.744

III 17 1.093.87
0

64.345 11 605.197
55.018

2 140.959
70.480

4 347.714
86.929

IV 17 951.615 55.977 11 525.911 47.810 2 122.727 61.364 4 302.977 75.744

V 17 1.093.87
0 64.345 11 605.197 55.018

2 140.959 70.480
4 347.714 86.929

VI 17 1.047.08
3 61.593 11 579.162 52.651

2 134.882 67.441
4 333.039 83.260

VII 17 999.947 58.820 11 553.134 50.285 2 128.806 64.403 4 318.007 79.502

VIII 17 1.093.87
0

64.345
11

605.197
55.018

2 140.959
70.480

4 347.714
86.929

IX 17 999.947 58.820 11 553.134 50.285 2 128.806 64.403 4 318.007 79.502

X 17 1.047.08
3 61.593 11 579.162 52.651

2 134.882 67.441
4 333.039 83.260

XI 17 1.047.08
3 61.593 11 579.162 52.651

2 134.882 67.441
4 333.039 83.260

XII 17 999.947 58.820 11 553.134 50.285 2 128.806 64.403 4 318.007 79.502

13 6.843. 622.13 668.336 983.8
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УКУП
НО

20
0

12.115.
404

726.3
23 2 463 3

20 1.336.
668

48 3.935.2
73 21

ПРОСЕ
К 17 1.009.61

7 60.577 11 570.289 51.844 2 133.667 66.833 4 327.939 81.985
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Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТ
А 2016.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО
број

запослен
их

Маса
бруто I
зарада 

просечн
а

зарада

број
запослен

их

Маса 
бруто I
зарада 

просеч
на

зарада

број
запослен

их

Маса 
бруто I
зарада 

просеч
на

зарада
I 15 700.946 46.729 11 443.535 40.321 4 257.411 64.352
II 15 678.510 45.234 11 421.099 38.281 4 257.411 64.352
III 15 759.323 50.621 11 477.508 43.409 4 281.815 70.453
IV 15 721.991 48.132 11 464.127 42.193 4 257.864 64.466
V 15 756.419 50.427 11 486.705 44.245 4 269.714 67.428
VI 15 730.480 48.698 11 459.832 41.802 4 270.648 67.662
VII 15 681.535 45.435 11 449.528 40.866 4 232.007 58.001
VIII 15 747.890 49.859 11 498.746 45.340 4 249.144 62.278
IX 15 751.969 50.131 11 482.230 43.839 4 269.739 67.434
X 15 736.350 49.090 11 460.322 41.847 4 276.028 69.007
XI 15 736.350 49.090 11 460.322 41.847 4 276.028 69.007
XII 15 736.350 49.090 11 460.322 41.847 4 276.028 69.007
                   

УКУПНО 180 8.738.113 582.536
132 5.564.276

505.83
7

48 3.173.837 793.44
7

                   
ПРОСЕК 15 728.167 48.545 11 463.689 42.153 4 264.486 66.120
* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**
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ПЛАН
2017.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

број
запослен

их

Маса
бруто I
 зарада 

просеч
на

зарада

број
запослен

их

Маса 
бруто I
зарада 

просеч
на

зарада

број
запослен

их

Маса
бруто I 
зарада 

просеч
на

зарада

број
запослен

их

Маса
бруто I 
зарада 

просечн
а

зарада
I 15 773.708 51.581 11 491.233 44.658 / / / 4 282.475 70.619
II 15 703.045 46.870 11 446.068 40.552 / / / 4 256.977 64.244

III 17 927.794 54.576 11
513.313 46.665

2 119.55
8 59.779

4 294.923
73.731

IV 17 807.139 47.479 11
446.068

40.552 2 104.09
4 52.047

4 256.977
64.244

V 17 927.794 54.576 11
513.313 46.665

2 119.55
8 59.779

4 294.923
73.731

VI 17 888.111 52.242 11
491.233

44.658 2 114.40
3 57.202

4 282.475
70.619

VII 17 848.131 49.890 11
469.156

42.651 2 109.24
9 54.625

4 269.726
67.432

VIII 17 927.794 54.576 11
513.313 46.665

2 119.55
8 59.779

4 294.923
73.731

IX 17 848.131 49.890 11
469.156

42.651 2 109.24
9 54.625

4 269.726
67.432

X 17 888.111 52.242 11
491.233

44.658 2 114.40
3 57.202

4 282.475
70.619

XI 17 888.111 52.242 11
491.233

44.658 2 114.40
3 57.202

4 282.475
70.619

XII 17 848.131 49.890 11
469.156

42.651 2 109.24
9 54.625

4 269.726
67.432

УКУПН
О 200 10.276.0

00
616.05

4 132
5.804.47

5
527.68

4 20 1.133.
724

566.86
5 48 3.337.

801
834.45

3
ПРОСЕ

К 17 856.333 51.380 11 483.706 43.973 2 113.37
2 56.686 4 278.150 69.538

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године
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ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ
 ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 
2016.ГОДИНИ

ИЗНОС УПЛАТЕ
У БУЏЕТ 
РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ  У 
2016.ГОДИНИ

 ОБРАЧУНАТ БРУТО
II У 2017.ГОДИНИ

ПРЕ ПРИМЕНЕ
ЗАКОНА*

 ОБРАЧУНАТ БРУТО II
У 2017.ГОДИНИ

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ
ЗАКОНА*

ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  4-5 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ЈАНУАР 912.201 85.786 1.012.543 912.201 100.342
ФЕБРУАР 889.420 89.457 920.066 828.888 91.178

МАРТ 997.800 102.558 1.214.196 1.093.870 120.326
АПРИЛ 943.074 91.847 1.056.293 951.615 104.678

МАЈ 992.233 100.415 1.214.196 1.093.870 120.326
ЈУН 958.255 97.019 1.162.262 1.047.083 115.179
ЈУЛ 889.571 86.041 1.109.941 999.947 109.994

АВГУСТ 979.906 98.144 1.214.196 1.093.870 120.326
СЕПТЕМБА

Р
988.221 101.650 1.109.941 999.947 109.994

ОКТОБАР 868.157 97.817 1.162.262 1.047.083 115.179

НОВЕМБАР 868.157 97.817 1.162.262 1.047.083 115.179
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ДЕЦЕМБАР 868.157 97.817 1.109.941 999.947 109.994

УКУПНО 11.155.152 1.146.368 13.448.099 12.115.404 1.332.695

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине за 2017. годину

Друштво има Скупштину коју је именовала Влада РС и она броји 3 члана. Дрштво нема управни ни надзорни одбор.  Накнада
председника и чланова Скупштине  обрачуната је у складу са Одлуком 05 Број:121-11800/2016 од 15. децембра 2016.године. 

Накнаде Скупштине  у нето износу

План
2017.

Скупштина

број
чланова 

маса за
накнаде 

просечна
накнада 

Накнада
председник

а
Накнада члана

           
I 3 66.660 22.220 25.000 20.830
II 3 66.660 22.220 25.000 20.830
III 3 66.660 22.220 25.000 20.830
IV 3 66.660 22.220 25.000 20.830
V 3 66.660 22.220 25.000 20.830
VI 3 66.660 22.220 25.000 20.830
VII 3 66.660 22.220 25.000 20.830
VIII 3 66.660 22.220 25.000 20.830
IX 3 66.660 22.220 25.000 20.830
X 3 66.660 22.220 25.000 20.830
XI 3 66.660 22.220 25.000 20.830
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XII 3 66.660 22.220 25.000 20.830
УКУПН 36 799.920 266.640 300.000 249.960
ПРОСЕ 3 66.660 22.220 25.000 20.830

 
Накнаде  Скупштине у бруто износу

      

План
2017

Скупштина

број
чланова 

маса за
накнаде 

просечна
накнада 

Накнада
председник

а 

Накнада
члана

         
I 3 105.475 35.158 39.557 32.959
II 3 105.475 35.158 39.557 32.959
III 3 105.475 35.158 39.557 32.959
IV 3 105.475 35.158 39.557 32.959
V 3 105.475 35.158 39.557 32.959
VI 3 105.475 35.158 39.557 32.959
VII 3 105.475 35.158 39.557 32.959
VIII 3 105.475 35.158 39.557 32.959
IX 3 105.475 35.158 39.557 32.959
X 3 105.475 35.158 39.557 32.959
XI 3 105.475 35.158 39.557 32.959
XII 3 105.475 35.158 39.557 32.959
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УКУПН 36 1.265.700 421.896 474.684 395.508
ПРОСЕ 3 105.475 35.158 39.557 32.959

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

Друштво у 2017.години нема потребу за реализацијом капиталних улагања.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Друштво није под кредитним обавезама и не планира задуживање у 2017.години.
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8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р
.
б
р
.

 

СТАЊЕ НА ДАН
31.12. 2016. ГОДИНЕ

СТАЊЕ НА ДАН
31.03. 2017.

ГОДИНЕ

СТАЊЕ НА ДАН
30.06. 2017.

ГОДИНЕ

СТАЊЕ НА ДАН
30.09. 2017.

ГОДИНЕ

СТАЊЕ НА ДАН
31.12. 2017.

ГОДИНЕ

Ненаплаћ
ена 

потражив
ања 

Неизмир
ене 

обавезе 

Ненапла
ћена 

потражи
вања 

Неизмир
ене 

обавезе 

Ненапла
ћена 

потражи
вања 

Неизмир
ене 

обавезе 

Ненапла
ћена 

потражи
вања 

Неизмир
ене 

обавезе 

Ненапла
ћена 

потраж
ивања 

Неизмир
ене 

обавезе 

1. Физичка лица                    

2. Привредни 
субјекти

68.400 68.400 54.300 71.000
68.400

3.

Привредна 
друштва са 
већинским 
државним 
власништвом

943.900 943.900 943.900 943.900 943.900

4.
Државни органи и
органи локалне 
власти

5.
Установе 
(здравство,образо
вање,култура...)

6. Остало 1.300.000 600.000 57.000 600.000 97.000 800.000 225.000 600.000 175.000 600.000

  УКУПНО 2.243.900 668.400 1.000.90
0

668.400 1.040.900 854.300 1.168.900 671.000 1.118.90
0

668.400
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9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА  ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И  СРЕДСТВА ЗА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
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РЕАЛИЗОВАНА И ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И
УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

  у динарима

редни
број

ПОЗИЦИЈА
Реализација у
2016. години

План 
 01.01.2017.-
31.03.2017.

План 
 01.01.2017.-
30.06.2017.

План 
 01.01.2017.-
30.09.2017.

План 
 01.01.2017.-
31.12.2017.

  Добра

1.
Возило за потребе рада у 
Сјеници /  

2.

Специјализовано теретно возило 
за потребе одласка и 
преузимања  споредних 
производа животињског 
порекла 0 4.500.000 4.500.00 4.500.000

3.
Непропусни контејнер са 
поклопцем 0 700.000 700.000 700.000

4.
Лампе за потребе ноћног 
осматрања 100.000

5.
 Камера са соларном плочом и 
акумулатором 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000

6. Мониторинг рибљег фонда 400.000

7.
Асфалтирање прилазног пута до 
Виз. центра на Кокином Броду 400.000

8. Водоснабдевање Виз. центра 200.000 0 200.000 200.000 200.000
9. Уређење паркинга на Растокама 100.000

10.
Чишћење и рекултивација 
Ушачког пећинског система 400.000

11.
Штампање фото-монографије 
''Краљевство белоглавог супа'' 500.000

12.
Набавка чамца(глисера)са 
ванбродским мотором 0 0 800.000 800.000

13.
Истраживање карактеристика 
популације сома у Увачком језеру 0 0 250.000 250.000

14.
Израда регистра бињних врста 
СРП''увац'' 0 0 500.000 500.000
Услуге

14. Истраживање пећинског система 1.100.000 0 0 1.000.000 1.000.000
15. Уређење фасаде 0 100.000 100.000 100.000

Радови

15.

Уређење обале за безбедно 
пристајање чамацаза јавни 
превоз путника на локалитету 
Растоке 0 300.000 300.000 300.000

16. Уређење волијера 0 200.000 200.000 200.000



У  2017.  години  Резерват  Увац  д.о.о.  планира  набавку  теретног  возила,  као  и  набавку  непропусног  контејнера  са
поклопцем, који се ''качи'' на теренско возило, а намена ових средстава је искључиво за  изношење хране белоглавим
суповима  и  другим некрофагним  врстама  птица  на  хранилиште.  О  набавци  ових  средстава  је,  током  2016.  године,
обављено неколико разговора са представницима Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Закључак
ових разговора је био да Резерват Увац д.о.о. наведено мора предвидети Програмом управљања за 2017. годину, што
овом  приликом  и  чинимо.  И  Решењем  републичког  ветеринарског  инспектора,  број:  275-323-641/16-05,  наређује  се
правном лицу Резерват Увац д.о.о. да споредне производе животињског порекла, који се користе за исхрану угрожених и
заштићених птица на хранилишту превози превозним средствима у непропусним контејнерима са поклопцем, односно са
возилима са истим карактеристикама, а рок за извршење решења је одмах по пријему решења.

Током  2017.  године  планирамо  да  набавимо једну  квалитетну  камеру  (са  великим  дометом)  са  соларном  плочом  и
акумулатором, исту би поставили преко пута уласка у Ушачки пећински систем, конкретно Ледену пећину. Морамо добро
да  обезбедимо  и  испратимо  улазак  у  пећински  систем  (а  што  је  и  један  од  закључака  бројних  разговора  са
представницима министарства обављених током 2016. године), посебно стога што смо у наведеном систему поставили
две  климатолошке  станице  са  акумулаторима,  а  које  мере  влажност,  температуру,  количину  угљен  –  моноксида...
Постављање ове камере ће умногоме олакшати контролу не само уласка у пећински систем, већ и проласка кроз кањон
Увачког језера, а где је на снази забрана проласка без присуства и контроле чуварске службе.

У 2017. години,  Резерват Увац д.о.о.  планира набавку једног патролног  чамца (глисера)  са ванбродским мотором за
потребе  рада  чуварске  и  рибочуварске  службе  из  Сјенице.  Овај  чамац  је  потребан  служби  из  Сјенице  због  хитних
интервенција  у случајевима рибокрађе, као и за патролирање подручјем у време када су младунци белоглавог супа у
гнездима, па док успешно не полете. 

Коначно  и  трајно  решавање  проблема  водоснадбевања  Визиторског  центра  на  Кокином  Броду,  изискује  каптажу
изворишта на Мандића коси. Током 2016. године добили смо Решење о издавању водних услова, као и купили неопходно
окитен црево. У 2017. години планирамо да урадимо Пројекат каптаже поменутог извора за који ћемо прибавити Решење
о водној сагласности (у складу са Законом о водама и поступку о издавању водних аката), каптажу истог по пројекту, као
и да ''положимо'' црево од извора до резервоара који се налази у непосредној близини Визиторског центра.

Уређење обале за безбедно пристајање чамаца за јавни превоз путника на локалитету Растоке, набавка и постављање
понтонске пристани, која ће поседовати одговарајуће сертификате и еколошке стандарде за регистрацију при надлежној
лучкој капетанији, а по Решењу, бр. 347-17-23/16, од 12.10.2016. године, издато од републичког инспектора безбедности
пловидбе.

Уређење волијера  (жичаних  кавеза  за  смештај  и  опоравак  повређењих птица).  Волијере  су  изграђене  у  претходних
неколико година, међутим, исте не поседују дозволу за рад, јер не испуњавају све услове које предвиђа Правилник о
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условима  држања,  начину  обележавања  и  евидентирања  дивљих  животиња  у  заточеништву  ("Сл.  гласник  РС",  бр.
86/2010).  Да би волијере испуњавале услове из наведеног правилника,  те добиле дозволу за рад, треба да претрпе
одређене исправке тј. у горњем делу волијере морају да се обезбеде пречке и простори за седење, постављени тако да
омогућавају и простор за летење, корито за воду и за пиће и за купање птица, као и још неке ситније измене и исправке.

Реализација  пројекта  истраживања  животног  циклуса  и  популационих  карактеристика  салмонидних  врста  риба  на
Рибарском подручју СРП ''Увац''. Овај пројекат, воде стручне службе Института за мултидисциплинарна истраживања из
Београда. Сом је највећа примарно слатководна врста ихтиофауне Србије и у стаништима које насељава представља
врхунског  предатора.  Због  риболовне  атрактивности  и  димензија,  све  више  постаје  циљна  врста  рекреативних
риболоваца  који  гравититају  овој  риболовној  води.  Карактеристике  популације  сома  у  акумулацији  нису  до  сада
детаљније истраживане, што се планира у наредном периоду.

Током 2017. године започеће се и активност на изради регистра биљних врста у сарадњи са Биолошким факултетом
Универзитета у Београду, односно Институтом за ботанику и Ботаничком баштом Јевремовац. Ова активност је планирана
због недостатка података, а у складу са обавезама управљача заштићених подручја, које произилазе из Правилника о
критеријумима  за  издавање  типова  станишта,  о  типовима  станишта,  осетљивим,  угроженим,  ретким  и  за  заштиту
приоритетним типовима станишта (''Службени гласник РС'', бр. 35/2010) и Правилника о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (''Службени гласник РС'',  бр. 5/2010 и 47/2011.).
Такође,  пројектна  активност  је  полазна  основа  за  примену  Уредбе о  еколошкој  мрежи (''Службени гласник  РС'',  бр.
102/2010). 

Морфохидролошка, палеонтолошка, биолошка и археолошка истраживања спелеолошких објеката, а посебно наставак
спелеоморфолошких  истраживања  Ушачке,  Баждарске  и  пећине  Буковик.  Све  наведено  ћемо  радити  у  сарадњи  са
Заводом за заштиту природе Србије. На крају свега наведеног, биће урађен Елаборат студије коришћења Ледене пећине.

На основу става 2. Закључка Владе 05 Број: 400-11015/2016 од 17. новембра 2016. године Резерват увац д.о.о.  планира 
средства у износу од 100.000,00 динара за  одржавање фасаде на непокретностима које су у власништву јавне својине.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ 

рб.
планирана набавка возила  

(тип возила, карактеристике)
реализација
планиране

вредност
реализоване

разлози неспровођења
набавке 
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набавке (да/не)
набавке у
динарима

  ПУТНИЧКА ВОЗИЛА  
1        

         
...        
  ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКA ВОЗИЛА  

1  Возило за потребе рада у Сјеници  не  

 Набавка 
специјализованог 
возила по налогу 
ветеринарске 
инспекције

         
...        

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ  

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.
планирана набавка возила 

(тип возила, карактеристике)
процењена
вредност 
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набавке у
динарима

  ПУТНИЧКА ВОЗИЛА  
1    
2    
3    

           
...    
  ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА  

1

 Специјализовано теретно возило за 
потребе  одласка и преузимања 
споредних производа животињског 
порекла  4.500.000,00

2    
3    

           
...    

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ
НАБАВКИ  
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СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
                                                                                                                                      у динарима

       

Р.
бр.

Позиција
Планирано

за 2016.
годину

Реализациј
а 

у 2016. 
години

План 
 01.01.2017.
-31.03.2017.

План 
 01.01.2017.
-30.06.2017.

План 
 01.01.2017.
-30.09.2017.

План 
 01.01.2017.-
31.12.2017.

1. Спонзорство 20.000 20.000

2. Донације 0 0

3.
Хуманитарне 
активности

30.000 0

4.
Спортске 
активности

30.000 0 0 20.000 25.000 25.000

5. Репрезентација 40.000 40.000 10.000 30.000 35.000 40.000

6.
Реклама и 
пропаганда

200.000 200.000 70.000 140.000 160.000 200.000

7. Остало

Напомена: Предвиђена и скромна средства Спортских активности односе се на спортске клубове који већ на својим дресовима 
носе  лого од Резервата Увац. 
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10. ЦЕНЕ – САМО ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Свеукупно посматрано, Друштво  не планира  промене цена својих услуга у односу на претходну годину.  Осим тога, цене су 
диктиране тржишним условима, јер све услуге на основу којих Резерват Увац д.о.о. остварује приход из претежне и споредне 
делатности, су конкурентне на тржишту те тако неће трпети одступања у правцу повећања цена.

Како је једна од основних делатности Друштва заштита и унапређење риболовних вода СРП Увац, а тиме и један од основних
проихода Друштва наплата накнада за рекреативни риболов, важно је напоменути да утврђивање накнада за издавање дозвола
за рекреативни риболов није  у надлежности Друштва.  Сходно томе, у  овом сегменту евентуалне промене цена и ако нису
планиране овим актом, могу бити промењене у току 2017. године.
Цену  осталих  услуга одређује  Резерват  Увац  д.о.о.  Поскупљење  ових услуга праћено  је  поскупљењем  трошкова  за  њену
реализацију (повећање стопе ПДВ-а, повећање цене горива).
Ако дође до усвајања акта Владе о повећању цена од стране оснивача, приступиће се изради програма о изменама и допунама
Програма пословања за 2017. годину.

11.КО РПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

У  свом пословању  у  2016.години,  Резерват
Увац д.о.о.  пословало  је  у  складу  са

кодексом корпоративног управљања.
Боља репутација и пословни имиџ друштва
ће  и  у 2017.  години  бити  један  од  циљева
као  и потпуно,  благовремено  и  тачно

објављивање  свих  битних
информација ( о финансијском стању,
финансијским  показатељима,
структури  друштва).  Обезбеђивање
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Р. бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

ЦЕНА
у динарима

Децембар
2016.

План за
2017.

1 ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ 
ПРВЕ КАТ.

5,000.00 5,000.00
2 ДНЕВНА ДОЗВОЛА 1,000.00 1,000.00
3 ВИШЕДНЕВНА ДОЗВОЛА 2,000.00 2,000.00
4 ВОЖЊА ЧАМЦЕМ ДВА САТА 7,000.00 7,000.00
5 ВОЖЊА ЧАМЦЕМ ТРИ САТА 10,000.00 10,000.00
6 ВОЖЊА ЧАМЦЕМ ЧЕТИРИ САТА 13,000.00 13,000.00
7 ВОЖЊА ЧАМЦЕМ НАРЕДНИ САТИ 3,000.00 3,000.00
8 ВОЖЊА ПО ОСОБИ НА ЗЛАТАРСКОМ 

ЈЕЗЕРУ
1,000.00 1,000.00

9 ВОЖЊА ПО ОСОБИ НА УВАЧКОМ ЈЕЗЕРУ 1.000.00 1.000.00
10 ПЕШАЧКА ТУРА ДВА САТА СА ВОДИЧЕМ 2,000.00 2,000.00
11 ПЕШАЧКА ТУРА НАРЕДНИ САТИ СА 

ВОДИЧЕМ
500.00 500.00

12 УЛАЗНИЦА ЗА ПОСЕТУ СРП УВАЦ 100.00 100.00
13 ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА ПЛОВИЛО 2,000.00 2,000.00
14 ПОНТОН ГОДИШЊЕ 7.000.00 7.000.00

15
ПОНТОН  СА КУЋИЦОМ 1.000,00х1м2 
/ГОДИШЊЕ

1,000.00 1,000.00

16 КАМПКУЋИЦА /ГОДИШЊЕ 2.400.00 2.400.00
17 СПЛАВОВИ 15.000.00 15.000.00
18 КАМП ПРИКОЛИЦА 1.200,00 1.200,00
19 ВИКЕНДИЦЕ 1м2х150,00 150.00 150.00



усклађености са прописима који се односе на законска или уговорна права свих носилаца интереса, укључујући и запослене, с
циљем остваривања задатака датих оснивачким актом као и обезбеђивање ефикасне контроле над финансијским и пословним
активностима друштва,  идентификовање правних послова  и  правних радњи са повезаним лицима и обезбеђивање њиховог
закључивања само ако нису штетни за пословање друштва биће приоритетне активности и у овом периоду.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Друштво као старалац над СРП Увац, за основни задатак има зашититу и унапређење овог природног добра од изетног значаја. У
том  смилу  и  назначајнији  разматрани  ризици,  а  који  би  се  могли  одразити  на  пословање  Друштва  се  односе  управо  на
разматрање могућности појаве акцидената који би угрозили природну и културну, те наслеђену и стечену  баштину, а сходно
томе и стратешки деловати у случају њиховог избијања.

Друштво  има јако  добро  развијену  теренску,  али  и  административну  праксу  и  свакодневно  делује  у  смислу  успостављања
превентивних мера у случају избијања извесних акцидентичних ситуација, а осим тога и свесрдно ради на решавању проблема
код свих евидентираних и потенцијлано могућих субјеката, како би спречили било коју појаву која би могла угрозити вредности
СРП Увац. Из перспективе ризика најприсутнији потенцијале ацидентичне "тачке" су:

 погони за прераду млека и произовдњу млечних произовда који се налазе на водотковима који чине или гравитирају
водама  Резервата.  У  сарадњи  са  надлежним  локалним  и  националним  службама.   Друштво  чини  све  да   свако  од
појединачних проблема реши на законом прописан начин и у маниру добре пословне праксе,

 активности бесправне градње у Резервату су такође озбиљан потенцијлани ризик за нарушавање вредности Резервата
због чега Друштво, осим законом руковођених мера, спроводи и тзв. пртевентивне, а пре свега у комуникацији са медијима
вршећи тако едукативне активности како би се овакве радње у будућности у потпуности елиминисале,

 одлагање отпада од стране различитих субјеката је такође озбиљан ризик за нарушавање биодиверзитета, па тако и дугих
активности које се у  Резервату спроводе а од интереса су  за ширу друштвену заједницу.  У сарадњи са релевантним
локалним  службама и  јавним  предузећима,  Друштво  даје  пуну  теренску,  али  и  другу  практичну  подршку  раду  на
реализацији донешеног Плана управљања отпадом за простор општине Нова Варош, Сјеница, Прибој и Пријепоље. Такође,
Друштво разним активностима врши и едукативну функцију како би додатно мотивисало локалну и ширу заједницу да
учествује и прдузме мере заштите природе, а у овом случају конкретно - да поштује начела добрих пракси у управљању
комуналним и другим отпадом,

  обзиром да се већина прихода друштва односи на услуге везане за туризам и рекреативни риболов, један од највећих
ризика  по  остваривање  планираних  прихода  јесу  метереолоше  прилике  у  летњем  периоду  када  је  и  највећи  број
посетилаца и риболоваца. Неповољне временске прилике  значајно ће нам смањити планиране приходе.
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Осим  претходно  наведених  ризика,  Друштво  идентификује  и  извесне  административно-финансијске  ризике  који  би  могли
довести  у  питање  пословање  Друштва,  а  тако  се  и  негативно  одразити   на  праксу  заштите  СРП  Увац.  Како  су  један  од
најзначајних прихода Друштва заправо субвенције са националног нивоа, Друштво идентификује финансисјку нестабилност на
националном нивоу као потенцијални ризик, јер у случају изостанка трансфера по овом основу Друштво не би имало могућности
за рад. Један од могућих и потецијалних ризика по пословање Друштва је и неликвидност других привредних субјеката са којима
Резерват Увац д.о.о послује, те у узрочно последичној вези могу довести у питање и пословање овог привредног друштва у оној
мери у којој привредна друштва сарадуђу и у ком обиму.

Други значајни ризици по пословање Друштва нису идентификовани.

Резерват Увац д.о.о.

______________________

Мр Тања Петровић, 
Председник Скупштине
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