
А.
Расходи  који представљају учешће управљача као носиоца пројекта (навести врсту 

трошкова и број буџетске ставки/е из табеле на коју се расход односи )      

Расходи потраживани од Министарства (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи)
3.600.000,00

1. Трошкови људских ресурса

1.1. Бруто зарада чувара 3.600.000,00

1.2.

2. Трошкови поројектних активности

2.1.

2.2.

            УКУПНО расходи: 5.300.000,00

А.
Расходи  који представљају учешће управљача као носиоца пројекта (навести врсту 

трошкова и број буџетске ставки/е из табеле на коју се расход односи )      

Расходи потраживани од Министарства (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи)
400.000,00

1. Трошкови људских ресурса

2. Трошкови поројектних активности

2.1. набавка GPS уређаја утем јавне набавке 400.000,00

2.2.

            УКУПНО расходи: 400.000,00

А.
Расходи  који представљају учешће управљача као носиоца пројекта (навести врсту 

трошкова и број буџетске ставки/е из табеле на коју се расход односи )      

Расходи потраживани од Министарства (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи)

1. Трошкови људских ресурса

1.1. Бруто зараде стручне службе 160.000,00

2. Трошкови поројектних активности

2.1.

2.2.

            УКУПНО расходи 2.740.000,00

А.
Расходи  који представљају учешће управљача као носиоца пројекта (навести врсту 

трошкова и број буџетске ставки/е из табеле на коју се расход односи )      

Расходи потраживани од Министарства (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи)

1. Трошкови људских ресурса

1.1.

2. Трошкови поројектних активности

2.1. Услуге израде и постављања - трећа лица 393.400,00

2.2.

            УКУПНО расходи 448.400,00

Б.
Расходи  који се обезбеђују из других извора (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи) 

В. 393.400,00

Врсте расхода:израда и постављање  ознака табли  

55.000,00

Б.
Расходи  који се обезбеђују из других извора (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи) 

В. 160.000,00

Врсте расхода:бруто зараде запослених на изради управљачких докумената  

2.580.000,00

ПАРК ПРИРОДЕ "РАДАН"

0,00

Расходи  који се обезбеђују из других извора (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи) 
Б. 1.700.000,00

РАСПОДЕЛА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРЕБНИХ РАСХОДА У 2020. ГОДИНИ

Врсте расхода: Бруто зараде чувара заштићеног подручја 

В.

Врсте расхода:  опрема за чуварску службу: GPS уређаји 

В.

0,00

Б.
Расходи  који се обезбеђују из других извора (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи) 



А.
Расходи  који представљају учешће управљача као носиоца пројекта (навести врсту 

трошкова и број буџетске ставки/е из табеле на коју се расход односи )      

Расходи потраживани од Министарства (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи)

1. Трошкови људских ресурса

1.1.

2. Трошкови поројектних активности

2.1. Јавна набавка - треће лице 200.000,00

2.2.

            УКУПНО расходи 320.000,00

А.
Расходи  који представљају учешће управљача као носиоца пројекта (навести врсту 

трошкова и број буџетске ставки/е из табеле на коју се расход односи )      

Расходи потраживани од Министарства (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи)

1. Трошкови људских ресурса

1.1.

2. Трошкови поројектних активности

2.1.
Стручна институција изабрана у поступку јавне набавке - треће лице Мониторинг- 

ретких и заштићених врста биљака ПП „Радан“ 750.000,00

            УКУПНО расходи 750.000,00

А.
Расходи  који представљају учешће управљача као носиоца пројекта (навести врсту 

трошкова и број буџетске ставки/е из табеле на коју се расход односи )      

Расходи потраживани од Министарства (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи)

1. Трошкови људских ресурса

1.1.

2. Трошкови поројектних активности

2.1. Израда и уређење, јавна набавка - треће лице

2.2.

            УКУПНО расходи 250.000,00

В. 750.000,00

В. 100.000,00

100.000,00

Врсте расхода:  Мониторинг - птица ПП "Радан"

150.000,00

Б.
Расходи  који се обезбеђују из других извора (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи) 

В. 200.000,00

Б.
Расходи  који се обезбеђују из других извора (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи) 

Врсте расхода: Праћење и унапређење стања заштићених подручја: Мониторинг- 

ретких и заштићених врста биљака ПП „Радан“ 

0,00

Врсте расхода:  израда и постављање  информативних табли 

120.000,00

Б.
Расходи  који се обезбеђују из других извора (навести врсту трошкова и број буџетске 

ставки/е на коју се расход односи) 
0,00


