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I УВОД
Извештај о реализацији програма управљања Националним парком Ђердап за
2019. годину израђује се на основу члана 54. став 5. Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон), а у
складу са Програмом управљања Националним парком Ђердап за 2019. годину.
II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Главни циљеви и задаци дефинисани су Програмом управљања Националним
парком Ђердап за 2019. годину.
1. Организована и комплексна научна истраживања флоре и фауне Националног
парка Ђердап, стручно презентовање добијених резултата;
2. Едукација као основ заштите природе и животне средине. Едукација уопште
спада у најважније циљеве управљања заштићеним подручјем;
3. Међународна сарадња као основ унапређења заштите природе, унапређења
управљања, размене и промоције стручних искустава у управљању заштићеним
подручјем.
4. Активности везане за приступање НП Ђердап UNESCO Global Geopark Networks
Услови рада (организациони, материјално-фин., кадровски, правни)
Јавно предузеће Национални парк Ђердап је организовано на начин којим је у
оквиру јединствене организационе, економске и пословне целине, обезбеђено
рационално обављање послова, квалитетно, стручно и ефикасно руковођење, законит и
благовремен рад и сталан надзор над обављањем послова.
Послови су организовани у четири (4) сектора, седам (7) служби и три (3) радне
јединице и то на следећи начин:
1. Сектор заједничких послова, који води саветник директора за заједничке
послове (1 запослени), у чијем је саставу:
1.1 Служба за економско-финансијске послове
1.2 Служба за комерцијалу, план и анализу.
2. Сектор за заштиту и одрживи развој, који води саветник директора за
заштиту и одживи развој (1 запослени), у чијем су саставу:
2.1 Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја
2.2 Служба заштите и унапређења лова и риболова
2.3 Служба чувара „Националног парка Ђердап“
3. Сектор за правне, опште и послове туризма, који води савтеник директора за
правне, опште и послове туризма (1 запослени), у чијем су саставу:
3.1 Служба за правне и опште послове
3.2 Служба за информације, презентацију, туризам и Геопарк
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4. Сектор за планирање газдовања шумама, који води саветник директора за
планирање газдовања шумама (1 запослени), у чијем су саставу:
4.1 Радна јединица Текија
4.2 Радна јединица Доњи Милановац
4.3 Радна јединица Добра
Предузеће је материјално и финансијски обезбеђено за извршавање послова и
радних задатака.
Кадровски је предузеће, у погледу броја радних места према Правилнику о
систематизацији већим делом попуњено (од 150 извршилаца према Правилнику,
попуњено је 87 извршилачких места).
Нереализовани задаци
Већина планираних задатака, по Програму управљања Националним парком
Ђердап за 2019. годину, је реализована. Активности које нису реализоване услед
недостатка финансијских и материјалних средстава, као и недовољне кадровске
опремљености су: Мониторинг климе, Израда публикације Фауна Lepidoptera
(Tortricidae), Израда педолошке карте, Израда модела оптималне изграђености
састојина букве и храста, Утврђивање биомасе живог и мртвог дрвета и Формирање
одгајалишта дивокозје дивљачи. Пројекти чија се реализација пребацује за 2020.годину
су: Мониторинг климе и Утврђивање биомасе живог и мртвог дрвета.

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА
III ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

СТАЊА

И

УНАПРЕЂЕЊЕ

3.1. Чување
3.1.1. Служба чувара заштићеног подручја
Најважнији акт Националног парка Ђердап је Правилник о унутрашњем реду
чија садржина и начин доношења су у директној корелацији са Законом о националним
парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/15). На Правилник о унутрашњем реду и
чуварској служби Националног парка Ђердап добијена је сагласност Министарства
заштите животне средине 20.12.2018. године и исти је ступио на снагу у јануару 2019.
године. С обзиром да је пре доношења Правилника службу чинило 22 чувара а након
доношења 13 чувара, самим тим су и реализована средства за исплату зарада нижа од
планираних.
Сви чувари заштићеног подручја положили су стручни испит за чуваре
заштићеног подручја.
Чувари заштићеног подручја распоређени су по реонима. Приликом обављања
службених послова, исти се најчешће обављају појединачно, а у случају конкретних
синхронизованих акција, у већем броју. Активности се спроводе на основу месечног
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распореда, књиге дневних налога, као и у зависности од ситуације на терену и
тренутних потреба.
У току 2019. године чуварска служба је вршила обилазак подручја Националног
парка Ђердап аутомобилима, моторима и пешице и то у дужини од 89 615 km.
Сачињено је 98 записника и то за грађевинске радове 20, отпад 8, остало 70
(привремени објекти 41). Поднешено је 9 прекршајних пријава и извршено је 26
ванредних контрола.
За бруто зараде чувара заштићеног подручја утрошено је 9.173.083,00 динара од
планираних 18.759.327,00 динара.

планирана
средства
18.759.327,00

реализована
средства
9.173.083,00

Извршиоци

Служба чувара

реализација
активности у
%
100%

извори средстава
МЗЖС
ЈПНП Ђердап

Износ
7.800.000,00
1.373.083,00

Националног парка Ђердап

Активности

3.1.2. Остали трошкови чуварске службе (гориво, дневнице, опрема..)
Гориво и мазива за мопеде и аутомобиле. Трошкови регистрације и одржавања
возила,
трошкови канцеларијског материјала. Утрошена средства су нижа од
планираног износа с обзиром да је број извршилаца у Служби смањен.
За наведене активности утрошено је 1.140.270,00 динара од планираних
3.980.000,00 динара.

планирана
средства
3.980.000,00

реализована
средства
1.140.270,00

Извршиоци

Служба чувара

реализација
активности у
%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
1.140.270,00

Националног парка Ђердап

Активности

3.1.3. Набавкa средстава рада (превозна средства)
Набављено је теренско возило Fiat doblo док набавка чамца са ванбродским
мотором није реализована.
За наведене активности утрошено је 1.933.200,00 динара од планираних
6.800.000,00 динара.
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планирана
средства
6.800.000,00

реализована
средства
1.933.200,00

Извршиоци

Служба чувара

реализација
активности у
%
50%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
1.933.200,00

Националног парка Ђердап

Активности

3.1.4. Бруто зараде осталог особља код управљача на пословима управљања
заштићеним подручјем
За бруто зараде особља утрошено је 66.900.981,00 динара а планирано
62.000.000,00 динара.

планирана
средства
62.000.000,00

реализована
средства
66.900.981,00

реализација
активности у
%
100%

Извршиоци

Служба
рачуноводства

Националног парка Ђердап

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
66.900.981,00

Активности

3.1.5. Набавка комби возила
Набављено је комби возило (9 седишта) са погоном на сва четири точка, за
потребе обављања свакодневних активности, превожења запослених и посетилаца.
За наведену активност утрошено је 5.399.999,00 динара од планираних
5.400.000,00 динара.

планирана
средства
5.400.000,00

реализована
средства
5.399.999,00

Извршиоци

Служба туризма

реализација
активности у
%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
5.399.999,00

Националног парка Ђердап

Активности

3.1.6. Едукација запослених
Сложеност управљања заштићеним подручјем се повећава из дана у дан.
Динамика екосистема и природних процеса, као и однос човек-природа чине ову област
још захтевнијом, постављајући стандарде за едукацију запослених у овој области. У
2019. години запослени су похађали тренинге и радионице и присуствовали
семинарима у циљу квалитетнијег обављања радних задатака.
За едукацију запослених утрошено је 588.804,00 динара од планираних
750.000,00 динара.
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планирана
средства
750.000,00

реализована
средства
588.804,00

Извршиоци

Служба заштите

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
588.804,00

и развоја

Активности

Kick-off Meeting ConnectGreen - У Будимпешти је 25. и 26.9.2019. године одржана
трећа конференција пројектних партнера како би се представили досадашњи резултати,
али и проблеми у реалзацији пројектних активности. На састанку су договорени
наредни кораци у реализацији пројекта, објашњен начин финансијског извештавања
као и рад по групама у оквиру радних пакета.
IX Семинар за управљаче заштићених подручја - У Кладову је 16. и 17. октобра
одржан IX Семинар за управљаче заштићених подручја. Тема овогодишњег семинара је
била Одрживи развој развој заштићених подручја- улога локалног становништва,
организација цивилног друштва и корисника подручја. На семинару је било око 130
учесника, представника управљача заштићених подручја. Представници ЈП
„Национални парк Ђердап“ одржали су презентацију првог дана семинара. Првог дана
семинара презентације су одржали и представници Завода за заштиту природе,
Покрајинског завода за заштиту природе, Министарства заштите животне средине,
WWF, Националног парка Копаоник, Националног парка Фрушка Гора. Другог дана
семинара одржан је Округли сто са темом „Спровођење закона о накнадама за
коришћење јавних добара“.
Састанак у оквиру пројекта Dunube GeoTour у Мађарској - Глобални геопарк
УНЕСКО-а у Бакони-Балатон у Мађарској имао је прилику да угости пројектне
партнере Дунавске ГеоТуре из 8 земаља. Током четири дана у Мађарској, партнери су
разговарали о развоју својих Гео интерпретативних локалитета, Гео производима и
промотивној кампањи за Дунавску Гео туру у 2019. години. Партнери су разговарали и
о промоцији Геопаркова на међународном сајму туризма (ITB) у Берлину, Немачка.
Другог дана, на конференцији за штампу за мађарске медије представљене су
активности и резултати пројекта. Конференција за штампу укључивала је
представљање информативних штандова, сликовних брошура и промотивног
филма.угости пројектне партнере Дунавске ГеоТуре из 8 земаља. Циљ и изазов
са
Interreg Danube GeoTour пројекат на сајму у Берлину - Почетком марта, пројектни
партнери пројекта Danube GeoTour имали су могућност да представе своје активности и
производе на ИТБ Берлин. Током 5 дана трајања сајма, посетиоци су могли да
погледају нови видео снимак, брошуру са сликама и инфо штанд пројекта. Четири
партнера су припремила посебан простор где су представили своје GeoOutdoor
производе. Сваки посетилац је добио полароид фотографију као сувенир, која
представља GeoRafting у Styrian Eisenwurzen у Аустрији, GeoBiking у UNESCO
Глобалном Геопарку Kараванке на граници Аустрија/Словенија, GeoClimbing у
6
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Геопарку Папук у Хрватској и GeoHiking у Геопарку Ђердап у настајању (Србија).
Резултат пројекта је Дунавска Гео тура која је основана да јача сарадњу између
геопаркова у региону и да представи иновативни туристички производ са циљем
повећања видљивости геопаркова и броја посетилаца.
Kick-off Meeting ConnectGreen - У Бањској Бистрици је 5. и 6. маја 2019. године
одржана друга конференција пројектних партнера како би се представили досадашњи
резултати, али и проблеми у реалзацији пројектних активности. На састанку су
договорени наредни кораци у реализацији пројекта, објашњен начин финансијског
извештавања као и рад по групама у оквиру радних пакета.
3.1.7. Учешће на обукама и међународним састанцима Европске и Глобалне
мреже геопракова
Представник ЈП „Национални парк Ђердап“ учествовао је на интензивном
међународном курсу УНЕСКО Глобалне мреже геопаркова са темом „Climate Change
Adaptation and Geo-hazard Risk Mitigation case studies“ који је одржан у Грчкој, на
острву Лезбос, од 31. маја до 10. јуна. Циљ курса је био да се учесници едукују о томе
шта је геопарк, како функционише, какве користи има локално становништво, да се
размене идеје, искуства и примери добре праксе полазника који долазе из већ
успостављених геопаркова и оних који долазе из геопаркова у оснивању. У току курса
одржана је презентација о Геопарку Ђердап у оснивању.
У складу са активностима на успостављању Геопарка Ђердап, на позив за
UNESCO Global Geoparks Mentorship and Knowledge Exchange Programme
(http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/images/IGGP_CALL
_EXCHANGE_GEOPARKS.pdf) аплицирано је за учешће у наведеном програму ради
стицања знања и искуства од већ успостављених геопаркова. Уз обавештење добијеног
од UNESCO Devision of Ecological and Earth Sciences, као и Комисије Републике Србије
за сарадњу са Унеском, да је пријава прихваћена и да ће представник Геопарка Ђердап
учестововати у програму, од стране Унеска стигла је и одлука да је ментор Геопарк
Псилоритис под окриљем Унеска, који се налази на Криту, у Грчкој. Учествовање у
UNESCO Global Geoparks Mentorship and Knowledge Exchange Programme (од 6. до 17.
новембра 2019. године) помогло је бољем разумевању начина функционисања и
управљања геопарком, улоге и значајних активности геопарка. Развојни план, извештај
и фотографије са састанка са руководством будућег Геопарка Ђердап на коме су
представљени резултати Програма послати контакт особи у Секретаријату Унеска, као
и Канцеларији Републике Србије за сарадњу са Унеском и Министарству заштите
животне средине. Трошкове учешћа у овом Програму сносио је Унеско док је трошкове
котизације сносило ЈП „Национални парк Ђердап“.
За наведене активности утрошено је 90.786,00 динара од планираних 240.000,00
динара.
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планирана
средства
240.000,00

реализована
средства
90.786,00

Извршиоци

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
90.786,00

Активности

3.1.8. Активности на успостављању Геопарка Ђердап
Коригован одговор је, на препоруке добијене од Унеско Савета за глобалне
геопаркове у вези уписа Геопарка Ђердап у Листу геопаркова Унеска, број
No.SC/EES/EGR/18/EES-110 од 26. априла 2018. године, послат Комисији Републике
Србије за сарадњу са Унеском, Министарство спољних послова Републике Србије,
односно Генералном секретару Александри Ковач, на даљу надлежност. У Индонезији
је од 31. августа до 2. септембра одржан састанак Савета Унеско Глобалних геопаркова
који је задужен за оцењивање постојећих геопаркова и оних који су номиновани за нове
геопаркове. На овом састанку је разматран и извештај о отклоњеним недостацима, на
основу добијених препорука, послат од стране Геопарка Ђердап у оснивању. Након
детаљног разматрања, Савет Унеско Глобалних геопаркова предложиће Извршном
одбору Унеска проглашење 15 нових геопаркова, међу њима је и Геопарк Ђердап.
Предлог ће бити на усвајању на пролећном заседању 2020. године. Уколико би
Извршни одбор Унеско Глобалних геопаркова одобрио предлог Савета, број геопаркова
у Унеско Глобалној мрежи геопаркова би се повећао на 161 у 44 земље, међу њима и
Република Србија и Геопарк Ђердап (https://en.unesco.org/news/unesco-global-geoparkscouncil-examines-new-applications?fbclid=IwAR38lCvhUCXFtzgnjfuPGkMZEVAvqRB9i6kgAjODYNSLtXWGXA-g14xHgM).
Састанци Техничког савета Геопарка Ђердап у оснивању одржани су 14. мaрта и
5. новембра 2019. године.
3.2. Заштита, праћење стања и унапређење природних и створених вредности
3.2.1. Картирање и редовно праћење стања популација значајних, ретких и
угрожених врста флоре националног парка
Током 2019. године вршен је мониторинг популација врста Pulsatila vulgaris
subsp. grandis, детерминација станишта врста из фамилије Orchidaceae, утврђивање
распрострањења популација строго заштићених реликтних биљних врста Calluna
vulgaris, Taxus baccata, Illex aquifolium и Daphne laureola. Није утврђено присуство
строго заштићених врста Crocus banaticus, Veronica bachofenii, Elatine triandra и Ranunculus
lingua.

Што се тиче детерминације станишта врста из фамилије орхидеја, извршен је
обилазак неколико локалитета у оквиру ГЈ „Бољетинска река“ где је регистровано
присуство 4 врсте. За станишта на наведеним локалитетима узете су ГПС координате у
циљу допуне база података.
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Мониторинг врсте Pulsatila vulgaris subsp. grandis вршен је у марту месецу , на
локалитету у газдинској јединици „Штрбачко корито“ у 67. одељењу у кањону Велики
и Мали Kазан. На овом локалитету je у 2019. години установљено 20 микростаништа са
укупно 80 јединки.
Calluna vulgaris се у Националном парку Ђердап налази на подручју ГЈ
„Ђердап“ на мзв. „Петров брег“ и „Лепа главица“. Са ових локација послати су узорци
на Шумарски факултет у Зволену (Словачка) како би се извршила ДНК анализа вреса
са подручја Националног парка Ђердап и иста упоредила са генетиком вреса у осталим
деловима Европе.
Taxus baccata је на територији Парка регистрована у ГЈ „Штрбачко корито“ у
режиму I степена заштите. Флора и вегетација резервата Велики и Мали Штрбац
одликује се врло великом сложеношћу од Дунава до врхова Штрпца. Читав овај предео
се карактерише многобројним реликтним и ендемореликтним заједницама, које се
смењују и преплићу у мозаику у зависности од смењивања станишта и микростаништа.
Врста Illex aquifolium регистрована је на Шомрди (локалитет у режиму I степена
заштите). Сама популација зеленике насељава увалу која се налази на левој обали
потока Страковица, на узаном и веома стрмом гребену. Еколошки услови на овом
локалитету су специфични – увала је заклоњена али прима довољно светлости (висока
релативна влажност ваздуха и довољно светлости и топлоте). Управо ови услови
омогућили су опстанак зеленике. Стање популације је стабилно.
За врсту Daphne laureola нису регистровани нови локалитети, поред постојећих
Плоче, Лишковац и Чока Њалта са Песачом.
За наведене активности утрошено је 30.000,00 динара од планираних 50.000,00
динара.

планирана
средства
50.000,00

реализована
средства
30.000,00

Извршиоци

Служба заштите

реализација
активности
у%
70%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
30.000,00

и развоја

Активности

3.2.2. Истраживање диверзитета птица НП Ђердап
На основу теренских истраживања птица на подручју Националног парка
Ђердап, забележено је укупно 29 врста птица које су приоритетне врсте за заштиту
према НАТУРА 2000 програму.
Птице грабљивице забележене током 2019. године на подручју националног
парка: осичар Pernis apivorus (евидентирани су гнездећи парови код ушћа Бољетинске
реке, у шумама слива реке Брњице,) , белорепан Haliaeetus albicilla (код ушћа Чезаве,
Ливадице), змијар Circaetus gallicus (у клисури Брњице), сури орао Aquila chrysаetos
(евидентиран је на подручју Голубињске реке, доњег тока Песаче). На обронцима
Малог Штрбца примећене су три јединке белоглавог супа.
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Првог викенда у октобру организован је „Викенд посматрања птица“. Викенд
посматрања птица се организује у целој Европи почетком октобра са циљем
евидентирања птица селица. Викенд посматрања птица организован је са секцијом
Младих чувара Националног парка Ђердап из Доњег Милановца. За учеснике је
организован теренски обилазак дела подручја Националног парка Ђердап, где су имали
могућност да се упознају са појединим врстама птица.
За наведену активност утрошено је 50.000,00 динара од планираних 300.000,00
динара.

планирана
средства
300.000,00

реализована
средства
50.000,00

Извршиоци

Служба заштите

реализација
активности
у%
80%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
50.000,00

и развоја

Активности

3.2.3. Зимски попис птица на воденим површинама НП Ђердап
Током јануара 2019. водостај Дунава био је висок. Извршен је обилазак деоница
између Добре и Поречког залива. Бројање је рађено са обале, а учествовала су два
радника Националног парка Ђердап. Укупно је забележено 19 врста, односно 1840
јединки, а укупна бројност за национални парк процењује се на преко 3.000 јединки.
Најбројнија врста била је Fulica atra, a joш три врсте бројале су преко 200 примерака –
Bucephala clangula, Anas platyrhynchos и Aythya fuligula.
За наведену активност утрошено је 10.000,00 динара од планираних 20.000,00
динара.

планирана
средства
20.000,00

реализована
средства
10.000,00

Извршиоци

Служба заштите

реализација
активности
у%
90%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
10.000,00

и развоја

Активности

3.2.4. Диверзитет репродуктивних центара водоземаца НП Ђердап
Наставак активности након завршетка пројекта који је реализован 2018. године у
сарадњи са Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ из Београда.
Наставак теренских истраживања, картирање репродуктивних центара водоземаца,
попис врста водоземаца које користе репродуктивне центре и утврђивање
најугроженијих репродуктивних центара.
Резултати пројекта презентовани су на међународној конференцији Европског
друштва херпетолога 2019. године.
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За наведену активност утрошено је 40.000,00 динара од планираних 60.000,00
динара.

планирана
средства
60.000,00

реализована
средства
40.000,00

Извршиоци

Служба заштите

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
40.000,00

и развоја

Активности

3.2.5. Израда базе података спелеолошких објеката Националног парка Ђердап
Теренска истраживања са допуном базе података. База садржи 30 пописаних
објеката са ГПС координатама.
За наведену активност утрошено је 5.000,00 динара од планираних 10.000,00
динара.

планирана
средства
10.000,00

реализована
средства
5.000,00

Извршиоци

Сектор заштите

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
5.000,00

и развоја

Активности

3.2.6. Мониторинг климе
У циљу праћења и анализе метеоролошких параметара извршена је набавка и
метеоролошких станица у Добри, Доњем Милановцу, Текији и на Плочама. У 2019.
години требало је извршити надоградњу станица у циљу добијања прецизних података.
Надоградња ће бити реализована почетком 2020. године.
3.2.7. Управљање водним и земљишним ресурсима у циљу превенције ерозионих,
процеса, бујичних поплава и клизишта
У сарадњи са Шумарским факултетом из Београда израђена је студија са
препорукама за примену билошких и био-техничких мера у циљу смањења деструкције
услед спрегнутог деловања ерозионих процеса и бујичних поплава на подручју
Националног парка Ђердап.
За наведену активност утрошено је 1.200.000,00 динара од планираних
1.200.000,00 динара.
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планирана
средства
1.200.000,00

реализована
средства
1.200.000,00

Извршиоци

Служба заштите

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап
МЗЖС

Износ
240.000,00
960.000,00

и развоја

Активности

3.2.8. Стручна литература
Није било набавке стручне литературе.
3.2.9. Израда публикације Фауна Lepidoptera НП Ђердап, трећи део, Tortricidae
Активност није реализована услед обимности материјала који је потребно
обрадити пре израде текста монографије.
3.2.10. Обнављање ознака граница Националног парка Ђердап и посебно
заштићених делова подручја
Настављене су активности на обележавању граница на терену између државног
поседа и поседа сопственика.
За наведену активност утрошено је 20.000,00 динара од планираних 110.000,00
динара.

планирана
средства
110.000,00

реализована
средства
20.000,00

Извршиоци

Служба заштите

Активности

Служба план.

реализација
активности у
%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
20.000,00

и развоја
и газдовања

шумама

3.2.11. Мониторинг сисара
Вршено је праћење кретања крупних сисара помоћу фото замки на терену.
Успостављена је база података која се свакодневно ажурира.
За наведену активност утрошено је 50.000,00 динара од планираних 50.000,00
динара.
планирана
средства
50.000,00

реализована
средства
50.000,00

Извршиоци

Служба заштите

Активности

Служба ловства

реализација
активности у
%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
50.000,00

и развоја
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3.2.12. Мониторинг природне сукцесије полидоминантних реликтних шумских
заједница
Циљ истраживања, у сарадњи са Шумарским факултетом из Београда, био је
утврђивање флористичког диверзитета, бројности и учесталост врста на огледним
пољима и њихов просторни распоред. Истраживање је рађено у оквиру локалитета
„Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом“ – ГЈ „Штрбачко корито“ (61.одељење)
– шума букве и мечје леске са јавором (Corylo colurnae-Fagetum subass. aceretosum) на
четири огледна поља.
Резултат истраживања указује на правце сукцесије по огледним пољима.
Састојине у оквиру два огледна поља ће остати полидоминантне, у оквиру трећег
огледног поља састојина ће прећи у чисту састојину букве а у оквиру четвртог
састојина ће прећи у заједницу букве са племенитим лишћарима.
За наведену активност утрошено је 600.000,00 динара од планираних 600.000,00
динара.

планирана
средства
600.000,00

реализована
средства
600.000,00

Извршиоци

Служба заштите

реализација
активности у
%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап
МЗЖС

Износ
120.000,00
480.000,00

и развоја

Активности

3.3. Приоритетне мере и активности на управљању културно-историјским
вредностима
3.3.1. Прикупљање, систематизација података и валоризација објеката
градитељског наслеђа, израда „Атласа народног градитељства“ за подручје
Националног парка Ђердап
Регистровано је 550 објеката (позиционирано и израђена је фотодокументација).
Израђен је текст монографије, док ће рецензије и припрема за штампу бити завршени
током 2020. године.
За наведену активност утрошено је 40.000,00 динара од планираних 300.000,00
динара.

планирана
средства
300.000,00

реализована
средства
40.000,00

Извршиоци

Служба заштите

реализација
активности
у%
50%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
40.000,00

и развоја

Активности
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3.4. Приоритетне мере и активности на управљању природним ресурсима
3.4.1 Задаци и активности на заштити и управљању шумама
3.4.1.1. План гајења шума Националног парка Ђердап
Годишњим планом газдовања шумама за 2019. годину предвиђени су шумскоузгојни радови који представљају основу унапређења шумског фонда и проширења
шумских ресурса Националног парка Ђердап.
За наведене радове утрошено је 20.301.970,00 динара од планираних
21.488.082,00 динара.
планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

21.488.082,00

20.301.970,00

85%

Извршиоци

Служба
план.

извори
средстава
ЈПНП
Ђердап

Износ
20.301.970,00

и газдовања шумама

Активности

Табела 1. Реализација плана гајења шума
Ред.бр.

ВРСТА РАДОВА

Јед.мере

план

реализација

1.

Прореде у високим састојинама

ha

403,8

390,85

2.

Прореде у издан. састојинама

ha

424,39

210,66

3.

Обнављање природним путем (опл.сеча)

ha

522,8

503,67

4.

Поп. прир. обн. површ. садњом

ha

8,04

5,4

5.

Чишћење у младим природним састојинама

ha

69,21

45,67

6.

Пошумљ. пож. и прип. за пош.

ha

0,00

40,92

7.

Окопавање и прашење у култ.

ha

62,01

39,22

8.

Осветљавање подмлатка ручно

ha

23,81

42,01

9.

Вештачко пошумљавање сетвом омашке

ha

7,08
1521,14

0,00

УКУПНО

1278,4

3.4.1.2. Заштита и унапређење стања шумских екосистема
Спровођењем мера заштите шума од биљних болести и штеточина на
основу Годишњег плана заштите шума вршено је праћење шумских штеточина
ентомолошког (губар, мразовци, савијачи) и фитопатолошког порекла (гљиве) током
године у сарадњи са Шумарским факултетом и Институтом за шумарство - Београд.
Овде се подразумева сарадња у размени података са Катедром заштите шумa на
Шумарском факултету, праћење стања на терену и достављање узорака на испитивање
Институту за шумарство у Београду.
За наведене активности утрошено је 869.860,00 динара од планираних 869.860,00
динара.
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планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

869.860,00

869.860,00

90%

Извршиоци
Активности

Служба план.

извори
средстава
ЈПНП
Ђердап

Износ
869.860,00

и газдовања шумама

Табела 2. Реализација заштите и унапређивања шумских екосистема
р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

врста рада
узорковање гранчица храста - контрола бројности
мразоваца
метод узорка - пребројавање гусеница на 1000 листова
постављање лепљивих појасева
вршење пропаганде путем медија
чишћење пп пруга
постављање табли обавештења

јед.
мере

план

реализација

ком.
ha
ком.
ком.
кm
ком.

990
150,52
230
125
3,68
123

990
150,52
0
125
0
123

3.4.1.3. План шумских саобраћајница
Извршени радови на уређењу шумских саобраћајница утврђени су планом
изградње шумских саобраћајница и шумског грађевинарства на подручју Националног
парка Ђердап, а у складу су са Планом газдовања шумама за 2019. годину.
За наведене активности утрошено је 19.035.650,00 динара а планирано
14.456.800,00 динара.
планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

14.456.800,00

19.035.650,00

100%

Извршиоци
Активности

Служба план.

извори
средстава
ЈПНП
Ђердап

Износ
19.035.650,00

и газдовања шумама
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Табела 3. Реализација плана шумских саобраћајница
План у
km

Реализација
у km
у km
4

Ред.
Број

О П И С

1

2

1.

Чишћење меког камионског пута

27,80

50,98

2.

Чишћење тракторских влака

20,20

42,30

3.

Изградња меког камионског пута

3,00

0,50

4.

Изградња тракторских влака

25,00

40,22

5.

Насипавање пута (F II)

1,00

0,00

6.

Уградња пропуста

106,00

108,00

7.

Реконструкција пута

1,00

0,00

8.

Рекон. твр. кам. пута са нас.

2,70

1,50

9.

Рекон. мек. камионског пута

2,30

2,65

10.

Одржавање путног појаса

6,43

21,30

195,43

267,45

3

УКУПНО

3.4.1.4. Израда модела оптималне изграђености састојина храста
Активност није реализована услед недостатка материјално-техничких средстава.
3.4.1.5. План искоришћавања шума
Табела 4. Реализација плана искоришћавања шума
Ред
бр.

План
ОПИС
1

Процена остварења

(M
2

3

НА ПАЊУ:
А

ТРУПЦИ

1.

9.541,26

9.695,73

Храст

793,24

670,00

2.

Буква

8.080,85

8.410,00

3.

Липа

582,06

550,00

4.

ОМЛ (остали меки лишћари)

21,02

5.

Трешња

0,95

5,03

6.

Јавор

1,37

16,36

7.

Јасика

40,77

41,69

8.

црни јасен

1,37

9.

б.бор

0,65

10.

Смрча

21,00

0,63

Б

ОГРЕВ

40.226,10

38.761,50

1.

огрев II категорија (ОТЛ) - I класа

37.627,65

34.700,00
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2.

огрев II категорија (ОТЛ) - II класа

3.

огрев II категорија (ОМЛ)- I класа

4.

огрев II категорија (ОМЛ)- II класа

5.

режијски отпад ОТЛ

2.290,00

6.

режијски отпад ОМЛ

50,00

Ц

ВОД

1.

ВОД (тврди лишћари)

414,00
2.598,45

1.304,00
3,50

-

37,76
37,76

СВЕГА (А+Б)

49.767,36

48.494,99

3.4.1.6. Утврђивање биомасе живог и мртвог дрвета
Активност није реализована услед недостатка материјално-техничких средстава.
Иста ће бити реализована током 2020. године.
3.4.1.7. Праћење приоритетних типова шумских станишта
Вршено је евидентирање станишта шума јоргована и ораха и то:
- Заједница јоргована са црним грабом и црним јасеном у ГЈ „Штрбачко корито“ и
ГЈ „Бољетинка“ – ова заједница је широко распрострањена у пределу клисуре и на
стрмим падинама представља трајни стадијум вегетације. Грабић и јоргован су потпуно
преовладали овим стаништима са врло плитким каменитим земљиштем.
- Реликтна осиромашена полидоминантна заједница ораха Parietario –
Juglandetum праћена је на локалитету „Цигански поток“, у оквиру режима I степена
заштите, у склопљеним долинама Каменитог и Циганског потока. Висока очувана
стабла ораха отежавају обнову шуме што је закључак на основу слабог подмлатка
осталих врста дрвећа и слабо развијеног зељастог покривача. Добар прираст у висину и
дебљину стабла ораха указују на добре услове које ова врста има на овим стаништима.
- Заједница Celto-Juglandetum на локалитету „Лепенски Вир“ у оквиру режима I
степена заштите. Станиште је врло специфично јер је погодно за развој два терцијарна
реликта копривића и ораха. Станиште заједнице Celto-Juglandetum је у благој широкој
ували изнад самог Дунава, при чему су данас очувани само горњи делови састојина.
Садашње стање састојине је на задовољавајућем нивоу.
За наведену активност утрошено је 50.000,00 динара од планираних 50.000,00
динара.
планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

50.000,00

50.000,00

100%

Извршиоци
Активности

Сектор заштите

извори
средстава
ЈПНП
Ђердап

Износ
50.000,00

и развоја
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3.4.2. Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном
3.4.2.1. Спровођење мера гајења и заштите дивљачи утврђених годишњим планом
газовања ловиштем „Ђердап“
ЈП „Национални парк Ђердап“ је за потребе прихрањивања дивљачи из
сопствених средстава набавило 51 800 kg кукуруза у клипу, 14 920 kg кукуруза у зрну,
900 kg овса, 20 190 kg сточне репе и 3 500 kg соли у крупицама.
За наведену активност утрошено је 1.992.411,00 динара од планираних
2.530.000,00 динара.
планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

2.530.000,00

1.992.411,00

100%

Извршиоци
Активности

Служба ловства

Националног парка

извори
средстава
ЈПНП
Ђердап

Износ
1.992.411,00

Ђердап

3.4.2.2. Техничко опремање службе ловства
У току 2019. године набављени су двогледи за ноћно осматрање.
За наведену активност утрошено је 450.000,00 динара од планираних
1.416.000,00 динара.
планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

1.416.000,00

450.000,00

100%

Извршиоци
Активности

Служба ловства

Националног парка

извори
средстава
ЈПНП
Ђердап

Износ
450.000,00

Ђердап

3.4.2.3. Пројекат - Репроцентар дивљих свиња „Лубница“ у ловишту „Ђердап“
У циљу очувања квалитета популације, побољшања туристичке понуде и
смањења штете од дивљачи, Ловном основом ловишта „Ђердап“ предвиђено је
оснивање репроцентра у коме би се дивља свиња репродуковала у контролисаним
условима при чему би овде произведене јединке служиле за побољшање ловно –
туристичке понуде. Прва фаза пројекта одобрена је у 2016. години од стране Буџетског
фонда за ловство. У 2018. години завршени су сви радови. Током 2019. године било је
неопходно само текуће одржавање.
За наведену активност утрошено је 588.000,00 динара од планираних
1.176.000,00 динара.
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планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

1.176.000,00

588.000,00

100%

Извршиоци
Активности

Служба ловства

Националног парка

извори
средстава
ЈП НП
Ђердап

Износ
588.000,00

Ђердап

3.2.4.4. Уређивање и одржавање ловишта
Текуће одржавање постојећих чека и набавка аутоматских хранилица за дивљач.
Нису изграђене нове планиране чеке.
За наведену активност утрошено је 296.000,00 динара од планираних
1.080.000,00 динара.
планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

1.080.000,00

296.000,00

80%

Извршиоци
Активности

Служба ловства

Националног парка

извори
средстава
ЈП НП
Ђердап

Износ
296.000,00

Ђердап

3.2.4.5. Опремање ловачке куће на Кусерету
Опремање ловачке куће неопходним намештајем и соларним панелима.
За наведену активност утрошено је 505.560,00 динара од планираних 824.400,00
динара.
планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

824.400,00

505.560,00

90%

Извршиоци
Активности

Служба ловства

Националног парка

извори
средстава
ЈП НП
Ђердап

Износ
505.560,00

Ђердап

3.2.4.6. Формирање одгајалишта дивокозје дивљачи
Активност није реализована услед недостатка материјално-техничких средстава.
3.4.2.7. Управљање риболовним подручјем
Реализоване су све активности предвиђене Програмом управљања за 2018.
годину које се односе на заштиту, развој и управљање риболовним подручјем и
риболовном фауном, а које обухватају праћење бројности врста риболовне фауне,
праћење количине изловљене рибе и заштита природних плодишта риба. Израђен је
Програм управљања и услови за обављање привредног и рекреативног риболова на
рибарском подручју Ђердап за 2019. годину. Министараство заштите живоне средине
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решавајући по захтеву Предузећа одбрило је дозволом за селективни риболов број 32404-087/2019-04 од 14. 06. 2019. године селективни риболов сивог толстолобика за
период 01.07. до 30.09.2019. године у Поречком заливу. У наведеном периоду дозвољен
је селективни излов сивог и белог толстолобика у неограниченим количинама уз
обавезно присуство инспектора за заштиту животне средине у области заштите рибљег
фонда.
У току 2019. године продато је 1093 годишњих дозвола за рекреативни риболов,
113 недељних дозвола и 84 дневне дозволе. У току 2019. године продато је 44 дозвола
за привредни риболов. Израђен је План управљања рибарским подручјем у сарадњи са
Биолошким факултетом из Београда.
За наведене активности утрошено је 1.375.000,00 динара од планираних
2.800.000,00 динара.

планирана
средства
2.800.000,00

реализована
средства
1.375.000,00

Извршиоци
Активности

Служба рибарства

реализација
активности у
%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

износ
1.375.000,00

IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ
РАДА









На подручју Националног парка Ђердап вршена су следећа истраживања:
Истраживање/маркирање строго заштићених и заштићених врста птица и слепих
мишева - Природњачки музеј, Београд
Мониторинг шумске корњаче и поскока - Институт за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“, Београд
Испитивање спелеолошких објеката - Суви понор, Ибрин понор, Немачки понор
и Ланиште - Академски спелеолошко-алпинистички клуб, Београд
Испитивање радиоактивности у маховинама и лишајевима Националног парка
Ђердап – Институт за примену нуклеарне енергије, Земун
Теренска настава студената екологије – Департман за биологију и екологију
Природно-математичког факултета из Новог Сада
Докторска дисертација – Неинвазивна спелеоморфолошка истраживања у
пећинама и јамама планине Мироч – Војкан Гајовић
Испитивање дневних лептира Ђердапа – ПМФ Ниш
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V
5.1.

ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА
Активности

5.1.1. Спровођење одредница ППППН Националног парка Ђердап
Издавање услова за коришћење простора према усклађености са ППППН и
Програмом управљања Националним парком Ђердап (издато 12 услова). У сарадњи са
Заводом за заштиту природе кроз редовне консултације решавали су се предмети од
значаја за развој подручја Националног парка Ђердап у складу са одредницама ППППН
Националног парка Ђердап.
За наведену активност утрошено је 20.000,00 динара од планираних 50.000,00
динара.

планирана
средства
50.000,00

реализована
средства
20.000,00

Извршиоци
Активности

Служба зашт.

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
20.000,00

и развоја

5.1.2. Активности на изради урбанистичких планова
Праћење јавних увида урбанистичких планова и активно учешће у изради истих.
За наведену активност утрошено је 5.000,00 динара од планираних 10.000,00 динара.

планирана
средства
10.000,00

реализована
средства
5.000,00

Извршиоци

Служба зашт.

реализација
активности
у%
90%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
10.000,00

и развоја

Активности

5.1.3. Активности на изградњи и одржавању постојећих пешачких стаза
Вршено је редовно чишћење стаза и обновљена је маркација пешачких стаза, као
и одржавање мобилијара.
За наведену активност утрошено је 228.312,00 динара од планираних 480.000,00
динара.
планирана
средства
480.000,00

реализована
средства
228.312,00

Извршиоци

Служба зашт.

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
228.312,00

и развоја

Активности
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5.1.4. Обележавање примарних улаза Националног парка Ђердап
Израђене и постављене табле за обележавање пет примарних улаза.
За наведену активност утрошено је 2.950.000,00 динара од планираних
3.000.000,00 динара.

планирана
средства
3.000.000,00

реализована
средства
2.950.000,00

Извршиоци

Служба зашт.

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап
МЗЖС

Износ
600.000,00
2.400.000,00

и развоја

Активности

5.1.5. Санација сметлишта
Санирана су сметлишта у Бољетину, Добри и Текији у сарадњи са ЈКП „Доњи
Милановац“. Постављене су табле упозорења о забрани одлагања отпада на санираним
површинама.
За наведену активност утрошено је 1.000.000,00 динара од планираних
1.200.000,00 динара.

планирана
средства
1.200.000,00

реализована
средства
1.000.000,00

Извршиоци
Активности

Служба зашт.

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈП НП Ђердап
МЗЖС

износ
40.000,00
960.000,00

и развоја

5.1.6. Изнајмљивање и постављање тоалета
С обзиром да је локална заједница указала на потребу постављања мобилних
тоалета у циљу побољшања туристичке инфраструктуре, ЈП „Национални парк
Ђердап“ је у 2019. години спровео поступак јавне набавке изнајмљивања и постављања
12 мобилних тоалета дуж Ђердапске магистрале.
За наведену активност утрошено је 1.102.368,00 динара од планираних
1.200.000,00 динара.

планирана
средства
1.200.000,00

реализована
средства
1.102.368,00

Извршиоци
Активности

Служба зашт.

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
1.102.368,00

и развоја
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5.1.7. Видео надзор за објекат у Текији
Активност је реализована у оквиру пројекта Danube Geotour.
За наведену активност утрошено је 0,00 динара од планираних 360.000,00
динара.

планирана
средства
360.000,00

реализована
средства
0,00

Извршиоци
Активности

Служба зашт.

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
0,00

и развоја

VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
6.1. Задаци
активности

на

развоју

културно-образовних

информативно-пропагандних

6.1.1. Одржавање презентација туристичких садржаја Националног парка
Ђердап
На студијском путовању које је за представнике иностраних туристичких
агенција организовао Хотел „Ђердап“ Кладово одржана је презентација туристичких
садржаја Националног парка Ђердап на промотивној вожњи бродом „Ђердап“.
Промотивни материјал Националног парка Ђердап прослеђен је круз менаџерима
туристичких бродова који пристају у Доњем Милановцу. На подручју Националног
парка Ђердап (Пецка бара) сниман је спот компаније Дунав осигурање. Организована
је посета и презентовање вредности Националног парка Ђердап за Александра
Шестакова из Секретаријата Конвенције о билошкој разноврсности, захваљујући
посредовању Министарства заштите животне средине, као и за амбасадора Републике
Србије у Кенији, Драгана Жупањевца.
У оквиру активности пројекта DANUBEparks CONNECTED, Јован Ераковић је,
обилазећи заштићена подручја дуж Дунава, у мају посетио Национални парк Ђердап
ради писања репортаже.
Захваљујући сарадњи са Туристичком организацијом Србије, за блогере из
Турске организован је излазак на видиковац Плоче. На манифестацији „Чарде и банде“
одржаној у Новом Саду, Национални парк Ђердап је био представљен штампаним
промотивним материјалом. Фирми „Ripche Lures“ из Новог Сада прослеђени су видео
материјали ради промовисања Националног парка Ђердап на светском Сајму риболова
у Бриселу.
За представника часописа који се бави туризмом (Matthias Pasler), обезбеђена
логистичка подршка за обилазак видиковца Ковилово, као и Центра за посетиоце
Националног парка Ђердап. Резултат тога је чланак о вредностима Србије, где је
писано и о Националном парку Ђердап, објављен у туристичком водичу Lonely Planet.
Центар за посетиоце Националног парка Ђердап обишли су новинари Јужних вести.
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Отварању Центра за посетиоце Националног парка Ђердап присуствовала је екипа РТС,
а прилог је емитован у емисији Србија данас.
Представник Међународне уније за заштиту природе (IUCN, Mohamed Karnass)
посетио је Национални парк Ђердап и обишао видиковац Плоче. Национални парк
Ђердап посетио је новинар Piero Pasini („Lonely planet“), који пише туристички водич
за Србију. Након презентовања у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у
Доњем Милановцу, електронским путем су му достављене све информације о
туристичкој понуди Националног парка Ђердап, које ће бити представљене у
туристичком водичу.
Продукција Лов и риболов (Јован Симоновић) снимала је видео материјал за
своје емисије у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу,
на Плочама и Ковилову. Екипа емисије Студио знања РТС снимала је емисију о
Националном парку Ђердап и Геопарку Ђердап у оснивању у Центру за посетиоце, на
Плочама и у Кањону Бољетинске реке. Немачка блогерка, новинарка и списатељица
Улрике Блатер, захваљујући посредовању Дунавског центра за компетенцију, на
пропутовању дуж Дунава посетила је Центар за посетиоце и видиковац Плоче,
прикупљајући материјал за своје радове. Добијен је press clippingи најављени нови
текстови о Националном парку Ђердап на блогу.
Путем промотивног материјала Национални парк Ђердап је био заступљен на
окупљању планинара у Националном парку Сутјеска, на првенству Србије у
планинском трчању „Небеска трка“ у организацији ПК „Старица“ Мајданпек која се
делом одвијала на подручју Националног парка Ђердап и на традиционалној
регионалној планинарској акцији „Ђердап 2019“ (излазак на Плоче и Велики Штрбац)
у организацији ПД Врх из Кладова. Национални парк Ђердап је био представљен путем
промотивног материјала у оквиру акције ,,Дан без аутомобила” коју је спровела
Туристичка организација општине Kладово ради обележавања Европске недеље
мобилности под слоганом „Пешачите са нама”. Активноси ЈП „Национални парк
Ђердап“ су представљене у емисији Агро ТВ сниманој у општини Голубац.
Aктивности су предочене за ревију Зов. Учествовање у снимању материјала о Геопарку
Ђердап за пројекат Danube GeoТоur.
Презентовани су туристички садржаји Националног парка Ђердап на Семинару
управљача заштићених подручја у Кладову. Током новембра месеца екипа РТС
снимила је и емитовала два прилога у информативном програму РТС (Дневник и
Јутарњи програм). Учествовало се у емисији Агро ТВ сниманој у општини Мајданпек.
На РТ Војводина емитована је емисија о Националном парку Ђердап у продукцији
ЕКОГЕА. Промотивни материјали достављени су Туристичкој организацији Србије и
Туристичкој организацији општине Велико Градиште за инфо центре. Туристички
садржаји Националног парка Ђердап презентовани су националним туристичким
водичима који су били на студијском путовању по Источној Србији. На захтев
помоћнице министра (Министарство за заштиту животне средине) Биљане Филиповић
прослеђене фотографије Националног парка Ђердап за календар UNECE. Обезбеђена
логистичка подршка УГ Натуранео за фотографисање и снимање видео записа у оквиру
пројекта „Дунав и заштићена подручја“ у циљу подизања свести грађана о природним
богатствима и вредностима заштићених подручја за социјалне мреже.
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За наведене активности није било трошкова.

планирана
средства
240.000,00
Извршиоци
Активности

реализована
средства
0,00

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

износ
0,00

Служба туризма

6.1.2. Сајамски наступи
ЈП „Национални парк Ђердап“ је, заједно са Туристичким организацијама
општина Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин, управљачима Туристичких простора
Голубачки град и Лепенски Вир и хотелом „Аквастар Дењуб“ из Кладова, представило
обједињену туристичку понуду на заједничком штанду Доње Подунавље – Ђердап на
Међународном сајму туризма у Београду. На тај начин, потенцијални посетиоци имали
су прилику да на једном месту добију све потребне информације за путовање у Доње
Подунавље. На Сајму је разговарано о могућностима проширења сарадње са
туристичким агенцијама са којима се већ сарађује, успостављени су контакти са новим
туристичким агенцијама и другим потенцијалним партнерима, а представницима
медија представљени су садржаји и услуге које пружа управљач заштићеног подручја,
као и остали учесници заједничког наступа на београдском сајму туризма.
Представљене су и активности које ЈП „Национални парк Ђердап“ спроводи заједно са
ресорним министарством и другим релевантним институцијама везано за проглашење
Геопарка Ђердап. Туристички садржаји Националног парка Ђердап, као и осталих
учесника на заједничком штанду Доње Подунавље - Ђердап представљени су путем
вишејезичних штампаних материјала, разгледница, букмаркера и непосредног контакта
са заинтересованим странама. На штанду Туристичке организације Србије, у оквиру
свог наступа на Сајму, Завод за заштиту природе Србије је организовао акцију „Карта
за природу“. Акција је подразумевала квиз наградног типа, а једна од награда је била
посета Националном парку Ђердап за две особе.
Туристички садржаји Националног парка Ђердап били су заступљени
промотивним материјалима на Међународном сајму туризма у Крајови (Румунија), на
заједничком штанду Регионалне агенције за развој источне Србије и Туристичких
организација општина Кладово, Неготин, Мајданпек.
Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ учествовало је на Сајму „Здраво,
домаће, природно“ у Зајечару у организацији Регионалне привредне коморе Зајечар и
Града Зајечара где су представљени туристички потенцијали Националног парка
Ђердап.
Управљачи заштићених подручја ове године нису организовали заједнички
наступ на Међународним сајмовима Лорист у Новом Саду, те се због великих трошкова
у случају појединачног наступа, одустало од представљања Јавног предузећа
„Национални парк Ђердап“ на овогодишњем Сајму.
Као партнер на пројекту „Бисери Дунава и Ђердапа“ ЈП „Национални парк
Ђердап“ наступио је на 11. Међународном сајму туризма у Крагујевцу. Атракције ове
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дестинације, рачунајући и природну и културну баштину, туристичку понуду,
смештајне и угоститељски капацитети на модеран начин и уз коришћење нових идејних
решења представљени су у штампаним вишејезичним материјалима, промотивном
филму и на сајту Бисери Дунава и Ђердапа. Према оцени стручног жирија, чинили су га
представници Туристичке организације Србије, Шумадија сајма и Градске туристичке
организације Крагујевац презентација „Бисера Дунава и Ђердапа“ издвојила се на
овогодишњем сајму и добила прву награду за најуспешнију презентацију на 11.
Међународном сајму туризма и сеоског туризма одржаном од 22. до 24. новембра 2019.
године у Крагујевцу.
За наведене активности утрошено је 187.062,00 динара од планираних 420.000,00
динара.

планирана
средства
420.000,00
Извршиоци
Активности

реализована
средства
187.062,00

реализација
активности
у%
95%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
187.062,00

Служба туризма

6.1.3. Културно-образовне активности и манифестације
Изложбом фотографија „Фото сафари Тара 2016/2017“ и презентацијом
"Туристичка понуда и промотивне активности Националног парка Тара" у сарадњи са
ЈП „Национални парк Тара“ обележен је Светски дан туризма.
За наведене активности није било трошкова.

планирана
средства
150.000,00
Извршиоци
Активности

реализована
средства
0,00

реализација
активности
у%
90%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
0,00

Служба туризма

6.1.4. Едукација и интерпретација
Meђународни дан шума
Међународни дан шума ове године је обележен под слоганом „Шуме и
образовање“. ЈП „Национални парк Ђердап“ је тим поводом, у складу са темом,
организовало пријем нових чланова у секцију Младих чувара у ОШ „Вук Караџић“
Доњи Милановац.

26

Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2019. годину
__________________________________________________________________________________

Светски дан вода
За ученике шестог разреда ОШ „Вук Караџић“ Доњи Милановац организована је
радионица „Наша река“ поводом обележавања Дана вода. Циљ радионице је да ученици
схвате утицај активности људи на урушавање природних вредности.
Дан заштите природе
Поводом Дана заштите природе прва генерација Малих чувара Националног
парка Ђердап из ПУ „Марија Мунћан“ засадила је дрво. Деци је, том приликом,
објашњен значај очувања природе.
Дан планете Земље
Поводом обележавања Дана планете Земље организована је радионица у
природи за чланове секције Мали чувари Националног парка Ђердап. Радионица
„Потрага за бојама“ део је образовних програма Националног парка Ђердап, развијених
у сарадњи са WWF.
Радионица у Предшколској установи „Марија Мунћан“ Мајданпек
Представници ЈП „Национални парк Ђердап“ су, 23. априла 2019. године,
организовали радионицу за предшколску групу Установе за децу „Марија Мунћан“ у
Мајданпеку. Циљ радионице је био упознавање деце са биљним и животињским светом
Ђердапа.
Светски дан заштите животне средине
Поводом обележавања Светског дана заштите животне средине, представници
ЈП „Национални парк Ђердап“ организовали су радионицу за чланове секције Малих
чувара. Циљ радионице је био да деца цртежима представе своје виђење Ђердапа. Дечји
радови су били изложени у холу ПУ „Марија Мунћан“ Доњи Милановац.
Радионица у Предшколској установи „Марија Мунћан“ Доњи Милановац
12. јуна 2019. године одржана је радионица за родитеље чија су деца чланови
секције Малих чувара Националног парка Ђердап. Циљ радионице је био постављање
деце у улогу едукатора родитељима. Деца су родитељима презентовала научено о
природним и културним вредностима Ђердапа и значају заштите природе. Овом
радионицом родитељи су били у прилици да се и сами укључе у различите образовне
програме ЈП „Национални парк Ђердап“, што је значајан допринос јачању сарадње на
локалном нивоу.
Радионица у ОШ „12. Септебар“ Мајданпек
14. јуна одржана је радионица и формирана секција Младих чувара Националног
парка у ОШ „12. Септембар“, Мајданпек. Ученици су добили мајице са логом секције.
Обележавање Дечје недеље
Поводом обележавања Дечје недеље ЈП „Национални парк Ђердап“ је у сарадњи
са ПУ „Марија Мунћан“ Мајданпек основало секцију Малих чувара Националног парка
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Ђердап. Чланови секције су деца предшколске групе огранка вртића у Доњем
Милановцу. С обзиром да је тај дан Дечје недеље био предвиђен за „добру књигу“, деца
су добила на поклон Бојанку Националног парка Ђердап. Споразумом о сарадњи
дефинисано је формирање секција Малих чувара Националног парка Ђердап и у
Мајданпеку и у огранку вртића у Рудној Глави.
Радионица у ОШ „Светозар Радић“, Текија
Представници ЈП „Национални парк Ђердап“ одржали су радионицу и
предавање за ученике млађих разреда ОШ „Светозар Радић“, Текија. Циљ радионице је
упознавање ученика са природним и културним вредностима Националног парка
Ђердап, у оквиру пројектне наставе.
Промоција књиге Миодрага Петровића „Медвед Милисав и другари“
23. и 24. октобра одржана је промоција књиге „Медвед Милисав и другари“ за
предшколце из ПУ „Марија Мунћан“ и ученике млађих разреда из Доњег Милановца,
Текије и Кладова. Деца су била у прилици да се, кроз приче прилагођене њиховом
узрасту, упознају са животом медведа и вука.
Предавање за студенте Филозофског факултета
29. октобра одржано је предавање за студенте друге године андрагогије
Филозофског факултета у оквиру предмета Образовање одраслих за животну средину.
Едукација за рекреативне риболовце
Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ у складу са чланом 43. Закона о
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014)
Правилником о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца
(„Службени гласник РС“, бр. 3/2016) и Годишњим планом управљања рибарским
подручјем „Ђердап“ организовало је едукацију за рекреативне риболовце и том
приликом су подељени едукативни флајери.
За наведене активности утрошено је 100.000,00 динара од планираних 400.000,00
динара.

планирана
средства
400.000,00

реализована
средства
100.000,00

Извршиоци
Активности

Служба заштите

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
100.000,00

и развоја

6.1.5. Штампа едукативног материјала
Активност није реализована с обзиром да је Бојанка Националног парка Ђердап
штампана крајем 2018. године и то средствима Дунавског центра за компетенцију.
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6.1.6. Издавачка делатност
Штампа монографије „Атлас народног градитељства“ није реализована с
обзиром да материјал за штампу није у потпуности довршен до краја 2019. године.
6.2. Задаци и активности на развоју одрживог туризма
6.2.1 Управљање посетиоцима
Активности у току 2019. године биле су у складу са Планом управљања
посетиоцима у Националном парку Ђердап. Евидентирано је 5486 посетилаца који су
користили услуге ЈП „Национални парк Ђердап“. Број посетилаца се повећао за 27% у
односу на број у 2018. години.
У 2019. години настављено је примењивање распореда коришћења пешачких
стаза у Националном парку намењеног индивидуалним посетиоцима који је дао добре
резултате у виду груписања и квалитетног управљања посетиоцима. За време
ускршњих и првомајских празника урађен је и примењен програм пешачких тура који
је био доступан на веб презентацији и ФБ страни Националног парка Ђердап, али је
прослеђен и туристичким организацијама општина Голубац, Мајданпек, Кладово,
Управљачима туристичких простора Лепенски Вир и Тврђава Голубачки град.
За наведене активности није било трошкова.

планирана
средства
100.000,00

реализована
средства
0,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
0,00

6.2.2. Наставак сарадње са туристичким агенцијама
Настављена је сарадња са TA „Jungle Travel“, Србија за младе, ТА Фламинго
Травел, Николић превоз, ТА Арива Литас, „Slow food“, „ACE Adventures“из Ниша и
Седмица Неготин, Геоархива из Румуније.
Успостављена сарадња са агенцијама са којима до сада није сарађивано: ТА
Талас С, ТА Зора турс Костолац,ТА Ноа Турс, ТА „ViajesAlventus“ из Шпаније, „In
Tours DMC“ из Словеније, „Solaris Travel“. Са туристичком агенцијом „Premium Tours“
из Београда потписан уговор о пословно техничкој сарадњи, везано за организоване
посете видиковцу Ковилово за групе иностраних туриста са крузера. За туристичку
агенцију „Serbia Travel“ организован тим билдинг на Ковилову.
За наведену активност није било трошкова.
6.2.3. Наставак и проширење сарадње са крузер компанијама
Промотивни материјал Националног парка Ђердап прослеђен је круз
менаџерима туристичких бродова који пристају у Доњем Милановцу. За круз менаџера
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брода А Silver, компаније Fenix, организован је обилазак видиковца Плоче, како би се
наставила сарадња односно организовао обилазак Плоча за путнике са крузера.
Са круз менаџером брода компаније Сага (Велика Британија) успостављен
контакт и једна група путника са крузера обишла је Центар за посетиоце. Круз
менаџеру су дати промотивни материјали. Успостављен је и контакт са водичем
Јеленом Станковић са крузера River Discovery II, компанија Vitus Rejser, која је довела
групу путника са крузера из Данске.
Посредовањем туристичке агенције „Premium Tours“ из Београда, за путнике са
крузера организован обилазак видиковца Ковилово.
За наведену активност није било трошкова.
6.2.4. Обележавање бициклистичке стазе у Националном парку Ђердап
Одговарајућим мобилијаром обележена бициклистичка рута Кожица – кањон
Бољетинске реке (деоница старог пута Београд - Доњи Милановац, Детур број 12
европске бициклистичке руте „Euro Velo 6“), на основу Уговора за пружање услуга
обележавања бициклистичке руте Националног парка Ђердап, број 4455 од 8.10.2019.
године, закљученим са „EURODIA“ доо као најповољнијим понуђачем.
За наведене активности утрошено је 480.000,00 динара од планираних 576.000,00
динара.

планирана
средства
576.000,00

реализована
средства
480.000,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
480.000,00

6.2.5. Израда веб сајта Националног парка Ђерадап и Геопарка Ђердап
Са најповољнијим понуђачем закључен Уговор о пружању услуге израде и
одржавања сајта ЈП „Национални парк Ђердап“. Веб сајт као важна маркетиншка
компонента предузећа пружиће информације и привлачити својим професионалним
графичким изгледом, модерним дизајном и садржајем.
За наведене активности утрошено је 175.000,00 динара од планираних 240.000,00
динара.

планирана
средства
240.000,00

реализована
средства
175.000,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
175.000,00
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6.2.6. Сувенирница у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу
Од 1. априла 2019. године започето обављање малопродајне делатности и
отворен малопродајни објекат – сувенирница у преуређеном Центру за посетиоце
Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу. Набављена је фискална каса и вођена
документација која прати рад сувенирнице. Одабрани су сувенири који материјализују
локални идентитет и атрактивност Националног паркаЂердап.
За наведену активност утрошено је 253.200,00 динара од планираних 480.000,00
динара.

планирана
средства
480.000,00

реализована
средства
253.200,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
253.200,00

6.2.7. Побољшање постојећих и развијање нових производа с нагласком на
активни одмор
Урађен је материјал за побољшање постојећих и развијање нових производа са
нагласком на едукацију и активан одмор - проспект са објашњењем тематске туре за
преуређени Центар за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу и
других туристичких производа Националног парка Ђердап.
За наведену активност утрошено је 165.876,00 динара од планираних 240.000,00
динара.

планирана
средства
240.000,00

реализована
средства
165.876,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
165.876,00

6.2.8. Израда виртуелних тура 360º
На основу Уговора о пружању услуга израде виртуелних тура 360 0 и видео спота
Националног парка Ђердап број 2636 од 20.6.2019. године, израђене виртуелне туре
3600 са видиковца Велики Штрбац, у Кањону Бољетинске реке и Центру за посетиоце
Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу, као и видео спот. Материјал је
доступан на веб презентацији Националног парка Ђердап.
За наведену активност утрошено је 150.000,00 динара од планираних 180.000,00
динара.
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планирана
средства
180.000,00

реализована
средства
150.000,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
150.000,00

6.2.9. Одржавање инфо стуба
Осим редовног одржавања (чишћење компоненти, одржавање бежичне везе
уређаја са остатком мреже, подешавања параметара система), током 2019. године није
се указала потреба за уклањањем механичких кварова, кварова на софтверу и сличних
недостатака.
За наведену активност није било трошкова.

планирана
средства
120.000,00

реализована
средства
0,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
0,00

6.2.10. Штампа промотивног материјала
Током 2019. године, ЈП „Национални парк Ђердап је поруку о одрживом развоју
у заштићеном подручју пренело и путем промотивног материјала (календара, тематских
кеса, фасцикли, хемијских оловки са логоом Националног парка Ђердап, држача за
оловке, мајица).
За наведену активност утрошено је 286.500,00 динара од планираних 339.000,00
динара.

планирана
средства
339.000,00

реализована
средства
286.500,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
90%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
286.500,00

6.2.11. Сарадња са планинарским друштвима
Са планинарским друштвима са територије Националног парка Ђердап
настављена и ојачана сарадња, док је успостављена сарадња и са планинарским
друштвима ван територије Националног парка Ђердап. У просторијама ЈП
„Национални парк Ђердап“ одржан је састанак са председником и секретаром
Планинарског савеза Србије. Разговарано је о тренутној понуди пешачких стаза у
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Националном парку, односима са планинарским друштвима и о будућим
организованим посетама видиковцима и пешачким стазама Националног парка Ђердап.
ПК „Старица“ пружена подршка у организацији првенства Србије у планинском
трчању „Небеска трка“ које се делом одвијало на подручју Националног парка Ђердап
у коме је учествовао 61 такмичар из Србије. ПД „Врх“ организовало традиционалну
акцију „Ђердап 2019“ (излазак на Плоче и Велики Штрбац) која је имала 148 учесника
из Србије. Чланови ПД „Врх“ спровели акцију чишћења стаза до Плоча и Великог
Штрпца.
За наведену активност није било трошкова.

планирана
средства
20.000,00

реализована
средства
0,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
90%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
0,00

6.2.12. Креирање и ажурирање страница на друштвеним мрежама
Постојећа страница Националног парка Ђердап на друштевним мрежама је, у
складу са потребама, била ажурирана садржајима намењеним посетиоцима.
За наведену активност није било трошкова.

планирана
средства
20.000,00

реализована
средства
0,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%
Служба

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
0,00

заштите и развоја

6.2.13. Преуређење и опремањеЦентразапосетиоце у ДоњемМилановцу
Као друга фаза преуређењa и опремања Центра за посетиоце Националног парка
Ђердап у Доњем Милановцу, спроведена је јавна набавка мале вредности ЈНМВ 2/2019
Преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем Милановцу. Са најповољнијим
понуђачем је закључен Уговор о набавци радова број 1083 од 13.3.2019. године и у
предвиђеном року реализоване дефинисане активности.
Спроведено је интернет истраживање, послат позив, прикупљене су понуде и
потписан Уговор о пружању услуге израде модела голубињске куће и амонита за
изложбени део Центра за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу.
Све обавезе према наведеном Уговору су извршене. Модели, као и постојећи
експонати, изложени су у Центру за посетиоце Националног парка Ђердап у Доњем
Милановцу.
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Преуређен Центар за посетиоце у Доњем Милановцу званично је отворен 7. јуна
2019. године, приликом обележавања јубилеја Јавног предузећа „Национални парк
Ђердап“.
За наведену активност утрошено је 1.359.750,00 динара од планираних
1.560.000,00 динара.

VII

планирана
средства
1.560.000,00

реализована
средства
1.359.750,00

Извршиоци
Активности

Служба туризма

реализација
активности
у%
100%
Служба

извори средстава
ЈПНП Ђердап
МЗЖС

Износ
159.750,00
1.200.000,00

заштите и развоја

САРАДЊА

Сарадња и партнерство са локалним становништвом
Настављена је сарадња на конкретним активностима, које су од интереса за
подручје парка, са локалном заједницом око решавања проблема на заштити и
унапређењу националног парка. Активности се односе и на помоћ у организацији
традиционалних, туристичких и спортских манифестација ради промоције природних и
културних вредности Националног парка Ђердап, при чему се креира и унапређује
имиџ самог јавног предузећа.
Настављене су активности на успостављању Савета корисника, а у сарадњи са
Светском организацијом за природу. Након објављеног јавног позива за све
заинтересоване стране у циљу укључивања у Савет, формиран је Савет корисника
Националног парка Ђердап.
Настављена је и сарадња са установама (предшколске и школске установе,
ловачка удружења, спортски клубови, установе културе) и локалним становништвом
кроз донације, а све у циљу побољшања сарадње и очувања вредности Националног
парка Ђердап.
За наведене активности утрошено је 300.000,00 динара од планираних 300.000,00
динара.
7.1.

планирана
средства
300.000,00
Извршиоци
Активности

реализована
средства
300.000,00

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
300.000,00

ЈП НП Ђердап
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Сарадња са невладиним организацијама
У сарадњи са Светским фондом за природу (WWF Србија) пројекат „Заштићена
подручја за природу и људе“ се у Србији спороводи у сарадњи са националним
парковима Тара, Ђердап, Фрушка Гора и ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“, а
финансира га Шведска међународна развојна агенција – Сида. Активности у оквиру
пројекта су формирање Савета корисника у националним парковима, едукација
запослених на пословима вођења туриста и формирање WWF Академије за природу.
За наведене активности није било трошкова.
7.2.

планирана
средства
100.000,00
Извршиоци
Активности

реализована
средства
0,00

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
0,00

ЈП НП Ђердап

Међународна сарадња
Настављена је сарадња са Дунавским центром за компетенцију, Динарским
луком, Дунавском мрежом заштићених подручја, као и Карпатском мрежом
заштићених подручја. Са партнерима у оквиру Карпатске мреже заштићених подручја,
аплицирано је и у оквиру другог позива Дунав транснационалног програма (позив у
фебруару 2017.године) предлогом три пројекта од којих су два одобрена. Потписан је
Меморандум о сарадњи са италијанским националним парком Сила.
За наведене активности утрошено је 90.000,00 динара од планираних 400.000,00
динара.
7.3.

планирана
средства
400.000,00

реализована
средства
90.000,00

Извршиоци
Активности

Служба заштите

реализација
активности
у%
90%

Извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
90.000,00

и развоја

Међународни пројекат „ConnectGREEN“
У оквиру пројекта ConnectGREEN набављена је опрема за мониторинг (камере и
дрон), изнајмљен је ГИС и започет је мониторинг крупних сисара у циљу израде
студије еколошких коридора са партнером – Институт за урбанизам и архитектуру из
Београда.
За наведене активности утрошено је 3.496.008,00 динара од планираних
5.260.200,00 динара.
7.4.
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планирана
средства
5.260.200,00

реализована
средства
3.496.008,00

Извршиоци
Активности

Сектор заштите

реализација
активности
у%
90%

Извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
3.496.008,00

и развоја

Међународни пројекат „Danube GeoTour“
Пројекат је започет у марту 2017. године. Током 2018. године формиран је
геоинтерпретативни центар у објекту у Текији у циљу презентације геолошког наслеђа
Ђердапа. Развијен је и тестиран туристички производ геотуризма - две геолошке стазе.
Пројекат се завршава 31.12.2019. године.
За наведене активности утрошено је 2.114.500,00 динара од планираних
1.728.000,00 динара.
7.5.

планирана
средства
1.728.000,00

реализована
средства
2.114.500,00

извршиоци
активности

Сектор заштите

реализација
активности
у%
100%

Извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
2.114.500,00

и развоја

Међународни пројекат DaRe to Connect
У оквиру пројекта ангажован је екстерни стручњак за израду студије станишта
као и набавка опреме за успостављање ГИС у Националном парку Ђердап.
За наведене активности утрошено је 4.301.205,00 динара од планираних
4.345.000,00 динара.
7.6.

VIII

планирана
средства
4.345.000,00

реализована
средства
4.301.205,00

извршиоци
активности

Сектор заштите

реализација
активности
у%
90%

Извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
4.301.205,00

и развоја

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ

8.1. Обрада захтева за мишљење за уређење простора на подручју Националног
парка Ђердап
У текућој години поднето је 12 захтева. Након теренског обиласка локација,
провере усклађености поднетих захтева са Просторним планом подручја Националног
парка Ђердап, издато је свих 12 мишљења.
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За наведену активност утрошено је 15.000,00 динара од планираних 20.000,00
динара.

планирана
средства
20.000,00

реализована
средства
15.000,00

Извршиоци
Активности

Служба заштите

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
15.000,00

и развоја

8.2. Накнада штете од строго заштићених и ловостајем заштићених врста
дивљачи
У 2019. години највећа штета је начињена на пољопривредним културама и
пашњацима. Комисија је извршила процену штете као и поравнање са оштећеним
лицима и то у укупној вредности од 850.000,00 динара.
планирана
средства

реализована
средства

реализација
активности у %

1.500.000,00

850.000,00

100%

Извршиоци
Активности

Служба план.

извори
средстава
ЈПНП
Ђердап

Износ
850.000,00

шумама

Преводилачке услуге
Извршена је корекција текста на интернет презентацији Јавног предузећа
"Национални парк Ђердап", превод текстова за потребе штампе ракламног материјала.
За наведену активност утрошено је 14.000,00 динара од планираних 360.000,00
динара.
8.3.

8.4.

планирана
средства
360.000,00

реализована
средства
14.000,00

извршиоци
активности

Служба за

реализација
активности
у%
80%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
14.000,00

туризам

Одржавање постојећег WEB сајта Националног парка Ђердап
 Израда backup WordPress базе података и осталих података сајта,
 Ажурирање сајта – уношење нових података и модификација постојећих,
 Увођење нових сервиса,
 Подешавање и одржавање параметара домена на коме је хостован веб сајт,
 Оптимизација базе података сајта,
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Скенирање фајлова сајта у циљу заштите од рачунарских вируса и осталог
малициозног софтвера
За наведену активност није било финансијских трошкова.
Унапређење безбедности ИКТ
Имплементација жичане рачунарске мреже у управној згради ЈП „Национални
парк Ђердап“ са бежичним приступним тачкама. У оквиру мреже извршена
имплементација Firewall решења. Спровођење мрежних прикључака у све канцеларије
управне зграде ЈП „Национални парк Ђердап“. Повезивање и подешавање мрежних
уређаја и опреме.
За наведену активност утрошено је 500.000,00 динара од планираних 588.000,00
динара.
8.5.

планирана
средства
588.000,00

реализована
средства
500.000,00

извршиоци
активности

Служба за

реализација
активности
у%
100%

извори средстава
ЈПНП Ђердап

Износ
500.000,00

туризам

Анализа реализације планираних активности – већина планираних активности је
реализована у потпуности или делимично. У односу на комплетан Програм управљања
реализовано је 86% планираних активности.
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Финансијска реализација Програма управљања Националним парком Ђердап за
2019. годину
ПРИХОДИ

I

Извори прихода
1.

износ

Средства буџета Републике Србије
1.1. Министарство заштите животне средине
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Управа за шуме

2.

Сопствени приходи
2.1. Приходи од обављања делатности
2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја
2.3. Приходи из иностраних фондова
УКУПНО ПРИХОДИ

13.800.000,00
1.900.000,00
117.151.328,00
64.209.837,00
5.782.046,00
202.843.211,00

Учешће прихода остварених наплатом накнада за
коришћење заштићеног подручја (у %)

32%

Врста расхода
А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног
подручја
А.1. Чуварска служба
А.1.1. Бруто зараде чувара

9.173.083,00

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе
(гориво,регистрације аута, дневнице, опрема)

1.140.270,00

А.1.3. Набавке средстава рада (чамац, возило, мотор и др)

1.933.200,00

А.2. Одржавање заштићеног подручја

A.

А.2.1. Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача
на пословима управљања заштићеним подручјем и
материјални трошкови њиховог рада (израда управљачких
докумената, програма, пројеката, сарадња са локалним
становништвом, институцијама и др.)
А.2.2. Набавка комби возила
А.2.3. Видео надзор за објекат у Текији
А.2.4.Обнављање ознака спољних граница НП Ђердап и
посебно заштићених делова подручја

66.900.981,00
5.399.999,00
0,00
20.000,00

А.2.5. Обележавање примарних улаза Националног парка
Ђердап

2.950.000,00

A.2.6. Санација сметлишта

1.000.000,00

А.2.7. Активности на изградњи и одржавању постојећих
пешачких стаза
A.2.8. Изнајмљивање и постављање мобилних тоалета

228.312,00
1.102.368,00

А.3. Презентација заштићеног подручја
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А.3.1. Израда веб сајта Националног парка Ђердап и Геопарка
Ђердап

175.000,00

А.3.2. Сајамски наступи

187.062,00

А.3.4. Културно - образовне активности и манифестације
А.3.5. Штампа промотивног материјала

0,00
286.500,00

A.3.6. Издавачка делатност

0,00

А.3.7. Одржавање презентација туристичких садржаја

0,00

А.3.8. Креирање и ажурирање страница на друштвеним
мрежама

0,00

А.3.9. Штампа едукативног материјала

0,00

A.3.10. Едукација и интерпретација
A.3.11. Наставак сарадње са туристичким агенцијама
А.3.12. Наставак сарадње са крузер компанијама
А.3.13. Учешће на обукама и међународним састанцима
Европске и Глобалне мреже геопаркова
Укупно А.0

100.000,00
0,00
0,00
90.786,00
90.687.561,00

Б.0. Управљање посетиоцима
Б.1. Сувенирница у Центру за посетиоце у Доњем Милановцу
Б.2. Побољшање постојећих и развијање нових производа с
нагласком на активни одмор
Б.3. Израда виртуелних тура
Б.

Б.4. Обележавање бициклистичке стазе
Б.5. Одржавање инфо стуба
Б.6. Преуређење и опремање Центра за посетиоце у Доњем
Милановцу
Б.7. Управљање посетиоцима
Укупно Б.0

253.200,00
165.876,00
150.000,00
480.000,00
0,00
1.359.750,00
0,00
2.408.826,00

В.0. Регулисање имовинско правних односа
В.

В.2. Накнада штете од заштићених дивљих животиња

850.000,00

Укупно В.0

850.000,00

Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја
Г.1. Картирање и редовно праћење стања популација
значајних, ретких и угрожених врста флоре и фауне

Г.

30.000,00

Г.2. Истраживање диверзитета птица
Г.3. Диверзитет репродуктивних центара водоземаца

50.000,00

Г.4. Израда базе података спелеолошких објеката

5.000,00
10.000,00

Г.5. Зимски попис птица на воденим површинама Парка

40.000,00

Г.6. Мониторинг климе

0,00

Г.7. Стручна литература
Г.8. Праћење приоритетних типова шумских станишта

0,00

Г.9. Израда публикације "Фауна Lepidoptera НП Ђердап,
Tortricidae"

50.000,00
0,00
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Г.10. Прикупљање података и валоризација објеката
градитељског наслеђа за подручје НП Ђердап
Г.11. Управљање водним и земљишним ресурсима у циљу
превенције ерозионих процеса, бујичних поплава и клизишта
Г.12. Мониторинг сисара
Г.13. Мониторинг природне сукцесије полидоминантних
реликтних шумских заједница
Укупно Г.0

40.000,00
1.200.000,00
0,00
600.000,00
2.025.000,00

Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних
ресурса
Д.1. Спровођење одредница ППППН НП Ђердап
Д.2.Опремање ловачке куће на Кусерету
Д.3. Утврђивање биомасе живог и мртвог дрвета
Д.4. Активности на изради урбанистичких планова
Д.5. Управљање риболовним подручјем и риболовном фауном
Д.

0,00
5.000,00
1.375.000,00
20.301.970,00

Д.8. План шумских саобраћајница

19.035.650,00

Д.10. Уређивање и одржавање ловишта
Д.11. Спровођење мера гајења и заштите дивљачи
Д.12. Техничко опремање службе ловства
Д.13. Формирање одгајалишта дивокозје дивљачи
Д.14. Репроцентар дивљих свиња "Лубница" у ловишту
"Ђердап"
Укупно Д.0
Е.0. Сарадња
Е.1. Сарадња са локалним становништвом
Е.2. Међународна сарадња
Е.3. Сарадња са невладиним организацијама
Е.4. Сарадња са планинарским друштвима

869.860,00

0,00
296.000,00
1.992.411,00
450.000,00
0,00
588.000,00
45.439.451,00
300.000,00
90.000,00
0,00
0,00

Е.5. Међународни пројекат ConnectGREEN

3.496.008,00

Е.6. Међународни пројекат "Danube GeoTour"

2.114.500,00

E.7. Међународни пројекат DaRe to Connect

4.301.205,00

Укупно Е.0
И.0. Остали некатегорисани послови
И.1. Обрада захтева за мишљење за уређење простора
И.

505.560,00

Д.6. План гајења шума Националног парка Ђердап
Д.7. Заштита и унапређење стања шумских екосистема
Д.9. Израда модела оптималне изграђености састојина букве и
храста

Е.

20.000,00

И.2. Одржавање постојећег WEB сајта
И.3. Преводилачке услуге

10.301.713,00
15.000,00
0,00

И.4. Едукација запослених

14.000,00
588.804,00

И.5. Унапређење безбедности ИКТ

500.000,00
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Укупно И.0

1.117.804,00
152.830.355,00

Укупни расходи

Саветник директора за
заштиту и развој
Драгана Милојковић,дипл.биолог

Извршни директор
мр Ненад Радаковић, дипл.инж.шум.

ЈП „Национални парк Ђердап“
в.д. Директор
Лазар Митровић, дипл.економиста

42

Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2019. годину
__________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
стр.
I Увод
II Циљеви и задаци
Приоритетне активности и задаци

2
2
3

III Заштита, одржавање, праћење стања и унапређење
природних и створених вредности

3

Приоритетне мере и активности на управљању природним
вредностима
Чување

3
4

Заштита, праћење стања и унапређење природних и створених
вредности

8

Приоритетне мере и активности на управљању културноисторијским вредностима

13

Приоритетне мере и активности на управљању природним
ресурсима
Задаци и активности на заштити и управљању шумама

14
14

Задаци и активности на заштити и управљању ловном и
риболовном фауном

18

IV Приоритетни задаци научноистраживачког и
образовног рада
V Планирање, изградња и уређење подручја
VI Промоција вредности заштићеног подручја

20
21
23

Задаци на развоју културно-образовних информативнопропагандних активности
Задаци и активности на развоју одрживог туризма
VIII Промоција вредности заштићеног подручја
IX Остали послови и задаци
X Извори финансирања

23
29
34
36
39

43

