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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

  

 
Јавно предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса – 

управљања заштићеним подручјима, у складу са актима о заштити, донетих на основу 

закона којим се регулише заштита природе, а којима је Јавно предузеће одређено за 

управљача. Претежна делатност  Јавног  предузећа је 9103 Заштита и одржавање 
непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних 

туристичких споменика. 

Јавно предузеће поред ове делатности обавља комуналну  делатност одржавања 
јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији  

Града које се налазе на заштићеном подручју и у заштитној зони Парка природе „Палић“ и 

обавља чишћење и“уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина 

јавне намене на територији и заштићеног подручја Парка природе „Палић“. 
Управљајући са пет заштићених предела Јавно предузеће има велику одговорност 

да сачува и унапреди заштиту природе на просторима повереним на управљање у складу са 

законом. 
Законом о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16, члан 61)дефинисано је да 

за сваку календарску годину јавно предузеће доноси поред годишњег програма пословања 

и посебан програм о коришћењу субвенција и доставља га оснивачу ради давања 

сагласности на исти.  Законом тачно је прописано шта треба да садржи посебан програм о 
коришћењу субвенција . 

Посебан програм о коришћењу субвенција се сматра донетим када на њега 

сагласност да Градско веће града Суботице. 

 

 

 

 

 

Пуно пословно име Јавно предузеће ,,Палић-Лудаш“,  Палић 

Скраћено пословно име ЈП  Палић-Лудаш,  Палић 

Оснивач Град Суботица 

Седиште Кањишки пут 17а, Палић 

Број запослених 36 

Делатност 9103- Заштита и одржавање непокретних културних 

добара,културно-историјских локација,зграда и сличних 
туристичких споменика. 

 

Датум оснивања 01.01.1995. године 

Датум регистрације 01.01.1995. године 

Број регистрације БД 50019/2005 

Број текућег рачуна 840-32763-63 Trezor ;     205-227879-10 Komercijalna banka  

Матични број 08594953 

ПИБ 100959253 

Подаци о капиталу Новчани капитал: 3503,00 динара 

Директор Добо Марта 
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2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

   

У 2019. години планирана су  следећа средства:  

 

 Средства за реализацију  активности на заштићеним подручјима ПП „ПАЛИЋ“, СП 
„Стабла храста лужњака“ и функционисање Пољочуварске службе из буџета Града 

Суботице за 2019. годину, обезбеђена су Одлуком о буџету Града Суботица за 2019. 

годину у укупном износу од 22.869.000 динара. 

Раздео - 4, глава 6, на функцији 560 – Фонд за заштиту животне средине, економска 
класификација 450- субвенције, 451191 – текуће субвенције  у износу од 9.061.000 динара, 

Раздео – 4, глава 6, на функцији 420- Пољозаштита – предвиђене су текуће  субвенције -

451191 у износу од 13.000.000 динара, а на 451291 – капиталне субвенције за унапређење 
општекорисних функција шуме од значаја за локалну самоуправу у износу од 808.000 

динара.  

 
                                                                                                                    у динарима 

 

Програмска 

класификација 

Економска 

класификација Опис 

Средства из 

буџета за 2019. 

   
ПРОГРАМ 5. Развој 

пољопривреде  13.808.000 

0101-0001   

Програмска активност 0001: 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 13.808.000 

0101-0001 

 

451191 

Текуће субвенције за 

функцинисање 
Пољочуварске службе 12.000.000 

451191 

 

Текуће субвенције за израду 

и реализацију Програма 

заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта на заштићеним 

подручјима 

 1.000.000 

451291 

Капиталне субвенције за 

унапређење општекорисних 

функција шума од значаја за 

локалну самоуправу 808.000 

  
ПРОГРАМ 6. Заштита 

природе 9.061.000 

0401-0001 451191 

Управљање заштитом 

животне средине  2.160.000 

0401-0003  

451191 

                                       

Заштита природе 

                 

6.901.000 

Укупно за све програмске активности 22.869.000 
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3. НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“ 
 

3.1. ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

3.1.1. Текуће субвенције – Заштићена подручја 

    Функција: 560 – Фонд за заштиту животне средине 

    Програм: 6 

    Програмска класификација: 0401 

    Програмска активност: 0401-0001 ; 0401-0003 

    Економска класификација: 450- субвенције ; 451191- текуће субвенције 

 

                                                                                                                 у динарима 

Ред. 

број Опис позиције План  2019. 

1 2 3 

3.1.1. Текуће субвенције – Заштићена подручја  

3.1.1.1. 
Годишњи програм управљања заштићеним подручјем 
Парк природе „Палић“ за 2019. 4.674.000 

3.1.1.2. 

Годишњи програм управљања заштићеним подручјем 

СП „Стабла храста лужњака на Палићу“ за 2019. 964.000 

3.1.1.3. 
Пројекти на едукативним активностима на очувању 
биолошке и предеоне разноврсности-кампови 1.263.000 

          

3.1.1.4. 
Одржавање мултифункционалног појаса – 

изнајмљивање наменског возила-амфибије  

                

2.160.000 

 УКУПНО 9.061.000 

 

Образложење: 
 Средства  текуће субвенције – Заштита природе  за 2019. годину планирана су у 

укупном износу од 9.061.000 динара.  

             Сектор заштите природе у Јавном преузећу „Палић − Лудаш“ је организован у 
функцији обављања управљања заштићеним подручјима. Стручна служба је задужена за 

планирање, програмирање, праћење стања, извештавање и надзор над радом чуварске 

службе. Чуварска служба обавља послове чувања, праћења стања и активних мера заштите 
(извођење неких мера и праћење и надзор над реализацијом на терену - поглавље Г). У 

оквиру Стручне службе се, такође, обављају послови сарадње са корисницима и 

власницима парцела у заштићеним подручјима. Обављају се и послови промоције и развоја 

едукативних садржаја и сарадње са локалним становништвом. 
 

            Опредељена средства користиће се у складу са овим Програмом и за намене 

наведене у табелама и тексту који следи. 
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3.1.1.1. Управљање заштићеним подручјем Парк природе „Палић“ за 2019. 

у динарима 

Табела планираних расхода за заштићено подручје ПП „Палић“ за 2019. 

 

A. Врста расхода Буџет Града Суботице 

A.0. Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А.1. Чуварска служба  1.012.000 

А.1.1. Бруто зараде чувара  712.000 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе 
(гориво,регистрације аута, службена одећа и 

обућа,  инструменати и опрема) 

300.000 

А.2. Одржавање заштићеног подручја 2.112.000 

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.) 

1.812.000 

А.2.3. Управљање отпадом (чамац са 

електричним мотором и опремом за 
сакупљање смећа на површини језера Палић, 

за санитарно чишћење језера и обале– угинуле 

рибе, биљна биомаса и сл.)                                       

300,000                                                      

Укупно А.0  3.124.000 

Б. 

Б.1. Опремање центара за посетиоце и 
едукативних центара  

 

Б.2. Штампање материјала намењеног 

посетиоцима  

50.000 

Укупно Б.0  50.000 

В. 

В.1. Мониторинг  

В.2. Ревитализација (трошкови ветеринарских 
услуга за стада подолских говеда; трошкови 

превоза говеда) 

300.000 

В.3. Мере активне заштите природе  

В.3.1. Изнајмљивање телескопске корпе за 

орезивање грана на висини у Великом парку-
пројекат 

1.200.000 

В.3.2. Уклањање подраста у  Великом парку-

кошењем и тарупирањем 

0 

Укупно В.0 1.500.000 

Г. 

Г.1. Израда просторних планова  

Укупно Г.0  

Укупно планирани расходи 4.674.000 
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Образложење: 

Укупно планирана средства за реализацију Годишњег Програма управљања ПП „Палић“ за 

2019. износи 10.713.856 динара, а из средстава буџета Града се финансира део у износу од 

4.674.000 динара за намене наведене у табели расхода заштићеног подручја. 
 

Основ за израду и реализацију Годишњег програма управљања заштићеним подручјем 

Парк природе „Палић“ је Одлука о заштити Парка природе „Палић” („Службени лист 
Града Суботице“ бр. 15/13 и 17/13 - исправка), а у складу са Законом о заштити природе, 

члан 54. и План управљања ПП „Палић” 2014 - 2023 (сагласност Скупштине града 

Суботице бр. I-00-023-24/2014). 
 

Главни циљеви и задаци одређени су Планом управљања овим заштићеним подручјем и 

према до сада реализованим активностима датим у извештајима о остварењу годишњих 

програма управљања ПП „Палић” претходних година: 
˗        Наставак развијања базе података у функцији управљања, коришћења и праћења 

стања у циљу дефинисања пројекта активне заштите и очувања заштићеног подручја  уз 

развијање GIS кроз пројекат Града Суботица; 
˗        Развијање и унапређивање чуварске службе; 

˗        Спровођење мера активне заштите природе (станишта са строго заштићеним и 

заштићеним врстама, сузбијање инвазивних врста, коришћење и управљање тршћацима); 
˗        Смањивање антропогеног притиска (контрола активности и кретања у заштићеном 

подручју); 

˗        Унапређења природних и створених вредности (редовне мере неге);  

˗        Праћења стања природних и створених вредности; 
˗        Развијање различитих облика презентације природних вредности подручја, 

едукативних, рекреативних, еко и етно туристичких садржаја у циљу развоја одрживог 

коришћења и суфинансирања заштите природе; 
˗        Рад на едукацији локалног становништва и корисника заштићеног подручја о значају 

очувања природних вредности и увођењу одрживих видова коришћења заштићеног 

подручја у пољопривреди и туризму; 

˗        Уклапање у мрежу еколошких коридора и „Natura 2000“ ; 
˗        Активности на реализацији Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и 

његове околине у складу са Одлуком о доношењу Плана за унапређење еколошког стања 

Палићког језера и његове околине („Службени лист Града Суботице“ бр. 24/14). 
              Спровођење мера активне заштите природе које се односи на заштиту 

станишта/врста, као и сузбијање инвазивних врста у програмском периоду Управљач у 

Парку природе „Палић“ ће реализовати кроз активности: 
- кошење влажне ливаде код канала Тапша у циљу очувања станишта влажне ливаде; 

- повезивање Тапшиног канала са језером са формирањем плитког канала са 

икључиво еколошком функцијом (Измена плана детаљне регулације за део простора „Бање 

Палић“ на Палићу („Службени лист града Суботице“ број 16/12)); 
- праћење стања на стаништима у II степену заштите и припрема картирања, 

мониторинга и других активности (кошење, чишћење подраста, мере одржавања) текуће 

одржавање локалитета са слатинским стаништима (кошење, испаша); 
- одржавање мултифункционалног појаса (кошење, орезивање, одржавање обалног 

појаса) 

- наставак радова на формирању мултифункционалног појаса око II сектора 
Палићког језера (државно земљиште у II степену заштите) и активности на замени 

пропалих садница новим око III и IV сектора језера Палић.   

- Ревитализација акватичних заједница језера Палић – у циљу побољшања квалитета 

воде ˗ предвиђене су мере излова алохтоних врста риба, како би се смањили еколошки 
притисци на зоопланктон и макровегетацију. Активности ће се реализовати у складу са 

Акционим планом Плана за унапређење еколошког стања језера Палић и његове околине 
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(Одлука о доношењу Плана за унапређење еколошког стања језера Палић и његове 

околине, „Службени лист Града Суботице“, број 24/14).  

- Наставиће се активности селективног излова на делу рибaрскoг пoдручja „Пaлић“ 

(корисник је JП „Пaлић-Лудaш“), у склoпу прojeктa KFW Бaнкe  
- Спроводиће се и даље мере активне заштите орнитофауне (постављање дупљи, 

зимска исхрана, одржавање мира у заштићеном подручју током репродукције и миграције) 

кроз сарадњу и програме Удружења љубитеља природе „Riparia“ и других невладиних 
организација. 

 

 

3.1.1.2. Управљање заштићеним подручјем СП „Стабла храста лужњака на Палићу“      

за 2019. 

у динарима 

 

 Табела планираних расхода за заштићено подручје СП „Стабла храста 

лужњака на Палићу“ за 2019. 

 Врста расхода Буџет Града Суботице 

 А. Чување, одржавање и презентација  заштићеног подручја 

 А.1. Чуварска служба  153.278 

А.1.1. Бруто зараде чувара  80.824 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе (службена 

одећа и гориво) 

72.454 

А.2. Одржавање заштићеног подручја 760.722 

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.) 

260.722 

А.2.2.Обележавање заштићеног подручја   

A.2.3.Изнајмљивање телескопске корпе 500.000 

A.2.4.Уклањање подраста инвазивних врста-

тарупирањем и кошењем                                                   

                              

А.3. Презентација заштићеног подручја  

Укупно А 914.000 

Б. 

Б.4. Штампање материјала намењеног посетиоцима  50.000 

Укупно Б.0  50.000 

Укупно планирани расходи 964.000 

 

Образложење: 

Укупно планирана средства за реализацију Годишњег Програма управљања СП“Стабла 

храста лужњака на Палићу“ за 2019. износи  1.163.978 динара, а из средстава буџета Града 
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се финансира део у износу од 964.000 динара за намене наведене у табели расхода 

заштићеног подручја. 

Чување заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ 

обављају четири чувара која су организована у чуварску службу. Чувари поседују потврду 
о положеном стручном испиту за чуваре према важећем Правилнику о полагању стручног 

испита за чувара заштићеног подручја („Сл. гласник РС“, бр. 117/2014). Чувари поседују 

службену легитимацију у складу са Правилником о обрасцу легитимације чувара 
заштићеног подручја („Сл. гласник РС“, бр. 117/2014) и униформу која је у складу са 

Правилником о службеној одећи чувара заштићеног подручја („Сл. гласник РС“, бр. 

117/2014). Чуварска служба, поред наведеног заштићеног подручја, чува и остала 
заштићена подручја којима управљамо. Планира се презентација у вези са заштитом овог 

подручја − функције,  циљева и режима (предавање у месној заједници, школи, библиотеци 

на Палићу). Планира се израда и постављање инфо - паноа о природним вредностима 

Споменика природе (на Тргу Ласла Мађара). Такође се планира и штампање екотуристичке 
карте са унетим свим заштићеним подручјима којима ми управљамо (у питању је репринт 

карте која је штампана пре проглашења заштите овог заштићеног подручја). Потребно је 

допунити и поново штампати Екотуристичку карту региона Суботице - издату 2011. 
године 60cm x 90 cm (нови подаци, границе у односу на нове одлуке о заштити ПП 

„Палић“ и СП „Стабла храста лужњака на Палићу“). 

 
 

3.1.1.3. Пројекти на едукативним активностима на очувању биолошке и 

предеоне разноврсности-кампови у 2019. години  

 

Едукативне активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, 

еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе се реализују 

кроз Међународни волонтерски радни камп, Еко – камп, Орнитолошко – 

истраживачки и Стваралачки камп. Кампови се реализују у периоду од јула до 

октобра месеца – укупно 15 недеља. Учесници кампова су смештени у 

Визиторском центру „Лудаш“ и Истраживачкој станици у Специјалном резервату 

природе „Лудашко језеро“. Међународни волонтерски радни камп окупља 

волонтере из земље и иностранства, који кроз учествовање у мерама активне 

заштите природе, активно учествују у заштити и унапређењу станишта строго 

заштићених и заштићених врста; упознају се са заштићеним подручјима у околини 

Суботице, активностима управљача, локалним становништвом и, уопште, са 

окружењем, што накнадно промовишу у својим локалним заједницама. 

 Традиционални Еко – камп окупља децу и истраживаче, који кроз теренска 

истраживања, предавања и игру, преносе деци информације о значају заштите 

природе, био – и геодиверзитета; упознају их са значајем еколошких коридора/ 

заштитних појасева кроз практичне активности на нашим језерима. Упоредо са 

едукативним активностима, истраживачи реализују своје планове – истраживања 

појединих група организама, за која  у предвиђеном року достављају детаљне 

извештаје управљачу. Истраживања обухватају велики број различитих група 

организама. 

 Орнитолошко – прстеновачки камп иде упоредо са истраживачким 

камповима и реализује се у трајању од најмање осам недеља (у летњем аспекту) и 

две недеље у јесењем аспекту. Прати се фауна птица на источном миграторном 

путу (Лудашко, Крваво и Палићко језеро). Поред евидентирања, ради се и 

маркирање јединки вештачким маркерима (прстеновима). Значај ових активности 

је изузетно велик, будући да се реализују у континуитету више од 30 година. На 



10 

 

бази резултата и добијених информација, уочавају се еколошки трендови (измене 

станишта; сукцесије екосистема, измене водног режима и утицај спровођења мера 

активне заштите природе, кроз појаву индикаторских врста). 

 Стваралачки камп се реализује више година уназад, са мањим прекидима. 

Уметници, махом сликари, учествују у изради уметничких предмета са мотивима 

заштићених биљних и животињских врста, различитих типова станишта и природе, 

уопште. Поменута уметничка дела имају важну улогу у промоцији заштите 

природе и успостављању бренда наших заштићених подручја. 

 Учесници кампа бораве, махом, на свим наштим заштићеним подручјима и 

упознају се са њиховим значајем и вредностима. Токође, обавезан сегмент сваког 

кампа је предавање које се односи на значај заштитних појасева, биодиверзитета, 

еколошких коридора,  пречишћавања отпадних вода (обавезна посета Уређају за 

пречишћавање отпадних вода града Суботице). 

 Све активности током кампова се одвијају у складу са исходованим 

решењима о условима заштите природе надлежног завода за заштиту природе. Сви 

истраживачи и орнитолози поседују дозволе за истраживања и маркирање 

исходоване од надлежног министарства. Све активности су предвиђене годишњим 

програмима управљања заштићеним подручјима. 

 

 

      у динарима 

  
Радови и услуге у оквиру 

пројекта 

Суфинансирање 

(Град Суботица) 

Учешће 

ЈП Палић-

Лудаш 

Укупан 

вредност 

радова 

1 

Храна за предаваче, стручне 

сараднике, истраживаче и 

прстеноваче  

1.008.000 100.000 1.108.000 

2 
Трошкоби промотивног материјала 

за учеснике кампова 
255.000 0 255.000 

3 Превоз учесника кампова 0 167.000 167.000 

4 
Услуге одржавања чистоће и 

хигијене у Визиторском центру 
0 70.000 70.000 

  Укупно 1.263.000 337.000 1.600.000 

 

Образложење: 
              Укупно планирана средства за реализацију Пројеката на едукативним 
активностима на очувању биолошке и предеоне разноврсности-кампови у 2019. години 

износи 1.600.000 динара, а из средстава буџета Града се финансира део у износу од 

1.263.000 динара за намене наведене у табели расхода заштићеног подручја. 

              Едукативне активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности 
подразумевају: 

 

1. Припрему и реализацију Међународног волонтерског радног кампа „Лудаш 2019“ на 
подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“, Специјалног резервата 
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природе „Селевењске пустаре“ и Парка природе „Палић“ (укључујући и заштитне појасеве 

– приобаље језера Палић, Лудаш и Крваво језеро). 

 

2. Припрему и реализацију Еко кампа „Лудаш 2019“ на подручју Специјалног резервата 
природе „Лудашко језеро“ и Парка природе „Палић“ укључујући и заштитне појасеве – 

приобаље језера Палић, Лудаш и Крваво језеро). 

 
3. Припрему и реализацију Стваралачког Кампа - Колонија сликара.  

 

4. Припрему и реализацију Прстеновачко-истраживачког кампа. 
 

За реализацију поменутих активности прибавиће се услови заштите природе Покрајинског 

завода за заштиту природе. 

 
За потребе промоције кампа је планирано да се штампа промотивни материјал: мајице 

кратких рукава са карактеристичним врстама наших заштићених подручја, са логом Јавног 

предузећа „Палић-Лудаш“ и грбом Града Суботице.  
 

 

            3.1.1.4. Програм изнајмљивања наменског возила амфибије за одржавање 

мултифункционалних заштитних појасева око Палићког, Крвавог и Лудашког 

језера за 2019. годину. 

 
              Укупно планирана средства за реализацију Програма изнајмљивања наменског возила 
амфибије за одржавање мултифункционалних заштитних појасева око Палићког, Крвавог и 

Лудашког језера за 2019. годину. износи 2.160.000 динара која су финансирана из средстава 

буџета Града за намене наведене у даљем тексту. 

Управљач заштићених подручја Јавно предузеће „Палић – Лудаш“ реализује Програм коришћења 
тршћака, који је усклађен са Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 30/06), Уредбом о заштити Специјалног резервата 

природе „Селевењске пустаре“ („Службени гласник Републике Србије“ бр. 37/97), Одлуком о 
проглашењу заштићеног подручја Парк природе „Палић“ („Службени лист Града Суботице“, бр. 

15/13 и 17/13 – исправка), Одлуком о одржавању јавних зелених површина („Службени лист 

Града Суботице“, бр. 3/2012, 52/2012, 2/2013 и 7/13 – исправка), Законом о заштити природе 

(„Службени гласник“ Републике Србије, бр. 36/2009 и 88/2010 и 91/2010 – испр. и 14/2016)) и 
Решењима о условима заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе број: 03 – 93/3 

од 06.03.2015. и 03 – 93/4 од 10.03.2015. године. 

 Током сезоне 2018/2019. године је планирано да се активности на управљању природним 
ресурсима и одржавању природних вредности реализују воденим комбајном (вишенаменским 

радним пловилом – амфибијом) TRUXOR DM 5045 са специјалном приколицом. Активности су 

планиране током свих 12 месеци 2019. године. 
Активности ће се реализовати према накнадно предвиђеној динамици, са утврђеним бројем дана, 

уз могуће флуктуације због еколошких фактора и фенофаза. Поред активности кошења и 

уклањања трске на отвореним површинама језера, наменско возило ће одржавати заштитне 

појасеве језера – уклањање младица инвазивног растиња, кошење трске.  
Значајно је поменути да је активност ревитализације влажних ливада (спречавање сукцесије 

тршћака) неопходно да се реализује континулано у периоду од више година (најмање пет), или да 

се на тим локацијама успостави испаша подолским говедима и/или воденим биволима. У 
супротном, ефекат је супротан, тачније, кошењем трске се постиже јачање тршћака. 
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3.1.2. Текуће субвенције – Пољочуварска служба 
 

    Функција: 420 – Пољозаштита 

    Програм: 5 – Развој пољопривреде 

    Програмска класификација: 0101 

    Програмска активност: 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне    

                                                                 политике у локалној заједници 

    Економска класификација: 450- субвенције ; 451191- текуће субвенције 

 

 

Трошкови за функционисање Пољочуварске службе за 2019. годину 

 
                                                                                                                              у динарима 

 

1. 
Ангажовање радне снаге по уговору о 

привремено повременим пословима 7.265.734  

2. Накнада за превоз на посао 460.440  

3.  
Трошкови горива, одржавање, регистрација 

возила и  осигурање возила 1.400.000 

4.  Осигурање лица и опреме 100.000  

5. Режијски трошкови 1.553.826  

6.   Униформа и обућа 320.000  

7. Трошкови одржавања опреме и објеката 450.000 

8. Опрема за побољшавање рада 450.000 

  У К У П Н О 12.000.000  

 
Образложење: 

На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број: 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/2015) и на основу Одлуке о заштити 

усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете 
(„Службени лист града Суботице“, број: 38/2016, од 12.11.2015. године) донет је Програм 

спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и 

канала од пољске штете на подручју града Суботице за  2019. годину. 
 

За спровођење овог Програма планирана су следећа средства: 

        
   За ангажовање лица по уговорима о привременом-повременим пословима планирају се средства 

у износу од 7.265.734,00 динара.  Планирано је ангажовање једног руководиоца, једног 

координатора-агронома и 8 пољочувара који између осталог морају  да имају најмање 4. степен 

стручне спреме. Планирана су средства за накнаде  за 10 лица током једанаест месеци,  а на име 
накнада за превоз на посао и са посла планиран је износ 460.440,00  динара. За трошкове горива, 

регистрације и осигурања возила, за режијске трошкове, , осигурање лица,  униформа и обућа, 

трошкови одржавања опреме и објеката и набавке опреме за побољшавање рада планирана 
средства износе укупно 4.273.826,00 динара.    
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3.1.3. Текуће субвенције – Израда и реализација Програма заштите, уређења и  

          коришћења земљишта на заштићеном подручју 

 

    Функција: 420 – Пољозаштита 

    Програм: 5 – Развој пољопривреде 

    Програмска класификација: 0101 

    Програмска активност: 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне    

                                                                 политике у локалној заједници 

    Економска класификација: 450- субвенције ; 451191- текуће субвенције 

 
На заштићеним подручјима региона Суботице (ПИО „Суботичка пешчара“ - 

„Службени гласник Републике Србије, бр. 127/2003”и 113/2004, СРП „Лудашко језеро“ - 
„Службени гласник Републике Србије, бр. 30/2006”, СРП „Селевењске пустаре“- 

„Службени гласник Републике Србије, бр. 37/1997” и ПП „Палић“ - Службени лист Града 

Суботице бр. 15/2013 и 17/13-испр.) где ЈП „Палић-Лудаш” обавља послове Управљача, 

велики део површина пољопривредног земљишта у државној својини и да су она предмет 
процедура лицитације и каснијег коришћења, Управљач има знатно повећан обим послова 

којим помаже припрему лицитација на нивоу информација о ограничењима и условима 

заштите природе, одвијање процедура упознавања закупаца са локлитетима на терену и 
режимима заштите, као и вођења додатне базе података о издатим парцелама у 

заштићеним подручјима и важећим ограничењима заштите природе. Управљач је, такође, 

обавезан да прати стање и поштовање услова заштите природе кроз рад чуварске службе 
као и да води базу података, све у складу са обавезама из члана 57, 68 и 110 Закона о 

заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.).   

 

 

Планиране текуће субвенције за реализацију радова у 2019. години су   

1.000.000,00 дин 
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4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

 4.1. Капиталне субвенције– Уређење излетишта „Мајдан“ 

    Функција: 422 – Пољозаштита 

    Програм: 5 – Развој пољопривреде 

    Програмска класификација: 0101 

    Програмска активност: 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне    

                                                                 политике у локалној заједници 

    Економска класификација: 450- субвенције ; 451291- капиталне субвенције 
 

Одређени  локалитети заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Суботичка 
пешчара“ су традиционална места за излете, али нису уређена (Борова шума код 

Тресетишта, Мајдан у Келебијској шуми). Пројекат развоја одрживог туризма у 

заштићеним подручјима се реализује кроз три сегмента: израда посетилачке 
инфраструктуре, израда програма за различите циљне групе посетилаца и пласирање 

програма за основне и средње школе и факултете, посебно у делу који се односи на 

инкорпорирање посета заштићеним 
2018. године Градско веће Града Суботице је донело Решење о доношењу 

Годишњег програма  коришћења буџетских средстава за шуме Града Суботице у 

2018. години. Програмом утврђивало се финансирање послова израде пројектно 

техничке документације, као и опремање и уређење излетишта „Мајдан“, које се 

налази у режиму III степена заштите заштићеног подручја Предео изузетних одлика 

„Суботичка пешчара“.  

Управљач је, у складу са Планом управљања, Годишњим програмом 

управљања овим заштићеним подручјем за 2019. годину  и Просторним планом 

предела посебне намене („Службени лист АПВ“ број 10/2016) у првој половини 

2019. године почео са припремањем пројектне документације за уређење овог 

локалитета. У складу са наведеним плановима и потребама корисника простора, 

планирани садржаји би требало да обезбеде неке од неопходних функција, приступ 

и остале компатибилне садржаје ради функционисања излетишта. Пројекат уређења 

излетишта „Мајдан“ ће се реализовати до краја 2019. године. Предвиђена је израда 

клупа, столова и надстрешница; дечијег игралишта од дрвета; едукативних табли, 

као и пејзажно уређење самог локалитета. 

Излетиште „Мајдан“ је веома посећено подручје, и на основу искуства 

Управљача, неопходно је предвидети финансијска средства за редовно одржавање 

излетишта, мобилијара и дечијег игралишта (одношење смећа, поправка 

мобилијара и дечијег игралишта, одржавање зеленила излетишта исл.). 
 

  Врста расхода 
Укупно износи средстава                       

(у динарима) 

Д. 

Д. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Д.6. Пројекти и програми у области туризма 808.000 

Д.6.1. Одвоз депонованог смећа са излетишта „Мајдан“ 250.000 

Д.6.2. Опрема за паркове и дечија игралишта 

(мобилијар за уређење излетишта) 
250.000 

Д.6.3. Радови на уређивању пејзажа 308.000 

 

Планиране капиталне субвенције за реализацију радова у 2019. години су 

808.000,00 дин 
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5. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

 

 

Опредељени износ средстава од 22.869.000 динара користиће се по следећој динамици. 

  

Субвенције  Града Суботица 

 

Периоди динамика за период 

Јануар - Март 21% 

Јануар - Јун 45% 

Јануар – Септембар 70% 

Јануар - Децембар 100% 

Укупно 100% 

 
Динамика повлачења капиталних субвенција, зависи од поступка спроведене јавне 

набавке, реализације набавке опреме и извођења радова. 
 

Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој 

години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овим Планом. 

 

 
 

 

Директор  
ЈП „Палић-Лудаш“  

Добо Марта 

 


