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1. УВОД 
 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Назив заштићеног добра СТАРИ ПАРК У ВЕЛИКОМ ГАЈУ 

Категорија Значајно природно добро 

-заштићено подручје III категорије 

Датум проглашења заштићеног подручја 1973. године 

Акт о проглашењу Решење из 1973. године које је донела 

Скупштина општине Пландиште  по предлогу 

Покрајинског завода за заштиту природе у 

Новом Саду; 

 

Одлука о заштити споменика природе  

„Стари парк у Великом Гају“  из 2003. године  и 

Одлука о заштити споменика природе; 

 

„Стари парк у Великом Гају“ из 2013. године 

који је донела Скупштина општине Пландиште 

на предлог Завода за заштиту природе; 

Површина 4 hа 86 а 04 m², 

Датум доношења плана управљања 2017. 

Планско раздобље/ревизија плана управљања 2018-2028 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПРАВИ ПАРКА 

Управа ЈП „ПОЛЕТ“ 

Адреса Пландиште 

Телефон 013/861 157 

Факс 013/861 157 

Е-маил е-posta@polet.org.rs  

 

 

Правни основ за доношење Плана управљања за Споменик природе „Стари Парк у 

Великом Гају“ за период 2018-2028 године утврђен је Законом о заштити природе („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр и 14/2016), чланови 51,52,53,54.) према којем 

организација  која  управља  Спомеником природе доноси  планове  и друга акта са условима и 

мерама заштите и развоја природног добра којим управља  у складу са Законом и актом о 

заштити.  План управљања  заштићеног  природног  добра  представља документ који треба да 

буде заснован на заштити геоморфолошких, биолошких, естетских и културно – историјских 

вредности овог природног добра. 
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Према Закону о заштити природе план управљања заштићеним подручјем је документ 

којим субјекат задужен за управљање заштићеним   подручјем   планира:   мере   и   активности   

заштите, очувања,  унапређења  и  коришћења  заштићеног подручја; смернице и приоритете за 

заштиту и очување природних вредности заштићеног подручја,  као и развојне смернице  уз 

уважавање потреба локалног становништва. 

 

Према одредбама чланова 52 и 53 Закона о заштити природе („Службени гласник 

РС“,бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) План управљања  доноси  управљач  за  

период  од  10  година  и  треба  да садржи: 

 

1. Приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса; 

2. Оцену стања животне средине заштићеног подручја; 

3. Преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор 

угрожавања заштићеног подручја; 

4. Дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја уз уважавање 

потреба локалног становништва; 

5. Анализу и оцену услова за остваривање тих циљева; 

6. Приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу 

природних и створених вредности; 

7. Приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада; 

8. Планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и 

уређењу простора; 

9. Просторну идентификацију планских намена и режима коришћења земљишта; 

10. Активности на промоцији вредности заштићеног подручја; 

11. Студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију потребну за 

спровођење циљева и активности; 

12. Облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и 

корисницима непокретности; 

13. Активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима реализације плана 

управљања и начин оцене успешности њене примене; 

14. Финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених 

послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог обезбеђења. 

 

На план управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом надлежног органа 

јединице локалне самоуправе (Општина Пландиште) сагласност даје орган надлежан за послове 

заштите животне средине јединице локалне самоуправе (ако не постоји орган заштите животне 

средине, сагласност даје општинско веће) по претходно прибављеном мишљењу Завода за 

заштиту природе. О предлогу плана управљања заштићеним подручјем управљач је дужан да 

обавести јавност. Обавештавање јавности подразумева јавни увид у предложени план. 

 

Финансирање заштићеног подручја обезбеђује се из: 

 

1. средстава буџета јединице локалне самоуправе; 

2. средстава  буџетског  фонда  за  заштиту  животне  средине општине Пландиште; 

3. накнада за коришћење заштићеног подручја; 

4. прихода  остварених  у  обављању  делатности  и  управљања заштићеним подручјем; 

5. средстава  обезбеђених  за  реализацију  програма,  планова  и пројеката у области 

заштите природе; 

6. донација, поклона и помоћи. 
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2. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ 

ВРЕДНОСТИ 
 
 

2.1. Географски положај природног добра 
 
 

Споменик природе „Стари Парк у Великом Гају" (у даљем тексту. Парк) налази се 

јужном Банату на територији општине Пландиште, у центру насеља Велики Гај, уз саму 

границу Румуније. Од Пландишта је удаљено 9 километара , а најближе место до Великог 

Гаја је Купиник. 

 

Централна координата парка у Великом Гају 

 
 
 
 

Централна тачка 

По Гриничу По Гаус-Кригеру 

 

450   17’ 29”Н/210 10 

49” Е 

 
 

5016.475/7514.175 

*Извор података:Географска карта размере 1:25.000 
 

 

2.2. Границе 
 

 

Парк   се   налази,   у   катастарској   општини   Велики   Гај,   на катастарској парцели 

број 436/1, укупне површине од 4 hа 76 а 93 m² , катастарској парцели број 436/2 Дубока бара, 

укупне површине 809 m² . Са северне стране граничи се са Банатском улицом. Источна страна је 

катастарска парцела број 438/1 која је евидентирана као пашњак. Са јужне стране граничи  се  са  

изграђеним  парцелама,  док  се  са  запада  граничи  са Улицом Доситеја Обрадовића. 

 

2.3. Површина 
 

Укупна површина Парка износи 4 hа 86 а и 04 m². 

 

 

2.4. Власништво 
 

Парк је у јавној својини општине Пландиште. 

 
 

2.5. Опис природних, створених и предеоних одлика 
 

Само насеље Велики Гај има занимљиву историју. У писаним подацима помиње се још 

1355. године  под називом Гај. У 17 веку, од 1660 - 1666 године се наводи као чисто српко место 

под називом Велики Гај. На карти Баната из 1853. насеље је забележено као Gross-Gaj , a 1878. 

кao Nagy Gaj. Од 1919. је поново Велики Гај. 
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Подаци  из  1355. године  говоре  да  је  Гај  био  имање  Бетлена  Бока  и његовог сина 

Петра (Дробњаковић Б. , Милекер Ф, 1929). Ердељски кнез 1597. године поклања Гај Андреју 

Барчају. Подаци из средњег века нису 

познати у већој мери. 

 

Парк се везује за темишварског племића Јосифа Маленицу који је 1781. године  купио 

Гај. Подигао је дворац  на ивици постојеће храстове шуме , чији је део преуредио у парк. Године 

1885. барон Ернест Даниел по усменим подацима Милошева, ондашњег кустоса Народног 

музеја у Вршцу постаје власник тог поседа. 

 

Дворац је срушен после Другог светског рата. 

 

Насеље Велики Гај   и Парк   налазе се у крајњем источном делу општине, на свега 500 

метара од државне границе са Румунијом. „Са аспекта саобраћајних прилика Велики Гај има 

лош положај. Практично, насеље представља „слепо црево“ , које повлачењем границе 1923. 

године губи своје залеђе, своје привредне и друге контакте са насељима у Румунији. Са 

Пландиштем је повезан асфалтним путем у дужини од 9 km. Некада је био такмац Пландишту, а 

интересантно је напоменути  да је Пландиште по броју становника  тек 1948. године значајније 

одмакло Великом Гају“ («Географске монографије војвођанских општина», мр Лазар Лазић). 

 

2.5.1. Геолошке одлике 
 

 

На територији општине Пландиште постоје три рељефне целине: Алибунарска и 

Иланџанска депресија и језерско-лесна тераса која раздваја ове депресије. 

 

Насеље Велики Гај и Парк се налазе на језерско-лесној тераси на надморској висини од 

83 m. То је готово највиша надморска висина у општини. 

 

 

2.5.2. Клима 
 

 

Подручје  општине  Пландиште  се  налази  у  умереној  климатској зони са јаче 

израженим континенталним особинама. Најхладнији месец је јануар са средњом температуром 

од 0,10  Целзијусов. Понекад су децембар и фебруар хладнији. Најтоплији месец је јул са 

средњом температутом од 21,20  Целзијусових. Средња годишња температура је око 11,50  

Целзијусових. Доминантан ветар је кошава. То је доста сув ветар који дува током јесени, преко 

зиме и у пролеће. Лети је ређи. Јавља се у просечно 73 дана годишње. 

Ово је подручје са најмањом релативном влажношћу у Војводини. Средња годишња 

влажност је 71%. Облачност је већа од просека у Војводини, највећа је у децембру, а најмања у 

августу. (Подаци су добијени мерењем у метеоролошкој станицу у Вршцу) 

 

2.5.3. Хидролошке одлике 
 

 

Територије општине Пландиште се одликује високим нивоом подземних   вода   које   су   

условљене   постојањем   Алибунараске   и Иланџанске депресије, геолошким и педолошким 

приликама. Мелирационим радовима у 18 веку стање се делимично поправило. 

 



План управљања за период 2018 - 2028. година   

 

7 
Споменик природе „Стари Парк у Великом Гају“ 

Преко територије општине отичу три каналска тока. Сва три теку из Румуније и своје 

токове завршавају у општини. То су Моравица, Брзава и Ројга. Припадају сливу Канала Дунав 

Тиса Дунав. Укупна дужина ова три тока на подручју општине је 44km, просечне густине од 

115m/km. 

 

Кроз атар Великог Гаја протиче речица Ројга.Укупна дужина Ројге је 19км, а кроз нашу 

земљу и општину 12km. Подземне воде  овде никад нису биле  превише високе . 

 

2.5.4. Педолошке прилике 
 

 

На   територији   општине   има   шест   типова   земље:   чернозем, ливадска црница, 

ритска црница , слатина и аливујално земљиште. 

 

У насељу Велик Гај заступљена је ливадска  црница-бескарбонатна која садржи доста 

хумуса и биљних хранива. Механички састав је претежно тежак са великим процентом глине. 

Водно физичке особине су добре, што је чине плодним земљиштем. 

 

 

2.5.5. Флористичко- вегетацијске карактеристике 
 

Ту расту биљке чији коренов систем сеже до дубина на којима има довољно влаге. На 

култивисаним површинама гаји се пшеница, јечам, кукуруз, сунцокрет  и соја. 

 

Од животиња срећу се срне, зечеви, лисице, текунице, хрчкови, мишеви, вукови и 

шакали (силазе са Карпата у хладним зимама). Од птица има јаребица, препелица, фазана, 

грлица, врабаца, сова, орлова мишара и др. 

 

У дубљим деловим сачувани су остаци некадашњег пејзажа: бели и жути локвањ, 

пловун, водени троскот, а поред обала река рогоз, шевар, трска. 

 

 

2.6. Историјат парка 
 

Са предње стране Парк је био ограђен ниским зидом од опеке на коме су се  на 

правилним растојањима  налазили гвоздени стубови  са украсима. Главна капија је била од 

гвожђа, раскошно украшена. Остатак Парка био је ограђен високим зидом од опеке – сада има 

остатака на северозападној граници парка. 
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Парк је пројектован у мешовитом стилу. Део парка око сада срушеног дворца био је 

урађен у класичном стилу са наглашеном симетријом. Са североисточне стране  дворца  налазио 

се цветни партер кружног облика, оивичен бордуром  од ниско резаног шимшира  (остаци 

престарелог шимшира постоје у парку и сада). На старим фотографијама види  се  да  је  уз  овај  

цветни  партер  било    велики  број    палми  са саксијама.  Остали  део  парка    био  је  уређен  у  

пејзажном  стилу  и простирао се на великој површини. Од централног платоа налазиле су се 

симетрично постављене  шетне стазе које су водиле у пејзажно уређени део парка. 

 

У источном делу парка се налазилo вештачки створено брдашце испод кога се налази   

ледара. Издигнута површина  представљала је видиковац. Источно од ледаре налазио се рибњак 

који је био одмориште са клупама и то је најлепши мотив у парку. 

 

У парку се налазио стакленик и објекат за смештај алата за одржавање парка, али нису 

очувани. 

 

Стари вртно-архитектонски подаци нису очувани. Предпоставка је да су били раскошни 

као и њихови власници. 

 

Стилска ограда од опеке   и гвожђа је у највећем делу порушена. Подигнута је нова која 

стилски не одговара. Рибњак је потпуно обрастао, са устајалом водом и обрастао трском. 

 
 

2.7. Стање парка 
 

„Стазе унутар парка, првобитно пошљунчане, сада су земљане и у појединим деловима 

су зарасле подрастом дрвећа, бршљаном и коровом. Одумирањем функција појединих  делова 

парка (рибњак, ледара и др.) и стварањем нових, знатно су измењене трасе у појединим 

деловима парка. Сада се у ивичним деловима парка налази кружна стаза која прати ободне 
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делове парка, а у северном  делу се наставља у алеју липа и дивљег кестена. Дуж главне кружне 

стазе су постављене дрвене клупе савременог дизајна. 

Дендорофлора парка је била веома богата. 

Сачувани подаци сведоче да су се у парку 

налазила   стабла ретких и егзотичних врста – 

гинка (Ginkgo biloba L.), смрче (Picea excelsa 

Link), Вајмутовог бора (Pinus strobus L.) црног 

бора (Pinus nigra Arn.), вирџинијске клеке  

(Juniperus  virginiana  L.), тисе (Taxus baccata L.), 

maklure (Maclura auratiaca Butt.), копривића (Celtis 

australis L.), црног ораха (Juglans nigra L.), 

гледичије (Gledistia triacanthos L.) и пауловније 

(Paulownia tomentosa Steud.).  

 

Сада се у парку налази свега 20 врста дрвећа. Највише су заступљени високи лишћари. 

Високи четинари се нису одржали, осим пар стабала црног бора ( Pinus nigra Arn.). Ниски 

лишћари и жбунасте врсте у парку више нису присутне услед велике  засене, осим остатака 

шимшира (Buxus sempervirens L.) у делу где се некад налазио цветни партер. 

 

Аутохтоне врсте се издвајају стаблима великих димензија и старости. Горостасни 

примерци храста лужњака (Quercus robur L.) су највише заступљени у источном делу парка, 

поред остатка рибњака. 

 

 
 

Старо стабло пирамидалне форме исте врсте (Quercus robur L. F. Fastigiata) се налази у 

централном делу парка. У парку се налази више старих примерака веза ( Ulmus effusa Wild.), 

млеча ( Acer platanoides L.) и горског јавора(Acer pseudoplatanus L.), равномерно распоређених по 

парковској површини. 

  

Од старих стабала, преосталих из времена подизања парка, веома је интересантно стабло 

мечије леске (Corylus colurna L.) у западном делу парка. Стабло је импозантних димензија и 
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правилног хабитуса. Редовно и обилно плодоноси. У североисточном делу парка  налази се 

мања група стабала мечије леске, такође велике старости, али нешто слабијих естетских 

вредности. У њиховој близини налази се старо стабло софоре (Sophora japonica L.) и jeдно стабло 

домаћег ораха (Juglans regia L.). 

 

Дуж целе северне ивице парка, простире се правилна шетна алеја коју гради стари 

дрворед сребрнасте липе (Tilia argentea Desf.) са северне стране и дрворед дивљег кестена 

(Aesculus hippocastanum L.) са јужне стране алеје. Између стабала дивљег кестена налази се једно 

стабло јаворолисног платана (Platanus acerifolia Willd.) велике старости, импозантних димензија 

и одличног здравственог стања. 

 

У западном делу парка, у близини места где се некада налазио цветни партер поред 

дворца, засађен је млађи дрворед  каталпе (Catalpa bignonioides Walt.)  који полукружно прати 

шетну стазу од главног улаза у парк ка његовом северном делу, где се спаја са алејом липа и 

дивљег кестена. Стабла су осредње виталности и декоративности. 

 

Осим наведених стабала веће вредности, првенствено услед старости,  великих  

димензија и  естетских  одлика,  остатак  парка углавном чине стабла различитих старости, 

настала спонтаним размножавањем некада засађених стабала, међу којима доминира амерички 

копривић (Celtis occidentalis L.), а са знатно мање примерака су заступљени пајавац (Acer 

negundo L.), клен  (Acer campestre L.), млеч (Acer platanoides L.), багрем (Robinia pseudoacacia L.), 

џенарика  (Prunus cerasifera Ehrh.) и др. 

 

У запуштеним деловима парка, у којима је густина склопа дозвољавала, развио се доњи 

спрат кога углавном чини густ подраст америчког копривића (Celtis occidentalis L.). 

 

Површина парка је прекривена бршљаном (Hedere helix L.) и местимично  винком  

(Vinca  minor  L.).  Услед  велике  густине  склопа дрвећа травњак више није заступљен.“ ( из 

књиге „Стари паркови Баната“,  ауторке  Јасне  Кораћ;  Нови  Београд:  Драганић:  Завод  за 

заштиту природе Србије, 2004) 
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3.  ВРЕДНОСТИ ПРИРОДНОГ ДОБРА 
 
 

Нема довољно сакупљених података и очуване архивске грађе која би сведочила о стилу 

дворца и раскоши парка који га је окруживао. Сматра се да је дворац саграђен на ивици 

некадашње претежно храствове шуме чији је део око дворца преуређен у парк. Парк је 

пројектован у мешовитом стилу. Део парка око дворца је био урађен у класичном  стилу  са  

наглашеном  симетријом.  Богати  цветни  партери били  су  оивичени  бордурама  од  ниско  

резаног  шимшира.  Већи  део парка, који је окруживао класично решен партерни део био је 

уређен у пеjзажном стилу и простирао се на великој површини. Од централног класично 

уређеног платоа полазиле су симетрично постављене шетне стазе које су водиле у пеjзажно 

уређени део парка. Уз шетне стазе постојала су и бројна одморишта. У југоисточном делу 

Старог парка налази се вештачки створено брдашце испод ког се налази ледара. Издигнута 

површина представљала је видиковац са ког се пружао поглед на уређен рибљак који се налази 

источно од ледаре. Уз водену површину која је представљала један од најлепших мотива у парку 

налазило се одмориште са клупама. 

 

Дендрофлора парка била је веома богата, од чега се велики део врста није задржао. У 

парку су највише заступљени високи лишћари, дајући му карактер. Високи четинари се нису 

одржали, осим пар стабала попут црног бора (Pinus Nigra Arn.). Ниски лишћари и жбунасте 

врсте у парку више нису присутне услед велике засене која онемогућава њихов развој, осим 

остатка шимшира (Buxus sempervivensL.) у делу где су се некад налазили цветни партери. 

 

Парк је подигнут на темељима састојина аутохтоних шума чији су лепи   примерци   

били   укомпоновани   у   састав   парка.   Горостасни примерци храста лужњака (Quercus 

roburL.=Quercus pedunculata Enhrh.) и сада доминирају парком. 

 

Од старих стабала, преосталих из времена подизања парка, веома је интересантно стабло 

мечије леске (Corylus colurnaL.) у западном делу Старог парка старо је преко 160 година, висине 

око 20 и обима дебла око 2,7 метара. Стабло је импозантних димензија и правилног хабитуса. 

Редовно и обилно плодоноси. У североисточном делу парка налази се мања група стабала мечије 

леске, такође велике старости, али нешто слабијих естетских вредности.  У њиховој близини 

налази се старо стабло софоре (Sophora japonicaL.) и једно стабло домаћег ораха (Jugllans regija). 

Дуж  целе  северне  ивице  парка  паралелно  са  Банатском  улицом, простире се правилна шетна 

алеја коју гради стари дрворед сребрнасте липе (Tilia argentea Desf.) са северне стране и дрворед 

дивљег кестена (Aesculus hippocastanumL.) са јужне стране. Између стабала дивљег кестена 

налази се једно стабло јаворолисног платана (Platanus acerifolia wildd.), велике  старости,  

импозантних  димензија  и  одличног здравственог   стања.   У   парку   се   налази   више   старих   

примерака америчког  копривића  (Celtis  occidentalisL.),  клена  (Acer  campestre), пајавца (Acer 

negundoL.), белог јасена (Fraxinus excelsiorL.), млеча (Acer platanoides) и горског јавора (Acer 

pseuoplatanusL.). 

 

У западном делу парка у близини места где се некада налазио дворац засађен је млади 

дрворед каталпе (Catalpa bignonioides walt.) који полукружно прати шетну стазу од главног улаза 

у парк ка његовом северном делу. 

 

Изузетне вредности парка су и природни споменици ботаничког карактера: 
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1. Капитално  стабло  егзотичне  реликтне  врсте  –  ГИНКО  (Ginko bilobaL.), најстарији и 

најразвијенији очувани примерак ове врсте данас у Војводини стар преко 170 година, 

обим стабла близу 3 метара а висине чак 22 метара; 

2. Два кестена лужњака, карактеристичних за раније доба Панонске низије, два џина близу 

25 и 30 метара укупне висине, обима дебла 4 и 5 метара,  старих фантастичних 320 

година; 

3. Стабло белог јасена, старо близу 200 година, обима дебла око 3,5 метара укупне висине 

од 23 метара; 

4. Стабло копривића висине око 25 метара, обим дебла 3 метара, не зна се тачно старост. 

 

У малом парку које нема парковну вредност, стабло храста лужњака проглашено је 

природним спомеником, стар је око 220-270 година, обим стабла 3 метара и висине 18 метара. 

 

 
 

 

 

3.1.  Изворност 
 

 

Стари парк је делимично сачуван у изворном облику. Присутни су трагови  антропогене    

делатности    која    се    огледа    у  делимичном уређењу,  заосталим   траговима     излетничких     

активности.  Ове делатности су у одређеној, али незнатној мери, нарушиле изворност 

амбијенталних вредности посматраног парка. 

 

3.2. Репрезентативност 
 

Репрезентативност овог природног добра огледа се кроз: 
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 уникатан и репрезентативан облик појављивањa, 

 

 својеврсно природно наслеђе, због чега је Стари парк у Великом Гају проглашен    

заштићеним    спомеником    природе    III категорије. 

 

 

3.3.Разноликост 
 

Категорија  „Разноликости“  укључује  у  себи  просторну варијабилност феномена и 

процеса физичко-географских чинилаца и јединственог живог света и може се оцењивати као 

засебна верност или као естетска вредност предеоног лика. Споменик природе показује известан 

степен разноликог и природног садржаја, нарочито биодиверзитета у смислу значајне бројности 

биљних врста заступљених на овом малом простору. 

 

 

3.4. Целовитост 
 

Целовитост је битна одредница просторног оквира заштите. Целовитост природног 

добра цени се са практичног становишта као скуп реалних могућности да се границама заштите 

обухвате суштинске вредности једног простора које су међусобно узрочно-последично повезане 

и тако обезбеде услови њихове заштите и развоја. 

При одређивању границе споменика природе Парка у Великом Гају увођено је рачуна о 

овим критеријумима, тако да се може рећи, да је скуп основних вредности парка хомогенизован, 

просторно уобличен и лако препознатљив са становишта утврђивања оквира заштите. 
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1. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДРУЧЈА 
 

4.1. Постојеће стање 
 

Парк се налази у културном пределу. Резултат је човекове активности. О изгледу 

простора пре изградње курије и настанка парка нема објављених резултата. Изградњом курије 

почиње архитектонско и хортикултурно уређење поседа. Врсте заступљене у парку су претежно 

сађене. Парк је данас у целини објекат вртног наслеђа. 

 

Услед дугогодишњег неадекватног одржавања парка првобитна концепција Парка је у 

великој мери нарушена. Вртно-архитектонски елементи у парку  се углавном нису  одржали. 

Дворац који се некада налазио у северозападном делу парка на углу улица Банатске и Доситеја 

Обрадовића срушен је након Другог светског рата. На том месту постоје остаци темеља, а поред 

је саграђена приватна кућа која се стилски не уклапа у парковску целину и крњи његову 

површину. 

 

Ледара се налази у југоисточном делу парка. Унутрашњост ледаре је оронула 

конструкција од опеке, ивице улаза су урушене и онемогућен је улаз. Ледара је испуњена смећем 
и лишћем. 

Рибњак је водена површина која се налази источно од ледаре. Ивице рибњака су 

обрушене и у њему се налазе наслаге муља и смећа.  

 

У непосредној близини, на око 3-4 метара раздаљине налази се извор – бунар чији су се 

зидови од опеке обрушили и који је испуњен смећем. Услед  тога  онемогућено  је  његово  

правилно функционисање, те ниво воде у рибњаку зависи од количине падавина. 

 

Стара  ограда  ни  у  једном  делу  парка  није  сачувана  у  свом оригиналном облика. 

Делови остатака се налазе на граници парка уз Банатску улицу. Уз улицу Доситеја Обрадовића је 

подигнута нова ограда која  стилски  не  одговара  целини.  У осталим  граничним  деловима 

парцеле су остаци шимшира и ниског растиња. 
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Главни улаз у парк на ком не постоји капија је из улице Доситеја Обрадовића. На 

прилазу постоји дрвени мостић преко уличног канала. На улазу у парк налази  се инфо табла са 

подацима о парку (назив, категорија заштите). Тренутно се у парку налази неколико клупа које 

су у добром стању. Постоје неколико корпи за отпатке, парковског осветљења нема као ни табли 

са информацијама о вредним биљним врстама. 

 

Део пешачких стаза је временом покривен коровом и подивљалим подрастом, а део и 

даље постоји у виду утабане земље и делимично је обрастао травом и покривен лишћем. 

 

Цветних елемената и украсног шибља у овом делу парка нема. Већи део парка је 

обрастао коровом и подивљалим подраском. 

 

4.2 Фактори угрожавања 
 

Обзиром   да   је   подручје   атрактивно   за излетнике и риболовце, основни фактор 

угрожавања подручја је нагомилавање отпада у зони акумулације, а потенцијалну претњу 

представља често ложење ватре у близини парка, а не тако ретко и у парку. 

 

Фактори угоржавања могу бити: 

 

 Непланска изградња; 

 Непланско уклањање стабала; 

 Болести и штетни организми; 

 Непланско хортикултурно уређење парка;  

 Промена односа површина под високом вегетацијом, травњацима и пратерима; 

 Неадекватнo и неправовремено спровођење мера неге и заштите; 

 Забареност и загађеност језера; 

 Обрушавање ледаре; 

 Утицај неповољних временских услова на ветроизвале и ломљење грана дрвећа; 

 Инвазивне врсте; 

 Механичка оштећења вртно-архитектонских елемената, мобилијара и  објеката изазвана 
људским фактором; 

 Недостатак средстава за финансирање мера уређења, одржавања, неге и заштите; 

 Непостојање чуварске службе и ограде око парка; 

 Могуће угрожавање безбедности посетилаца услед изостанка мера неге;  
Активности, делатности и процеси који могу представљати факторе угрожавања 

непосредно су везани за природне и створене вредности, односно њихову заштиту, коришћење и 

одрживи развој. 

 

Корисници  и  власници  природних  и  створених  вредности  на подручју Парка, као и 

посетиоци могу бити фактор угрожавања ако у свом раду и деловању не поштују прописан 

режим заштите, мере и забране коришћења. Заштита природе и животне средине мора бити 

интегрална на подручју Парка. 

 

Обзиром да је подручје атрактивно за излетнике, основни фактор угрожавања    

заштићеног    подручја    је    нагомилавање    отпада,. 

Неадекватно  управљање  отпадом  може  представљати  један  од највећих    проблема 

очувања животне средине, проблем може представљати стварање привремених  сметлишта у 

шумама и крај водотока. 
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4.2.1.  Ризици  угрожавања  Споменика  природе  „Стари парк у Великом Гају“ 
 

 

 не  поступање  у  складу  (или  не  доношење)  са  урбанистичким плановима и другим 
пројектима и програмима, 

 не поступање у складу са одредбама Закона о заштити природе које  се  односе  на  

обавезу: прибављања Услова заштите природе и животне средине, обезбеђења 

одговарајућих сагласности за извођење разних  активности  и  делатности  на  подручју  

Парка  и  поступања  у складу са донетим урбанистичким плановима, пројектима и 

разним другим основама, 

 не поступање у складу са одредбама Одлуке о проглашењу Парка, 

 не увођење јединственог система управљања отпадом на подручју Парка, 

 не спровођење јединственог система управљања Водним ресурсима на подручјуПарка, 

 друге    активности    и    процеси    које    се спроводе    супротно принципима заштите и 

одрживог развоја природних ресурса  и добара  Парка. 

 

 

 
 

 

4.2.2.  Дугорочни  циљеви  заштите,  очувања  и  унапређења и  одрживог развоја 
 

Концепт заштите Споменика природе „Стари парк у Великом Гају“ заснива се на: 

 

 очувању и унапређивању  укупних природних вредности и ресурса, 

 очувању предеоних одлика, 

 усклађеном   развоју   привредних   активности   са   заштитом природе  и  потребама  

које  се  намећу  након  детаљног  вредновања природних и људским радом створених 

вредности. 

 

Дугорочни  циљеви  заштите,  очувања и  унапређења  и  одрживог развоја Споменика 

природе „Стари парк у Великом Гају“ су: 
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 заштита природе и природних вредности, 

 заштита животне средине, 

 развој сеоског  туризма. 
 

Заштита природе спроводи се нарочито:  

1) утврђивањем и проценом стања, појава и процеса у природи и пределу;  

2) успостављањем и утврђивањем заштићених природних добара и система праћења њихове 

заштите;  

3) спровођењем мера заштите природе и предела;  

4) утврђивањем услова и мера заштите природе и заштићених природних добара и предела у 

просторним и урбанистичким плановима, пројектној документацији, основама и програмима 

управљања природним ресурсима у рударству, енергетици, саобраћају, водопривреди, 

пољопривреди, шумарству, ловству, рибарству, туризму и другим делатностима од утицаја на 

природу;  

5) одрживим коришћењем природних ресурса и заштићених природних добара и контролом 

њиховог коришћења успостављањем система управљања природним ресурсима и заштићеним 

природним добрима;  

6) израдом извештаја о стању природе, доношењем и спровођењем стратегија, програма, 

акционих и санационих планова и планова управљања;  

7) ублажавањем штетних последица које су настале активностима у природи, коришћењем 

природних ресурса или природним катастрофама;  

8) повезивањем и усклађивањем националног система заштите природе са међународним 

системом заштите природе;  

9) подстицањем научног и стручног рада у области заштите природе;  

10) обавештавањем јавности о стању природе и учествовањем јавности у одлучивању о заштити 

природе;  

11) подстицањем и промоцијом заштите природе, развијањем свести о потреби заштите природе 

у процесу васпитања и образовања;  

12) укључивањем локалних заједница у праћење стања, заштиту и унапређење природе.  

 

Одлуком је дефинисан: назив и врста заштићеног подручја; опис основних вредности; 

границе заштићеног подручја са режимом заштите; активности и радње које је забрањено 

вршити у зони режима заштите; основне  елементе  заштите  и  развој  заштићеног  подручја;  

права  и обавезе;  начин  обезеђења  средстава за  заштиту и  развој  заштићеног подручја и рад 

управљача и друге елементе од значаја за заштићено подручје. 

 

На заштићеном подручју у смислу заштите, одржавања и развоја природног добра, 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ: 

 мењати намену парковске површине;  

 предузимати радове који би могли угрозити концепцију и стил парка, 

сађеног биљног фонда, вртно-архитектонских елемената и представника 

фауне (птице певачице и др.);  

 неплански сећи, уклањати и оштећивати парковско биље (ломљење, кидање, 
вађење, брање и уништавање биљака); 

 кретање, заустављање и паркирање моторних возила унутар граница 
заштићеног добра;  
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 извођење грађевинских и земљаних радова осим предвиђених пројектом 

обнове Парка и годишњим програмом уређења; 

 превођење ваздушних електро и телефонских водова преко заштићеног 
простора; 

 бацање и депоновање смећа и свих других врста отпадних материја; 

 паљење ватре на парковској површини. 

На заштићеном подручју у смислу заштите, одржавања и развоја природног добра, 

ОГРАНИЧАВАЈУ СЕ следеће активности: 

 

 обављање научно-истраживачких радова, мониторинг стања животне средине, 

контролисана едукација и популаризација које треба вршити по посебним условима 

заштите природ,; 

 израда водозахвата, дубоких бушотина или посебно издвојених објеката за потребе 
водоснабдевања, презентација и популаризација природних вредности, као и све  

активности  које  могу  имати  значајан  неповољан утицај на природне и друге 

вредности заштићеног подручја, 

 активности за потребе туризма, као и контролисане туристичке посете, 

 инфраструктурно опремање и уређење простора за потребе рекреације и туризма, 

образовног и научног рада, планинарских активности и друго, 

 сузбијање инвазивних врста флоре и фауне на заштићеном подручју применом 
механичких и биолошких мера, 

 уређење   и   унапређење   амбијенталне   разноврсности   и 

 лепоте  предеоног  лика  и  високих  квалитета  елемената животне средине, 

 примена мера  у газдовању  у шумама којима се осигурава умерено повећање површина 

под шумским екосистемима и побољшање њихове структуре и здравственог стања, 

посебно у погледу заступљености виших узгојних типова и већих дебљинских разреда, 

количине и квалитета дрвне масе, разноврсности и аутохтоности флористичко- 

дендролошког састава, 

 риболов, на рекреативни (ухвати и пусти), санациони и научноистраживачки,  са  
планским  активностима на регулисању 

 бројности рибе, с тим што се на појединим деловима водотока, који су значајни за 
репродукцију, риболов може забранити, 

 очување и унапређење разноврсности аутохтоног живог света, 

 посебно   ретких,   заштићених   и   у   другом   погледу  значајних биљних и 
животињских врста, њихових популација и станишта, 

 лов. 
 

Управљач заштићеног подручја има обавезе да: 

 

 чува, унапређује и промовише заштићено подручје, 

 спроводи прописане мере заштите, 

 доноси програм управљања, 

 на прописан начин обележи заштићено подручје, границе  и режим заштите, 

 осигура  несметано  одвијање  природних  процеса  и  одрживо коришћење заштићеног 

подручја, 

 даје сагласност за обављање научних истраживања,  извођење истражних  радова,  

снимање  филмова,  постављање  привремених објеката  на  површинама  у  заштићеном   

подручјуи   даје  друга одобрења у складу са Законом , 
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 обезбеди  надзор  над  спровођењем  услова  и  мера  заштите природе, 

 прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује водиче за туристичке посете, 

 води  евиденцију  о  људским  активностима,  делатностима   и процесима  који  

представљају  фактор  угрожавања  и  оштећења 

 заштићеног подручја и о томе доставља податке Заводу, Министарству и Општини, 

 у сарадњи са надлежним органима спречава све активности и делатности  које  су  у  

супротности  са  актом  о  заштити  и  које представљају   фактор   угрожавања   и   

девастације   заштићеног подручја, 

 доноси акт о накнадама и врши друге послове утврђене Законом и Одлуком о 

проглашењу заштићеног подручја. 

 

Заштита животне средине оствариће се кроз: 

 

 очување, унапређење и заштиту квалитета животне средине, 

 рационално коришћење природних ресурса, 

 очување,  унапређење  и  заштиту  амбијенталних,  естетских  и туристичко-

рекреативних потенцијала подручја, 

 развој интегралног информационог система о стању природе и животне средине, 

 популаризацију   заштите   природе   и   животне   средине  и развијање еколошке свести 

у јавности, код локалног становништва и посетилаца /туриста; 

 подршку програмима еколошког васпитања и образовања деце и омладине; 

 хармонизацију развоја привредних активности, изградњу и уређење простора са  

режимима  и  условима  заштите природе и животне средине. 

 

Управљач ће у оквиру остварења циља заштите животне средине имати изузетно 

одговоран посао да обезбеди доследно поштовање свих законских прописа из области заштите 

животне средине, посебно у делу који морају да испуне сви корисници Споменика природе 

„Стари парк у Великом Гају“    при извођењу разних активности и радова. Поштовање Закона о 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Закона 

о стратешкој процени утицаја на животну  средину  средину   („Службени  гласник   РС“,број   

135/2004 и 88/2010), Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“, број 135/2004) и Закона о заштити животне  средине  

(„Службени  гласник  РС“,  број  135/2004,  36/2009, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС и 

14/2016), 

  

Развој туризма оствариће се кроз: 

 

 развој  сеоског   туризма   као   водеће   привредне   гране на подручју која  ће  допринети   

одрживом   развоју   заштићеног подручја; 

 развој сеоског туризма у функцији заштите, ревитализације  и презентације природних и 

културних добара; 

 едукацију и информисање локаланог становништва, посетилаца и шире јавности о 

вредностима Парка и туристичким потенцијалима. 

 

Управљање Спомеником природе „Стари парк у Великом Гају“ сагласно достигнућима 

у заштити природе засновано је на принципима одрживог развоја. Због тога је један од главних 

задатака Управљача, али и осталих локалних органа и институција, усклађивање интереса и 

превазилажење конфликтних ситуација. 
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5.  АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 
 

 

 

Анализа је одрађена кроз стандардну матрицу SWОT анализе: 

 

ПРЕДНОСТИ – СНАГЕ 
 
Окупна природна вредност 

простора. 

Геолошка и биолошка разноврсност 

релативно очувана природна средина. 

Постојећа валоризација и одрживо 

коришћење. 
Заинтересованост локалне 
самоуправе. 
Парк у јавној својини. 
Делимично обележен. 

Потенцијал за развој сеоског 

туризма. 
Усвојена Стратегија одрживог 
развоја. 
Близина Православног храма са 
заштићеним иконама и Царским 
дверима. 
Парк под заштитом. 
Постојање саобраћајне 

инфраструктуре. 

Нема загађивача. 

НЕДОСТАЦИ – СЛАБОСТИ 
 
Недовољна заинтересованост 

мештана. 

Смањење броја становника. 

Недовољна сарадња са ОЦД и 

другим републичким и 

покрајинским органима и 
организацијама. 

Недовољно капацитета (институције 

и људски).  

Недовољно финансија.  

Непостојање туристичке понуде. 

Нема смештајног простора. 

Нема угоститељских објеката. 

МОГУЋНОСТИ – ШАНСЕ 
 
Туристички потенцијал природног 

добра. 
Организовање едукативно 
истраживачких садржаја. 
Научно истраживачки потенцијал. 

Могућност рекламирања (израда 

сувенира, рекламних флајера).  

Посебан сајт. 

Повољан географски положај. Близина 
границе са Румунијом (ЕУ). 

ПРЕТЊЕ – РИЗИЦИ 
 
Угрожавање природног добра из 

могућих конфликата интереса 

експлоатације (неконтролисана сеча 

дрвећа). 

Недовољна подршка Управљачу. 

Недостатак финансијских средстава. 
Недовољна сарадња институција 
(локална самопурава, заводи, 

министарства, секретаријати, 

научне институције...). 
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6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТ И, 

ОДРЖАВАЊУ , ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

 

Приоритетне активности које се планирају Планом управљања су заштита природних и  

културних  вредности и животне средине, односно: 

 

 чување, обележавање и одржавање Парка; 

 због неповољног стања одређених примерака дрвећа и констатованог већег броја сувих 

грана док се не обезбеди основни ниво одржавања неопходно је постављање 

информативне поруке на улазима у парк да није безбедно за посетиоце; 

 оградити парцеле парка високом чврстом оградом и капијама привременог карактера 

према условима заштите природе; 

 извршити издвајање девитализованих стабала за сечу на основу детаљног мануала 

валоризације који треба да изради стручно лице (инж.хортикултуре или пејзажне 

архитектуре); 

 уклоне девитализована стабла и коренове системе према условима заштите природе; 

 изврши орезивање оштећених грана склоних паду; 

 утврдити постојање болести и штеточина и редовно спроводити мере заштите биља; 

 спровести подизање ветрозаштитниог појаса у заштитној зони; 

 заштита флоре и фауне, 

 заштита предела, 

 заштита животне средине, 

 реконструкција парка, 

 подизање туристичког потенцијала, 

 едукација у области заштите природних и створених вредности и у области туристичке 

валоризације. 

 

Смернице за унапређење Парка: 

 

- да се изради и спроведе појетно-техничка документација за обнову парка; 

- rеконструкција парка; 

- повремена замена девитализованих примерака стабала према условима завода; 

- да се поставе информативне табле за ререзентативне примерке дендофлоре са латинским 

и српским називима, као и кратким информацијама о врсти; 

- да се планира и постави парковски мобилијар дуж стазе (клупе, корпе, декоративно 

осветљење и др.); 

- да се редукује број инвазивних дрвенастих врста; 

- да се спроведе измуљљвање језера према условима заштите природе. 

 

Основни и трајни задатак управљача је чување Парка и спровођење прописаног режима 

заштите утврђених актом о заштити, односно предузимање мера и извршење послова на 

обезбеђењу унутрашњег реда (чување, контрола посетилаца и корисника и пружање помоћи, 

савета и услуга, одржавање чистоће и уредности и др.) и обележавању заштићеног природног 

добра Управљач   Парка   дужан   је,   између   осталог,   да   обележи заштићено природно добро, 

његову спољну границу која је уједно и установљени режим заштите III степена. Обележавање 

је регулисано Правилником о начину обележавања заштићених природних добара („Службени 

гласник РС“, број 30/1992, 24/1994 и 17/1996). 
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Укупна површин 4 ha 86 a 04 m², на катастарским парцелама 436/1, 436/2, на којима је 

прописан режим заштите  III степенa. 

 

За одржавање Парка управљач ће у оквиру годишњих Програма планирати активности 

на одржавању уредности и чистоће, као и реализацију Програма управљања отпадом на 

подручју Парка.  Заштита флоре и фауне је један од приоритетних задатака управљача, која ће се 

планирати годишњим програмима управљања. Заштита    предела:    мерама    просторног и    

урбанистичког планирања, спречавањем појава противправне изградње објеката, адекватним 

планирањем и доследним спровођењем радова у шумарству, пажљивим еколошким 

лиценцирањем пројеката развоја туризма, као и ефикасним текућим одржавањем чистоће и 

уредности очуваће се и унапредити  пејзажна  обележја  заштићеног  подручја. Управљач  би  

израдом  Програма  уређења и пројекта реконстукције предела  индетификовао релевантне 

параметре радова и активности на  санацији  оштећења,  односно  рекултивацији и  заштити.  

Такође, њиме ће се утврдити сет мера превентивних деловања на очувању естетике и других 

битних обележја Парка. 

  

У области заштите од пожара, управљач ће сагласно Закону о заштити од пожара („Сл. 

гласник РС“, 11/2009 и 20/2015) и Закону о ванредним ситуацијама Сл. гласник РС“, 11/2009, 

92/2011 и 93/2012) предузимати превентивне мере у области заштите од пожара и унапређивати 

сарадњу са МУП Србије, Сектором за ванредне ситуације, Одељењем за ватрогасно-спасилачке 

јединице. 
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7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

 

Полазећи од природних и створених вредности које чине темељне вредности подручја 

Споменика природе „Стари парк у Великом Гају“, приоритетни задаци научноистраживачког и 

образовног рада  су: 

 

 истраживање живог света заштићеног природног добра и његове непосредне околине, 

 едукација локалног становништва у области заштите природних и створених вредности, 

едукација   управљача   и   локалног   становништва   у   области туристичке валоризације 

Парка , 

 подизање   нивоа   свести   локалне   заједнице   у   циљу   очувања биодиверзитета Парка 

 едукација управљача и локалног становништа у области одрживог коришћења шумских 

плодова, 

 едукација   свих   корисника   и   посетилаца  Парка   у   области спровођења прописаног 

режима заштите, 

 едукација локалног становништва у области одрживог управљања отпадом. 

 

Нучна истраживања и истраживачки рад обављали би се према претходно издатом 

Решењу о условима заштите природе Завода за заштиту природе Србије и дату сагласност 

Управљача. Управљач ће заинтересованим институцијама и појединцима пружити логистичку 

подршку. Након завршетка радова, верификације или објављивања радова, подаци, или    

примерак публикованих радова   доставиће се Управљачу ради евиденције, мониторинга и 

даљег планирања активности у заштићеном природном добру. 
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8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ 

КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И 

УРЕЂЕЊУ 
 

 

На     подручју    Парка, планиране     активности     на     одрживом коришћењу 

природних вредности, развоју и уређењу су: 

 

 Реконструкција Парка и рибњака;  

 одрживо коришћење рибњака за  рекреативне потребе; 

 одржавање и уређење природног добра; 

 планске   мере   и   активности   на   порибљавању;  

 спровођење забрана  и органичења риболова; 

 чување и одржавање заштићеног подручја у смислу уредности, чистоће, амбијенталне 

разноврсности и лепоте предела; 

 повремена замена девитализованих примерака стабала према условима завода; 

 чување заштићеног подручја и спровођење прописаног режима заштите; 

 унапређење и промовисање заштићеног подручја; 

 доношење акта о унутрашњем реду и чуварској служби утврђене актом о заштити; 

 обележавање заштићеног подручја, границе режима заштите у скалду са посебним 

правилником о начину обележавања; 

 осигуравање неометаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења 

заштићеног подручја; 

 давање сагласности за обављање научних истраживања, извођење истражних радова, 

снимање филмова, постављање привремених објеката на површинама у заштићеном 

подручју и дај друга одобрења у складу са овим законом и правилником о унутрашњем 

реду и чуварској служби; 

 обезбеђење надзора над спровођењем услова и мера заштите природе; 

 праћење кретања и активности посетилаца и обезбеђивање обучених водича за 

туристичке посете; 

 вођење евиденција о природним вредностима и достављање података Заводу; 

 вођење евиденције о људским активностима, делатностима и процесима који 

представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља 

подтке Заводу и Министарству; 

 вођење евиденције о непокретностима са подацима од значаја за управљање заштићеним 

подручјем; 

 сарађује са републичком и покрајинском инспекцијом и органима безбедности и 

спречава све активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и 

представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја; 

 вршиће и друге активности утврђене Законом и актом о заштити. 

 

У  циљу   ефикасне   заштите   подручја   Парка   и   одрживог коришћења  природних  

ресурса, Управљач ће настојати да у наредном периоду, поред напред наведеног, уради следеће: 

 

 спречавања   бесправне   градње   и   бесправног   коришћења природних ресурса, 

 изврши реконструкцију постојећег објекта за потребе посетилаца. 
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9. АКТИВНОСТИ   НА  ПРОМОЦИЈИ   ПРИРОДНИХ  И 

СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

 

Управљач, у средњорочном периоду, планира следеће активности на промоцији 

природних и створених вредности: 

 

 израду WEB презентације Парка, за циљну групу која користи интернет, 

 израду прикладне публикације која ће бити доступна локалној самоуправи, корисницима 

и посетиоцима, 

 израду прикладних тематских флајера и лифлета који ће бити доступни посетиоцима, 

 организовање и учешће у различитим акцијама посвећеним, поводом  обележавања  

Светског  дана  вода,  Светског  дана шума, Светског дана заштите биодиверзитета, 

Светског дана заштите животне средине, Европске недеље шума, Светског дана туризма, 

и др., 

 учешће у традиционалним локалним манифестацијама (сеокса слава „Петровдан“), 

 одржавање  радионица  са  циљем  представљања  планираних активности од стране 

управљача, 

 организовање презентације о значају Парка за ученике основних и средњих школа, 

 организовање   трибина   и   округлих   столова   посвећених одређеним  проблемима  

везним  за  заштиту,  уређење, коришћење и одрживи развој, 

 снимање    и    приказивање    пропагандних    филмова    о вредностима  у  сарадњи  са  

локалним  становништвом, локалном самоуправом и локалним, регионалним и 

националним ТВ медијима и др. 

 промоција    вредности    кроз    учешће    у    пројектима    са организацијама цивилног 

друштва, 

 промоција    вредности    кроз    учешће    у    прекограничним пројектима. 
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10. ДИНАМИКА И СУБЈЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „СТАРИ ПАРК У 

ВЕЛИКОМ ГАЈУ “ 
 

 

План управљања Споменик природе „Стари парк у Великом Гају“,  за период 2018 - 2028 

године, као средњорочни документ остварује се кроз годишње програме управљања којима се 

детаљно и прецизно дефинишу задаци, радови и активности, материјално - финансијски и 

организациони услови њиховог извршења. 

 

Планиране задатке можемо груписати у 4 групе и то: 

 

1. Трајни  задаци:  чување,  обезбеђење  унутрашњег  реда  у Парку, обележавање, 

одржавање и уређење,  научноистраживачки и обарзовни рад, промоција и презентација  

темељних вредности заштићеног подручја. 

 

2. Хитни задаци: израда пројекта реконструкције Парка и планских докумената, 

усклађивање основа и програма са Одлуком о заштити Споменика природе „Стари парк 

у Великом Гају“; 

 

3. Приоритетни задаци: идентификација граница на терену, почетак рада на заснивању базе 

података; уређењу локалитета за посетиоце и развој сеоког туризма, успостављању 

сарадње са локалним становништвом, локалном самоуправом и другим корисницима 

заштићеног подручја. 

 

4. Одложени задаци: су задаци који ће се извршавати после 2018. године. 

 

 

План  управљања Парка  конципиран  је по годинама и планираним видовима радова 

који се могу груписати у: 

 

Израда  планских  докумената  и  аката  која  обухвата израду: 

 

 Плана  управљања  Споменик  природе  „Стари парк  у Великом Гају“ (субјект: 

управљач; динамика: 2018. година  и у   2028.   години  за   наредни   период   уз   обавезу   

доставе Општинском органу надлежном за заштиту животне средине, односно 

Општинском већу на давање сагласности); 

 

 Годишњи  програм  управљања  Споменика   природе „Стари парк у Великом Гају“  

(субјект:  управљач;  динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће за 

наредну годину уз обавезу доставе Општинском органу надлежном за заштиту  животне  

средине,  односно  Општинском  већу  на давање сагласности); 

 

 Извештај о остварењу годишњег програма  управљања (субјект: управљач; динамика: 

сваке године се  ради и то до каја  фебруара   за   претходну   годину   уз   обавезу   

доставе 

 

 Општинском органу надлежном за заштиту животне средине, односно Општинском 

већу); 
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Управљач   је   дужан   да   обавести   кориснике   и   власнике земљишта  у  заштићеном  

природном  добру  и  обезбеди  да  се ускладе остали секторски планови у складу са Одлуком о 

проглашењу заштићеног природног добра: 

 

 усклађивање  планских докуменaта газдовања парком. 

 

Остала документација везана за научно-истраживачки рад и друге   активности   

планиране Планом   управљања  биће урађена уколико постоји интересовање научних и других 

организација у складу са условима Завода за заштиту природе. 
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11. ФИНАНСИЈСКА  СРЕДСТВА  И  МАТЕРИЈАЛНЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОВЕР ЕНИХ ПОСЛОВА 

УПРАВЉАЊА 
 

 

Сагласно планираним активностима и задацима које треба извршити Управљач 

Спомеником природе „Стари парк у Великом Гају“ у оквиру плана управљања за период 2018 – 

2028 година процењено  је  да  су  неопходна  финансијска  средства  у  износу од:  19.248.000,00 

динара. 

 

Планиране групе радова са трошковима: 

 

1. Чување и обележавање: 

2. Израда пројеката, планских аката и програма; 

3. Уређење; 

4. Презентација и популаризација; 

5. Пројекти, програми, студије и сл. 

 

 

Редни 

број 

 
Активности 

 
Вид рада 

 
Укупно 

1.  Израда средњорочног 

Плана управљања 

 
једнократно 

 
30.000,00 

2.  Израда годишњег програма 

управљања 

 
сваке године 

 
12.000,00 

3.  Израда годишњег 

извештаја 

 

сваке године 

 
6.000,00 

4.  Израда идејног пројекта 

реконструкције, ревитализације 

и санације споменика природе и 

Студије изводљивости 

 
 
 

једнократно 

 
 
 

600.000,00 

5.  Обележавање спољне 

границе 

 

једнократно 

 
170.000,00 

6.  Реализација пројекта 

реконструкције и 

ревиталиације парка 

 
једнократно 

 
15.000.000,00 

7.  Измуљавање рибњака једнократно 300.000,00 

8.  Чишћење смећа сваке године 120.000,00 

9.  Кошење и уклањање корова и траве 

 

 

 

 

сваке године 1.000.000,00 

10.  Куповина опреме и уређаја за 

одржавање 

 

 

 

 
једнократно 

 
1.000.000,00 

 
11.  Куповина напртњача за 

гашење пожара 

 
једнократно 

 
50.000,00 

12.  Куповина млатилица за 

гашење пожара 

 
једнократно 

 
30.000,00 
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13.  Штампање флајера, 

публикације и др... 

 
сваке године 

 
200.000,00 

14.  Израда WEB SITE-а једнократно 200.000,00 

15.  Одржавање WEB SITE-а сваке године 30.000,00 

16.  Трошкови едукације сваке године 200.000,00 

17.  Израда пројекта сваке године 300.000,00 

 
УКУПНО: 

 
19.248.000,00 
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