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I  УВОД 

 

 Плански основ за реализацију Програма управљања Парка природе„Радан“ за 2019. 

годину био је План управљања ПП „Радан“ за период 2018.-2027.(сагласност министарства 

број 353-02-1737/2018-04 од 19.08.2019. и Решењем Завода за заштиту природе Србије 03 

број 020-366/2 од 02.03.2018.  о условима заштите природе). 

 

Парк природе „Радан“ стављен је под заштиту ради очувања геолошке, биолошке и 

предеоне разноврсности, а нарочито очувања разноврсних облика вулканског рељефа; 

Лецко андезитског масива, највишег и највећег вулканског комплекса у Србији (клисуре: 

Велике Косанице, Гајтанске реке, Боринске реке и Соколов вис); хидролошких и 

хидрогеолошких појава (бифуркација Деливоде, термоминералне воде Пролома); шумских 

станишта на контрасту између котлина и брдско-планинских терена на дисецираном 

рељефу са комадима андезитских стена рефугијалног карактера, од појаса заједница врбе и 

тополе (Salici-Populetum albae), климазоналних заједница сладуна и цера (Quercetum 

farnetto-cerris), термофилних китњаковових заједница (Quercetum montanum moesiacum), 

китњаково-грабових заједница (Querco-Carpinetum serbicum), мезофилних букове шуме 

(Fagetum montanum moesiacum), реликтних полидоминантних и осиромашених шумских 

заједница са мечјом леском (Corylus colurna L.) и кавкаском липом (Tilia caucasica Rupr.) и 

заједница јавора и граба (Aceri-Carpinetum betuli) у контактном делу између храстовог и 

буковог појаса;  станишта и популације дивље флоре (751 биљном врстом), а посебно 

мезијских ендемита (Pulsatilla montana ssp. bulgarica, Pastinaca hirsuta, Armeria rumelica и 

Sedum stefco); станишта и популација дивље фауне, посебно птица (црна рода, орао 

кликташ, сури орао, патуљасти орао, сиви соко, прдавац, буљина, легањ), сисара 

(енедемичне врсте македонска волухарице и шареног твора), риба (поточна пастрмка, 

двопругаста уклија, поточна мрена, кркуша, клен, вијун и гргеч), водоземаца и гмизаваца; 

карактеристичних природних предела и културнo-историјског наслеђа специфичног по 

времену настанка,  степену очуваности и културној вредности.  

 

 

 

 

 

II ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, ПРАЋЕЊА И ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА 

ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

Парк природе „Радан“ стављен је под заштиту 2017.године са циљем заштите 

биолошке разноврсности, геоморфолошких појава и облика и културно историјских 

вредности. 

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Шумскa газдинства 

„Топлица“ Куршумлија и „Шума“ Лесковац, као управљач Парка природе „Радан“ у 

сагласности са  Плану управљања ПП „Радан“ за период 2018-2027. године чије доношење 

је у току и Уредбе о заштити ПП „Радан“, дефинисао је главне циљеве и задатке у Програму 

управљања за 2019. годину, а то су:  

•Заштита ради очувања геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, а нарочито 

очувања разноврсних облика вулканског рељефа  и очување природних реткости; 

• Чување, унапређење и промовисање заштићеног подручја; 

• Обезбеђивање надзора над спровођењем услова и мера заштите природе; 
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• Усклађивање дозвољених видова коришћења природних ресурса са потребама 

заштите и очувања; 

• Успостављање и развој едукативних и туристичко-активности; 

• Сарадња са релевантним институцијама, локалним становништвом и осталим 

корисницима ПП „Радан“; 

• Презентација и популаризација  ПП „Радан“; 

• Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса у складу са 

дефинисаним режимима заштите 

 

 

 

 
 

III ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

1. Приоритетне мере и активности на управљању природним вредностима  

 

Приоритетне мере на управљању природним вредностима парка природе су 

заштита, управљање и унапређење стања природних вредности.  

Заштиту, односно чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју, 

спроводили су  чувари заштићеног подручја, кроз редовну контролу свих активности у 

Парку природе „Радан“. 

Мере и активности на управљању природним вредностима огледају се у сталном 

праћењу, контроли и унапређењу стања строго заштићених и заштићених врста биљака, 

животиња, гљива и инсеката, праћењу стања и есплоатацији природних ресурса у 

заштићеном подручју (шума, земљишта, камена и воде) у границама ПП „Радан“. 

Такође вршио се сталан надзор над спровођењем режима заштите по одређеним 

степенима заштите (I,  II и III) у границама парка природе, од стране чуварске службе.  

Све неправилности које се уочене на терену пријављивале су се усменим путем 

или службеном белешком самосталном референту за ПШ и ЗЖС  и самосталном 

референту за заштиту животне средине, а они руководиоцу службе за планирање и 

газдовање шумама. У току свог рада чувар је водио дневнике рада, које контролишу 

наведени руководиоци.Сагласно планским документима у ПП „Радан“ у 2019. години 

главне активности биле су на заштити и очувању природних и створених вредности и 

презентовању подручја. 

Управљач је, користећи људске и материјалне ресурсе, спроводио мере заштите 

и очувања заштићеног подручја. На пословима чувања и управљања било је ангажовано 

6 (3 ШГ“Шума“ и 3 ШГ“Топлица“)  чувара заштићеног подручја, ревирни инжењери на 

чијем се ревиру налази ПП „Радан“, шефови Шумских управа на подручју ПП “Радан“, 

ревирни техничари за приватне шуме и заштиту животне средине и самостални 

референти за шуме сопственика и заштиту животне средине из ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ "Шума“ Лесковац. 

 

Чување, надзор и праћење стања у заштићеном подручју  обављали су чувари 

заштићеног подручја који испуњавају услове прописане Законом у смислу стручне 

спреме, радног искуства, поседовања легитимације, положеног стручног испита за 

чувара заштићеног подручја и положеног стручног испита из области шумарства.  
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Чувари испуњавају услове прописане законом у смислу поседовања прописане униформе 

за чувара заштићеног подручја. 

 
 

Планирана средства за бруто зараде чуварске службе (динара)  Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
МЗЖС:                      3.600.000,00 

 

3.600.000,00 
100 

Управљач:            284.371,16  - 

Накнаде:            949.333,80 1.788.846,42 100 

 

Средства за трошкове рада чуварске службе (бруто зараде 6 чувара), обезбеђена су из 

средстава Буџета Републике Србије (према Уговору о суфинансирању програма управљања 

заштићених подручја од националног интереса којима управља ЈП ,,Србијашуме“ за 2019. 

годину, број 401-00-258/19-04 од 22.03.2019.год.) и из накнада за коришћење заштићеног 

подручја. 

Планирана средства за бруто зараде чувара биће утрошена до краја године.  

 

 

 

Планирана средства за бруто зараде рибочувара у рибарском 

подручју „Радан“  (динара)  

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

% ШГ „Шума“ 

Лесковац 

Управљач:            39.760,00  - 

Накнаде:            755.444,00 755.444,00 100 

 

Планирана средства за бруто зараде рибочувара у рибарском подручју „Радан“, су 

реализована средствима Управљача и из накнада за коришћење заштићеног подручја. 

 

 

 

Планирана средства за материјалне трошкове чуварске службе 

(гориво, мазиво,регистрација,сервис) (динара)  

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

% ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац МЗЖС:                      746.924,00  - 

Управљач:            73.364,00   

Накнаде:            119.712,00 752.206,76 100 

 

Планирана средства за материјалне трошкове чуварске службе (гориво, 

мазиво,регистрација,сервис), су реализована средствима Управљача и из накнада за 

коришћење заштићеног подручја. 
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Планирана средства за набавку униформи за чуваре, израду 

службене легитимације, полагање испита за чуваре (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%   

МЗЖС:                      180.000,00  - 

Управљач:            51.193,00  - 

 

Набавка униформи за чуваре није реализована у овој години, планирана је набавка за 

наредну годину. 

 

 

 

Планирана средства за опрему  чуварске службе: GPS уређаје, 

рачунаре, камере за видео надзор  праћење и заштиту дивљачи и 

остале техничке опреме (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ЈП „ Србијашуме“, 

Генерална 

дирекција 
МЗЖС: 

660.582,00 
 - 

Управљач:            95.226,99  - 

Накнаде: 900.629,99 800.010,00 48 

 

Од планираних за опрему чуварске службе набављено је : лаптоп, таблет 3 ком, десктоп 

рачунари 3 ком и  штампачи 2ком. Нису набављени GPS уређаји, камере за видео надзор  

праћење и заштиту дивљачи и двогледи. 

Средства за набавку опреме чуварске службе обезбеђена су из накнада за коришћење 

заштићеног подручја.  

 

Планирана средства  за набавку теренских возила (динара) Извршилац посла 

 планирана средства реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
МЗЖС: 

586.077,00 
500.000,00 100 

Управљач:            171.808,00  
- 

Накнаде: 4.523.390,00 5.017.077,34 
100 

 

Набављена су следећа теренска возила за потребе ПП“Радан“: 

 Лада нива 2 ком и Шкода „karoq“.  

Средства за набавку теренских возила, обезбеђена су из средстава Буџета Републике Србије 

(према Уговору о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од 

националног интереса којима управља ЈП ,,Србијашуме“ за 2019. годину, број 401-00-

258/19-04 од 22.03.2019.год.) и из накнада за коришћење заштићеног подручја.  
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Планирана средства  за набавку једног теренског возила и чамца са 

опремом за рибочуварску службу (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
Управљач:            131.000,00  

- 

Накнаде: 1.179.000,00 1.463.000,112 
100 

 

Набављено је теренско возило Лада нива 1ком  у току је набавка чамца за потребе 

рибочуварске службе. 

Средства за набавку теренског возила за рибочуварску службу обезбеђена су из накнада за 

коришћење заштићеног подручја. 

 

 

 

 

Средства за бруто зараде осталог особља обезбеђена су из средстава Буџета Републике 

Србије (према Уговору о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од 

националног интереса којима управља ЈП ,,Србијашуме“ за 2019. годину, број 401-00-

258/19-04 од 22.03.2019.год.) и накнада за коришћење заштићеног подручја. 

 

 

 

Средства за материјалне трошкове стручне службе обезбеђена су из накнада за коришћење 

заштићеног подручја и реализована су у потпуности. 

Планирана средства за бруто зараде запослених на изради 

управљачких докумената  (програм управљања за 2020. год., 

извештаја о остварењу програма за 2019.год., њихово спровођење и 

контрола спровођења) (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
МЗЖС: 160.000,00 160.000,00 100 

Управљач:            472.678,84  - 

Накнаде:     1.042.394,16   1.192.231,21 100 

Планирана средства зa материјалне трошкове стручне службе 

(динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
Управљач:            28.562,11  - 

Накнаде: 116.437,89 187.953,99 100 
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У току 2019. године извршено је обележавање границе у дужини од  345,9 км, од чега 

191,3  км у II степену заштите и   154,6 км спољне границе. 

На пословима обележавања граница заштићеног подручја директно су, поред чувара 

заштићеног подручја, ангажовани и запослени у ШГ „Топлица“ Куршумлија (геометар и 

помоћни радници, инжењер приправник) и запослени у ШГ „Шума“ Лесковац и услужна 

предузећа.  

Радови на обележавању заштићеног подручја реализовани су 100%. 

Средства за обележавање граница II зоне заштите и спољних  граница обезбеђена су из 

накнада за коришћење заштићеног подручја. 

 

 

 

 

Планирана средства за обележавање граница II зоне заштите и 

спољних  граница (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац, 

СЗР „Стругара 

Таса“ и „Неша 

пром“ 

МЗЖС: 
1.150.157,40 

 - 

Управљач:            290.403,29  - 

Накнаде: 552.455,75 1.266.198,71 100 

Планирана средства за израду и постављање путоказа и постављање 

ознака табли (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 
реализована 

средства 

%  
ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 

РЈ „Обрада дрвета“ 

из Шумског 

газдинства 

„Ужице“, 

„Фирм арт“          

ПР„Герза С“ 

МЗЖС: 
720.763,60 

 - 

Управљач:            34.837,80  
- 

Накнаде: 138.798,60 304.250,00 
100 

Планирана средства за израду и постављање информативних табли 

(динара) 

Извршилац посла 

 планирана средства реализована 

средства 

 ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 

РЈ „Обрада дрвета“ 

из Шумског 

газдинства 

„Ужице“, 

„Фирм арт“          

ПР„Герза С“ 

МЗЖС: 488.621,20  
- 

Управљач:            26.156,40  
- 

Накнаде: 104.222,40 240.400,00 
100 
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На пословима обележавања, које се односи на израду и постављање табле за обележавање 

заштићеног подручја, поред фирми које су прошле на тендеру директно је учествовало и 

лица запослена на пословима самостални референт за ЗЖС и самостални референт за 

приватне шуме и ЗПД  у ШГ „Топлица“ и ШГ „Шума“ Лесковац кроз обилазак терена 

приликом показивања локације, као и приликом контроле извршених радова. 

 

Реализација активности је у току и биће реализована до краја године и то: израда и 

постављање путоказа (10), постављање ознака табли (33) и информативних табли (6). 

Активност ће бити реализована ангажовањем трећег лица односно извођача радова и 

запослени у ШГ „Топлица“ Куршумлија и ШГ „Шума“ Лесковац. 

Средства за израду и постављање путоказа и постављање ознака табли и информативних 

табли обезбеђена су из накнада за коришћење заштићеног подручја. 

Предвиђена средства нису утрошена зато што је набавка износила мање од планираног 

износа.  

 

 

 

 

Одржавање чистоће реализовано је путем акција чишћења у организацији Управљача. 

Средства за одржавање чистоће обезбедио је Управљач. 

 

 

 

У току је поступак јавне набавке за израду ЛОГО-а са књигом графичких стандарда.  

Планирано је да се предвиђена средства обезбеде из накнада и да се радови изведу до краја 

године. 

 

 

 

Планирана средства за одржавање чистоће (динара) Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
Управљач:            40.000.00 40.000,00 100 

Накнаде: 160.000.00  - 

Планирана средства за израду ЛОГО-а са књигом графичких 

стандарда (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

 

МЗЖС: 
45.500,00 

 - 

Управљач:            6.500,00  - 

Накнаде: 78.000,00 125.000,00 100 
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Предвиђена средства нису утрошена зато што је набавка износила мање од планираног 

износа. Радови су реализовани. 

Средства за изградњу ИНФО пункта за посетиоце обезбеђена су из накнада за коришћење 

заштићеног подручја. 

 

 

 

2. Приоритетне мере и активности на управљању културно-историјским 

вредностима 

 

Споменичко наслеђе Парка природе „Радан“ и његове непосредне околине може се 

разврстати према времену настанка, степену очуваности и уметничким вредностима. У 

Плочнику код Прокупља (подручје изван парка природе) у периоду винчанске културе био 

је центар делатности рударства. У том подручју имамо значајне археолоке локалитете. Из 

периода распада Римског царства 395. године и формирања Византије најзначајнији 

споменик је Царичин град (Justiniana prima). Другу групу чине објекти из XII века из 

периода Немањића, када је српска црква добила аутокефалност. 

 

Постојеће стање култутрно-историјских споменика: 

 

• Царичин град (Justiniana prima) - општина Лебане; 

• Црквиште Голубовац – општина Бојник; 

• остаци цркве Огњене Марије – општина Бојник; 

• локалитет Манастириште; 
 

Приоритетне мере на управљању културно-историјским вредностима односиле су се на 

заштиту и унапређење непокретних културних добара. Заштита се спроводила праћењем 

стања путем прављења белешки и фотоархиве, вођењем евиденције о људским 

активностима које представљају фактор угрожавања и оштећења културно-историјских 

вредности. 

 

3. Управљање природним ресурсима  

 

a. Задаци и активности на заштити и управљању шумама 

 У оквиру ПП „Радан“ након валоризације простора заштитом је обухваћена површина 

од 16.230,57 ha државних шума и шумског земљишта са којима газдује ЈП „Србијашуме“, 

односно ШГ „Топлица“, Куршумлија и ШГ „Шума“ Лесковац. Од укупно заштићене 

површине најквалитетније шуме (високог узгојног облика) учествују са 42,3%, мање 

квалитетне – типа изданачких шума учествују са 29,1%, вештачки подигнуте састојине – 

културе учествују са 4,4%, а 13,3% чине шикаре и шибљаци. 

Планирана средства за изградњу ИНФО пункта за посетиоце, 

(динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

% ШГ „Шума“ 

Лесковац и  РЈ 

„Обрада дрвета“ 

из Шумског 

газдинства 

„Ужице“,           

Управљач:            160.000,00  - 

Накнаде: 1.600.000,00 300.000,00 
100 
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 Управљање шумама у ПП „Радан“ спроводи се у складу са дефинисаним режимима 

заштите, Законом о шумама и планским документима који су донети за шуме.  Спроводиле 

су се мере неге и пратило се стање састојина. У сарадњи са полицијским органима 

интервенисало се при свакој дојави о бесправним радњама на сечи. 

 

 

 

У 2019. години извршени су радови чишћења младих састојина на површини 19 ха на 

ГЈ „Рударе“ 15 одељење, на ГЈ „Пасјача“ 12 одељење попуњавање култура 1,5ха, на ГЈ „ 

Ргајске планине“ 63 одељење пошумљавање голети са припремом терена 1,36 ха. Радови на 

пошумљавању голети са припремом терена на ГЈ „ Рударе“ 39 одељење у површини од 5,9 

ха ће бити завршени до краја године ако дозволе временски услови, а радови на обради 

земљишта у ГЈ „Радан- Арбанашка“ 26 одељење неће бити урађени јер није било урода 

семена букве. Средства за радове гајење и заштита шума обезбедио је Управљач. 

 

 

б.Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном 

фауном 

 Управљање ловном nа територији заштићеног подручја једна je од значајних 

делатности.  

На подручју ПП „Радан“ налази се ловиште „Соколовица“ којим управљају ЈП 

„Србијашуме“ ШГ „Топлица“ Куршумлија као и 5 ловишта којима газдују различита 

ловачка удружења: 

• Ловачко удружење „Бојник“ из Бојника – ловиште „Радан“; 

• Ловачко удружење „Соко“ из Куршумлије – ловиште „Радан“; 

• Ловачко удружење „Топлица“ из Прокупља – ловиште „Радан“; 

• Ловачко удружење „Јабланица“ из Лебана – ловиште „Радан“ и 

• Ловачко удружење „Горња Јабланица“ из Медвеђе – ловиште „Радан“. 

 

 Контрола лова рађена је у сарадњи са ловочуварима у ловиштима.  

 

Планирана средства за радове у шумарству (гајење и заштита шума) 

(динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
Управљач:            487.259,95 1.615.616,00 100 

Накнаде: 1.178.414,80 119.875,00 100 
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Вршени су радови на изради и постављање ловно техничких објеката (отворена и 

затворена чека) који су у току и реализоваће се до краја године. Средства за израду и 

постављање ловно техничких објеката обезбеђена су из накнада за коришћење заштићеног 

подручја. 

 

 

  У току 2019. је израђен Програм управљања за рибарско подручје ПП „Радан“ за 

2018 - 2027 годину. Редовном контролом риболовног подручја спречаван је криволов.  

Риболов се одвијао у оквиру спортског риболова и није било рибокрадица. 

  

 

У току 2019. год. израђен је План Управљања рибарским подручјем . 

Средства за израду Плана Управљања рибарским подручјем „Радан“ обезбедио је 

Управљач. 

 

Планирано порибљавање није извршено зато што Планом Управљања рибарским подручјем 

„Радан“ није предвиђено порибљавање. 

 

 

Планирана средства на изради и постављању ловно техничких 

објеката (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија  
МЗЖС: 

22.000,00 
 - 

Управљач:            29.600,00  100 

Накнаде: 118.400,00 30.000,00 100 

Планирана средства за израду Плана Управљања рибарским 

подручјем „Радан“  (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

% ЈП „ Србијашуме“, 

Генерална 

дирекција 

 
Управљач:            100.000,00 30.0000,00 

 
100 

Накнаде: 400.000,00  
- 

Планирана средства за порибљавање у рибарском подручју „Радан“ 

пастрмком  (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
Управљач:            360.000,00  

- 

Накнаде: 1.440.000,00  
- 
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в. Задаци и активности на заштити, развоју и управљању водама 

 

Главна хидролошка карактеристика подручја су водотоци Косанице и Пусте реке као 

и већи број мањих токова притока наведених река и реке Јабланице. У оквиру Парка 

природе налази се и акумулација Брестовачко језеро. Приликом редовног надзора нису 

евидентирани евентуални загађивачи и промена стања.  

 

 

 

 

 

IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

  

 Праћење, строго заштићених и заштићених врста биљака, животиња и гљива, 

праћење стања природних ресурса у заштићеном подручју (речних водотока, земљишта, 

шума и др.), била је редовна пословна активност ревирних инжењера шумарства оних 

газдинских јединица које се територијално налазе у ПП „Радан“. Мониторинг у Парку 

природе „Радан“ је редовна и обавезна активност стручних служби управљача, ревирних 

инжењера и чувара заштићеног подручја. 

Редовним надзором нису забележене значајне промене. 

  

 

У току 2019. године Управљач је ангажовао стручну институцију, путем јавне набавке, да 

изврши израду Вегетцијске карте за подручје  Парка природе „Радан“.  

 

Планирано је да се предвиђена средства обезбеде из средстава Буџета Републике Србије 

(према Уговору о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од 

националног интереса којима управља ЈП ,,Србијашуме“ за 2019. годину, број 401-00-

258/19-04 од 22.03.2019.год.) и  накнада за коришћење заштићеног подручја. Радови ће се 

извести до краја године. 

 

 

 

 

 

Мониторинг - Планирана средства за израду Вегетацијске карте 

(динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

Завод за заштиту 

природе Србије 
МЗЖС: 

750.000,00 
750.000,00 100 

Управљач:            60.000,00  - 

Накнаде: 690.000,00 750.000,00 100 
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V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА 

 

Активности и учешће управљача на спровођењу мера везаних за уређење подручја 

односили су се на постављање мобилијара: постављање стола са клупама и настрешницом, 

корпе за отпатке, ложиште за пикник и уређење изворишта. 

 

 

Средства за уређење заштићеног подручја -за израду и постављање мобилијара обезбеђена 

су из средстава накнада за коришћење заштићеног подручја. Мобилијар је урађен  

ангажовањем Радне јединице „Обрада дрвета“ из Шумског газдинства „Ужице“ и 

Управљача (ШГ „Шума“ Лесковац) и ангажовањем фирме ПР„Герза С“, као и  запослених 

на пословима управљања заштићеним подручјем кроз обилазак терена приликом 

показивања локација, током извођења радова, као и приликом контроле извршених 

радова. Планирана је израда и постављење: 4 печурке ,ст са клупама 1 ком, корпе за 

отпатке 10 ком, ложишта за пикник 2 ком,хранилиште 1ком,појилиште1ком и 

извориште1ком. Радови ће се реализовати до краја године. 

Предвиђена средства нису утрошена зато што је набавка износила мање од планираног 

износа.  

 

 

 

У току је обележавање пешачке стазе на локацији од Бачија до врха Радуловаца, у сарадњи 

са планинарским друштвом „Топлица“. 

Средства за извршене радове обезбеђена су из накнада за коришћење заштићеног подручја. 

Планирана средства нису у потпуности реализована зато што су радови вршени у  сарадњи 

са волонтерима (планинарима). 

 

Планирана средства за израду и постављање мобилијара, столова са 

надстрешницама – „печурке“, столова са клупама, корпи за отпатке, 

ложишта за пикник, уређење и заштита изворишта (динара) 

Извршилац посла 

 планирана средства реализована 

средства 

% ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 

РЈ „Обрада дрвета“ 

из Шумског 

газдинства 

„Ужице“,          

ПР„Герза С“ 

МЗЖС: 
474.104,00 

 - 

Управљач:            65.030,00  
- 

Накнаде: 919.876,00 530.200,00 
100 

Планирана средства за израду пешачких стаза (динара) Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија  МЗЖС: 123.736,00  - 

Управљач:            36.737,20  100 

Накнаде: 518.196,80 15.000,00 100 
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Реализација активности је у току и биће реализована до краја године. 

Планирана реконструкција и изградња шумарске куће „Радан“ са пратећим објектима није 

извршена због ненаплаћених планираних накнада. 

 

 

 

Урађен је део планираних реконструкција, изградње и одржавање путева у Парку природе. 

Остали део радова није извршен због ненаплаћених планираних накнада. 

Извршени су радови на уређењу пута до заштићеног подручја – урађена је 

реконструкција шумских путева: ГЈ Радан – Арбанашка, Путни правац Ушће мале и Велике 

реке-Беговића гроб, Путни правац  Превија-Мала Власа-Лаучки поток, Путни правац Доњи 

статовац-Богојевац-Драги Део, Путни правац Богојевац-Превија,Путни правац Богојевац-

21 одељење, Путни правац Богојевац - Доњи Статовац – Ранкова река (Санација)-4.000 m, 

ГЈ Соколовица: Путни правац Каменичка река-милошева вода-Пупавачке ливаде, Путни 

правац Раскршће- Штација-Задња капија ловишта, Путни правац Космача-Каменичка река-

одељење 23, Путни правац Гребалиште-28/29 одељење,  Путни правац Гребалиште – 28/29. 

одељење (Санација) 800 m, ГЈ Пролом: Путни правацВелики под-Гајтанска врата- Соколов 

вис, Путни правац Власовачки пут, Путни правац Пролом-Врови-Беговића гроб, Путни 

правац Проломска река – Кокановићи (Санација) 600 m, Добра вода. 

 

Средства за извршене радове обезбеђена су из накнада за коришћење заштићеног подручја.  

 

 

Планирана средства за израду шумарске куће „Радан“ са пратећим 

објектима (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

 

Управљач:            900.000,00 0,00 - 

Накнаде: 3.600.000,00 0,00 - 

Планирана средства реконструкција, изградња и одржавање путева у 

Парку природе (динара). 

Извршилац посла 

 планирана средства реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и 

ШГ „Шума“ 

Лесковац 

Управљач:            2.405.000,00  - 

Накнаде: 
44.535.046,00 

4.329.528,95 
9 
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Набавка радних машина и опреме – набављен је булдозер за потребе одржавања путева тј. 

за реконструкцију и изградњу нових путева у заштићеном подручју, како би путеви до 

заштићеног подручја били уређени, што ће омогућити бољи приступ многим локалитетима 

за потребе туризма, рекреације, локалном становништву, шумарству (гајење и заштита 

шума, разна истраживања и праћење стања). 

Део планиране набавке механизације за одржавање и изградњу путева у ПП “Радан“ није 

извршен због ненаплаћених планираних накнада. 

Средства за набавку грађевинске механизације обезбеђена су из накнада за коришћење 

заштићеног подручја. 

 

 

 

VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

 

У 2019. години је у сарадњи са Заводом за заштиту природе организована је 

промоција заштићених подручја у оквиру обележавања 11. априла, Дана заштите 

природе у просторијама визиторског центра „ Теодора“ у близини Царичиног града. 
 

Планирана средства за учешће на семинарима и сајмовима у Србији 

и у иностранству (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац  
Управљач:                    16.000,00  - 

Накнаде:            64.000,00 124.470,00 100 

 

 

 Планирана средства за учешће на семинарима и сајмовима су у потпуности 

утрошена. 

Средства за учешће на семинарима обезбеђена су из накнада за коришћење заштићеног 

подручја. 

 

 

Планирана средства за трошкове угоститељских услуга (динара) Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац  
Управљач:                    16.000,00   

Накнаде:            64.000,00 160.000,00 100 

Планирана средства за набавку грађевинске механизације за 

одржавање путева (динара). 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

% ШГ „Шума“ 

Лесковац 

Управљач:            1.907.222,20  - 

Накнаде: 24.737.221,80 11.500.000,00 43 
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Планирана средства за трошкове угоститељских услуга, су у потпуности утрошена. 

Средства за угоститељске услуге обезбеђена су из накнада за коришћење заштићеног 

подручја. 

 

 

 

Планирана средства за Пројекат презентације ЗП у оквиру клуба „КОШУТЊАК“ нису 

утрошена јер се одустало од Пројекта презентације. 

 

 

 

 

Планирана средства за израду WEB SITE нису у потпуности реализована. Израда WEB  

SITE је у току и биће реализовано до краја године од стране Управљача. 

 

 

 

 

 

Планирана средства за заснивање, унос података и одржавање дигиталне базе података нису 

у реализована. За заснивање, унос података и одржавање дигиталне базе података нису 

издвојена довољна средства па није покренут поступак јавне набавке. У наредној години 

планирана су већа средства за наведену намену. 

 

 

Планирана средства за Пројекат презентације ЗП у оквиру клуба 

„КОШУТЊАК“(динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

 

Накнаде: 2.239.490,00  
- 

Планирана средства за израду WEB SITE  (динара) Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ЈП „ Србијашуме“, 

Генерална 

дирекција 
Управљач:            90.000,00 30.000,00 100 

Накнаде: 1.160.000,00  - 

Планирана средства за заснивање, унос података и одржавање 

дигиталне базе података (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ЈП „ Србијашуме“, 

Генерална 

дирекција 
Управљач:            90.000,00  - 

Накнаде: 1.160.000,00  - 



Парк природе „Радан“ 18 

 

 

У току је покретање поступка јавне набавке за штампање материјала намењеног 

посетиоцима, флајере, брошуре, публикације, роковнике, мајице, торбе, качкете тј. 

промотивног материјала. 

 Планирано је да се предвиђена средства обезбеде из накнада и да се радови изведу до краја 

године. 
 

 

VII САРАДЊА 

 

 

Сарадња и партнерство са локалним становништвом је успостављена у селима на 

подручју ПП „Радан“. 

Успостављена је и сарадња са НВО: Планинарско Друштво Топлица, Планинарско – 

бициклистички клуб „Змајеви са Радана“ Бојник, Клуб 4*4 Јустинијана Прима (џипијада), 

Туристичким кластером Раданског подручја „Радан кластер“ Туристичка организација 

Лебане и др.  

Сарадња са локалним медијима и локалним новинама огледала се у праћењу разних 

акција, како од стране наведених актера тако и Управљача приликом организовања догађаја 

у циљу промоције заштићеног подручја. 
 

 

 

VIII ПОСЕБНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 
 

 

 

Противпожарна заштита организована је у складу са одредбама  Закона о заштити 

од пожара, Закона о заштити природе и Закона о шумама.  

Спроводиле су се превентивне мере заштите шума од пожара кроз активна 

дежурства у критичним периодима појаве шумских пожара. 

 

 

 

Планирана средства за штампање материјала намењеног 

посетиоцима, флајере, брошуре, публикације, роковнике, мајице, 

торбе, качкете тј. промотивног материјала (динара) 

Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

 

Управљач:            13.600,00  - 

Накнаде: 190.400,00 171.000,00 100 
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У току је поступак јавне набавке за набавку напртњача и метларица, а извршени су радови 

на одржавању ПП пруга на ГЈ Пасјача 12/3 у дужини од 1,5 км. 

Планирано је да се предвиђена средства обезбеде из средстава Буџета Републике Србије 

(према Уговору о суфинансирању програма управљања заштићених подручја од 

националног интереса којима управља ЈП ,,Србијашуме“ за 2019. годину, број 401-00-

258/19-04 од 22.03.2019.год.) и  накнада за коришћење заштићеногподручја, а планирано је 

да се радови изведу до краја године. 

 
 

 

 

IX ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА   

 

 

 

За реализацију Програма управљања ПП „Радан“ за 2019. годину планирана су 

укупна средства у износу од 112.811.640,13 динара, од тога 9.880.645,20 динара Буџет 

Републике Србије, 8.451.470,95 динара Управљач од обављања делатности и 94.479.523,99 

динара од накнада заштићеног подручја. 

 

 Уговором са МЗЖС о суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима 

од националног интереса којима управља ЈП ,,Србијашуме“ за 2019. годину, број 401-00-

258/19-04 од 22.03.2019. године, добијена су средства у износу од 5.040.000,00 динара. 

Утрошено је 5.040.000,00 динара од добијених средстава, односно 100%. 

 

 За реализацију Програма управљања ПП „Радан“ за 2019. годину утрошена  су 

укупна средства у износу од 38.856.646,77динара.   Од тога средства Буџета Републике 

Србије у износу од 5.040.000,00 динара (13%), средства управљача у износу од 1.715.616,00 

динара (4%)  и средства накнада за коришћење заштићеног подручја у износу од 

32.101.030,77 динара (83%).  

  

 Планирани радови предвиђени Програмом управљања за ПП „Радан“ нису 

реализовани у потпуности због ненаплаћивања планираних накнада за заштићена подручја. 

Радови који нису извршени у потпуности су набавка грађевинске механизације за 

одржавање путева,  реконструкција, изградња и одржавање путева у Парку природе. 
 

 

 

Прилог: Финансијски извештај (Табела прихода и табела остварених расхода) 

 

Планирана средства за противпожарну заштиту (динара) Извршилац посла 

 планирана 

средства 

реализована 

средства 

%  

ШГ „Топлица“ 

Куршумлија и ШГ 

„Шума“ Лесковац 
МЗЖС: 

36.180,00 
30.000,00 100 

Управљач:            21.160,00  - 

Накнаде: 102.660,00 118.338,28 100 
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Извештај урадили:  

 

Сам. референт за приватне шуме и ЗЖС  

 

_____________________________ 

Биљана Миленковић, дипл.инж.шум. 

 

 

 

 

Самостални референт за ЗЖС 

 

______________________________ 

Јасмина Томашевић - Вељовић, маст.инж.шум. 

 

 

. Директор 

 ШГ „Топлица“ Куршумлија 

 

_____________________________________ 

Небојша Миховиловић, дипл.инж.шум. 
 

  
 

 


