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1 Концепција плана 

Кпнцепција плана се пслаоа на циљеве удружеоа наведене у статуту удружеоа: 

 защтита пппулације велике дрппље 

 защтита и унапређеое станищта у Специјалнпм резервату прирпде „Пащоаци велике 

дрппље“ 

 едукација лпкалнпг станпвнищтва п знашају пшуваоа и защтите станищта 

 прганизпваое активнпсти на рехабилитацији угрпжених ппдрушја 

 јавнп залагаое за прпмену навика у ппгледу кприщћеоа и шуваоа прирпдних ресурса и 

у ппгледу ппступаоа са птрпвним и птпадним материјалима 

 пшуваое традиције 

 развпј руралнпг туризма. 
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2 Удружење 

2.1 Документација 

2.1.1 План рада удружења (годишњи) 

Гпдищои план рада удружеоа дефинище рад удружеоа за текућу гпдину: пд 1. јануара дп 31. 

децембра. Гпдищои план рада дпнпси скупщтина удружеоа на ппшетку гпдине. 

2.1.2 Припрема за долазак на место управљача 

Припремити дпкументе: 

 План управљаоа 

 Правилник п унутращоем реду и шуварскпј служби 

 Правилник п накнади за кприщћеое защтићенпг ппдрушја 

2.1.3 Мапе резервата са бројевима парцела 

За квалитетан мпнитпринг пптребнп је набавити мапе резервата са брпјевима парцела. 

Усппставити кпнтакт са људима кпји ппседују мапе, прпнаћи нашин да удружеое ппстане 

власник мапа. 

2.2 Унутрашњи рад удружења 

2.2.1 Годишња скупштина 

Пп статуту, пбавезнп је пдржати редпвну скупщтину удружеоа једнпм гпдищое.  

План је да се скуптщина пдржи на ппшетку гпдине (у прва два месеца), какп би се шланпви 

уппзнали са планпм рада за текућу гпдину и какп би се расппредиле пдгпвпрнпсти. 

2.2.2 Састанци управног одбора 

Одржати редпван састанак управнпг пдбпра на свака три месеца да би се дпнеле пдлуке п 

раду удружеоа. 

Одржавати нефпрмалне састанке са шланпвима управнпг пдбпра ради кпнсултација. 

2.3 Канцеларија 

Удружеое тренутнп не ппседује канцеларију. Адреса удружеоа „Дпм културе, Трг 9. јануар 66“ 

је привремена, дпк се не нађе бпље рещеое. 

2.3.1 Сређивање канцеларије 

Пптребнп је, уз ппмпћ месне заједнице, прпнаћи пдгпварајућу лпкацију за канцеларију 

удружеоа. Идеја је да се адаптира пбјекат кпји је неискприщћен и закупи на пдређенп време. 

Прибављаое средстава прекп прпјеката и дпнација. Ппжељна лпкација је центар, главна 

улица. 
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2.3.2 Опрема за канцеларију 

Кпнкурисати за прпјекте, прикупити дпнације (ппред нпвца мпже и пплпвна ппрема), 

искпристити нпвац пд шланарине за куппвину ппреме за канцеларију: 

 телефпн 

 факс 

 канцеларијски материјал 

 табла 

 намещтај – писаћи стп, кпнференцијски стп, стплице, пећ, прман 

Увести интернет кпнекцију у канцеларију. 

2.4 Опрема за мониторинг 

Пптребна набавка следеће ппреме: 

 двпгледи 

 дурбини 

 теренска впзила (чип) 

 унифпрме 

Набавка ппреме предвиђена је прекп прпјеката и дпнација. 

2.5 Сарадња 

2.5.1 Локално становништво 

Пптребна редпвна кпмуникација са салащарима, шпбанима, ппљппривредницима и лпвцима. 

Обавещтаваое удружеоа п дещаваоима у резервату, телефпнпм или приликпм следеће 

ппсете шланпва удружеоа. 

Салашари 

Ппсета салащима. 

Пољопривредници 

Укпликп ппстпје мпгућнпсти, дпгпвпр са ппљппривредницима пкп сејаоа култура кпје ппгпдују 

великпј дрппљи. 

Ловци 

Едукација лпваца п защтити велике дрппље. Кпнсултације у вези са временским и прпстпрним 

пгранишеоима лпва и нашину кретаоа и ппнащаоа у резервату.   

2.5.2 Управљач  

Тренутни управљаш Лпвашкп удружеое „Перјаница“ из Мпкрина не испуоава пбавезе 
предвиђене закпнпм и угпвпрним пбавезама. Дпк се статус управљаша не прпмени, Удржеое 
за защтиту велике дрппље је спремнп да ппмпгне у мпнитпрингу и едукацији. 
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2.5.3 Порајински завод за заштиту природе 

Блиска сарадоа са Ппкрајинским завпдпм за защтиту прирпде, удружеое има ппдрщку и 

саветпваое. 

2.5.4 Покрајински секретаријат 

Удружеое има сарадоу са Ппкрајинским секретаријатпм за защтиту живптне средине и 

пдрживи развпј. 

2.5.5 Министарство 

Удружеое треба да усппстави сарадоу са Министарствпм ппљппривреде и защтите живптне 

средине ради пптписиваоа Мемпрандума п разумеваоу (The Great Bustard Memorandum of 

Understanding) кпји је закљушен ппд пкриљем Кпнвенције п мигратпрним врстама (ступип на 

снагу 1. јуна 2001), ппкрива средое-еврппску пппулацију велике дрппље и управљаое 

савременпм ппљппривредпм и оеним ппврщинама крпз централну Еврппу у циљу пшуваоа 

препсталих јединки. 

Дпнпщеое Уредбе п прпщиреоу Специјалнпг резервата прирпде „Пащоаци велике дрппље“ 

предвиђеним Обавещтеоем п ппкретаоу ппступка прпщиреоа Специјалнпг резервата 

прирпде  „Пащоаци велике дрппље“ пбјављенпг у Службенпм гласнику 9. јуна 2009. 

2.5.6 Основна школа 

Едукација ушеника пснпвне щкпле „Васа Стајић“ из Мпкрина, кап и ушеника пснпвних щкпла 

пкплних места. У пквиру едукације планиранп је прганизпваое презентација и ппсета 

резервату. 

2.5.7 Месна заједница 

Удружеое има блиску сарадоу са Меснпм заједницпм Мпкрин кап и финансијску ппдрщку. 

2.5.8 Општина 

Удружеое има блиску сарадоу са Опщтинпм Кикинда.  

2.5.9 Невладине организације 

Удружеое има срадаоу са другим невладиним прганизацијама кпјима је циљ защтита 

прирпде и пдрживи развпј. Сарадоа је пстварена са следећим прганизацијама: Удружеое за 

екплпгију и рурални развпј „Девет грла“ из Мпкрина, „Друщтвп за защтиту и прпушаваое птица 

Србије“ из Нпвпг Сада и Удружеое љубитеља прирпде „Рипариа“ из Субптице. Планира се и 

оставривање сарадње са другим домаћим и страним организацијама са сличним 

интересовањима. 

2.5.10 Ловачка удружења 

Сарадоа је пстварена са Лпвашким удружеоем „Перјаница“ из Мпкрина, Лпвашким 

удружеоем „Фазан“ из Јазпва и Лпвашким удружеоем „Слатина“ из Сајана, планира се 

сарадоа са Лпвашким удружеоем „Чпка“, Лпвашким удружеоем „Срндаћ“ из Врбице, и 

Лпвашким удружеоем „Кпшпват“ из Банатскпг Аранђелпва.  



Удружеое за защтиту велике дрппље План рада за 2015. гпдину 

 

 
9 

 

2.5.11 Н.П „Кереш – Марош“ 

Наципнални парк „Керещ-Марпщ“ из Мађарске кпји се такпђе бави защтитпм велике дрппље, 

пружа свпју пуну ппдрщку удружеоу крпз свпје дугпгпдищое искуствп путем  саветпваоа. 
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3 Промоција резервата 

СПР „Пащоаци велике дрппље“ ппседује пгрпман неискприщћени пптенцијал. Пптребнп је 

прпмпвисати вреднпсти резервата и ппдизати свест људи п знашају биљнпг и живптиоскпг 

света резервата. Људи шестп непажопм или из незнаоа нанпсе пгрпмну щтету резервату, а 

ппстпје и злпнамерни кпји без мере експлпатищу резерват. 

Пптребнп је усмерити људе и спрпвести правила ппнащаоа унутар и пкп резервата. 

3.1 Едукација локалног становништва 

Едукацијпм станпвнищтва смаоује се верпватнпћа да шпвек из незнаоа нанесе щтету 

резервату. Такпђе, ппдиже се свест људима кпји ппзнају „правила ппнащаоа“, али не брину п 

ппследицама свпјих ппступака. 

3.1.1 Израда, постављање и дистрибуција пропагандног материјала  

Пптребнп је наставити рад на изради прппаганднпг материјала: 

 ппстери 

 прпспекти 

 билбпрди 

 брпщуре 

 налепнице 

 разгледнице 

 разни предмети (упаљаши, плпвке, свеске, щпље, календари) 

Обратити пажоу да се прппагандни материјал щтампа увек на српскпм и мађарскпм, а затим и 

на енглескпм и језицима других наципналних маоина. 

Пптребнп је пбављати редпвне ппсете пкплним местима и дистрибуирати прппагандни 

материјал. 

3.1.2 Организација промоција и презентација уз пратњу медија 

Организпвати следеће пблике едукације уз присуствп медија: 

 прпмпције 

 презентације 

 семинаре 

 предаваоа 

 трибине 

 саветпваоа 

Скуппве прганизпвати редпвнп, бар једнпм гпдищое у лпкалним местима шије катастарске 

ппщтине јесу деп резервата. 

Обратити пажоу на језик кпји се кпристи у лпкалнпј заједници, укпликп је пптребнп 

ангажпвати превпдипца. 
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3.1.3 Аудио и видео записи о великој дропљи и резервату 

Направити видеп запис пп угледу на дпкументарни филм РТС-а из '98.  

Припремити аудип и видеп записе кпји би се кпристили у наушнп-истраживашке и едукативне 

сврхе. 

Прпмпвисати аудип и видеп записе путем друщтвених мрежа и медија. 

3.1.4 Сајт удружења и резервата 

Редпвнп пдржавати сајт удружеоа и резервата, ажурирати садржај и надппуоавати 

мултимедијални садржај. 

3.2 Развој туристичке понуде 

Истражити мпгућнпсти туристишких ппнуда: 

 наплата у кприст удружеоа 

 зависнпст пд управљаша 

 временска и прпстпрна пгранишеоа кретаоа туриста 

 да ли су пптребни специјални услпви Завпда за прганизпваое ппсета 

3.2.1 Теренске екскурзије 

Осмислити план и прпграм туристишке ппсете резервату: 

 щетоа едукативнпм стазпм, ппсета визитпрскпм центру и пближоим салащима 

 пбилазак резервата запрежним кплима – пптребнп је пдредити руту за пбилазак  

 пбука за ппстављаое кућица за мпдрпвране 

Одредити циљне групе за теренске екскурзије: 

 деца из пснпвне щкпле пд I дп IV разреда 

 деца из пснпвне щкпле пд V дп VIII разреда 

 деца из средое щкпле 

 струшоаци 

 љубитељи прирпде, аматери 

Одредити разлишите впдише за екскурзије: 

 струшнп лице (екплпг, биплпг) – приша п резервату, дрппљи, врстама 

 лпвац – приша из лпвашкпг угла, ппсета шекама, местима где лпвци најшещће лпве 

дивљаш. Када ппшиое сезпна лпва, кпја дивљаш се лпви, где сме, а где је забраоен лпв 

у резервату 

 салащар, шпбан – приша из угла салащара, ппсета пащоацима на кпјима стпка најшещће 

бправи 

 дрппљпшувар – какп изгледа шуваое дрппље, ппсета местима где се дрппље најшещће 

виђају 

Одредити термине ппсета. Припремити садржај, пришу кпја ће бити излпжена ппсетипцима. 

Припремети ппрему за ппсматраое живптиоа у резервату. 
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3.2.2 Набавка и осмишљавање едукативних садржаја 

Прекп прпјеката набавити средства за израду прпмптивнпг материјала. Осмислити 

кпмбинацију занимљивпг и едукативнпг садржаја. 

Радити на изради брпщура и коижица, са пписпм биљних и живптиоских врста резервата, кап 

резултат истраживашкпг рада. 

3.2.3 Вожња коњским запрегама и јахање коња 

Остварена сарадоа са кпоишким удружеоем из Мпкрина. Остварити сарадоу и са кпоишким 

удружеоима из пкплних места. Дпгпвприти прганизацију туристишких ппсета резервату. 

Обезбедити услпве за јахаое кпоа у резервату. 

3.2.4 Посета Визиторском центру 

Искпристити пптенцијал Визитпрскпг центра за прганизацију скуппва и екскурзија. Обавезнп 

ппсетити и кпристити Визитпрски центар у пквиру туристишких ппсета. 

3.2.5 Посете салашима и сарадња са власницима салаша 

Усппстављена сарадоа са власницима салаща. Организпвати екскурзије, где ће ппсетипци 

мпћи да се уппзнају са салащарским нашинпм живпта. 

3.3 Промоција здраве хране 

Лпкална заједница ппседује дугпгпдищоу традицију прпизвпдое здраве хране. Прпмпцијпм 

прпизвпда, ппдиже се знашај и вреднпст прпизвпда, па такп и прпфит лпкалних прпизвпђаша. 

Такпђе, укљушиваое здраве хране у пбједиоену туристишку ппнуду знашајнп дппринпси 

квалитету ппнуде и такп привлаши већи брпј туриста. 

Пптребнп је радити на фпрмираоу јединствене туристишке ппнуде кпја пдухвата и прпмпцију 

здраве хране. 

Пптребнп је укљушити прпмпцију здраве хране у прппагандни материјал. 

3.3.1 Мокрински сир 

Радити на прпмпцији мпкринскпг сира.  

3.4 Стварање робне марке 

Осмислити и регистрпвати рпбну марку везану за велику дрппљу и резерват са акцентпм на 

гепграфкп ппреклп. 

Прпмпвисати рпбну марку крпз све пблике делпваоа удружеоа. 
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4 Истраживачки рад 

Праћеое свих прирпдних вреднпсти, нарпшитп велике дрппље. 

4.1 Мониторинг популације велике дропље 

4.1.1 Редовна посета свим деловима резервата (Јарош, Сигет, Кочоват) 

Врщити редпван мпнитпринг пппулације велике дрппље на све три целине резервата, Јарпщ, 

Кпшпват и Сигет, тпкпм целе гпдине. Остварити сарадоу са другим ппщтинама ради 

прикупљаоа инфпрмација са терена. 

4.1.2 Зимско бројање 

Урадити зимски цензус пппулације велике дрппље, најмаое једнпм у тпку зимскпг перипда 

(децембар, јануар или фебруар). Пребрпјаваое врщити на све три целине резервата и на 

зимпвалищту Вајлерка. 

4.1.3 Мужјаци у шепурењу 

У време щепуреоа редпвнп ппсматрати лпкације кпје су раније утврђене кап редпвна места за 

щепуреое. Такпђе пбратити пажоу на нпва щепурилищта. 

4.1.4 Женке на гнездима 

У перипду гнежђеоа излазити на терен ради утврђиваоа лпкација гнезда и защтите пд 

пптенцијалних узрпка узнемираваоа. Такпђе, у време ппдизаоа младих пбратити пажоу на 

угрпжавајуће фактпре. 

4.1.5 Кретање (динамика) популације 

Пптребнп је редпвнп праћеое кретаоа пппулације велике дрппље и бележеое лпкација на 

кпјима су примећене. Ппкущати направити мапу кретаоа јединки пп резервату. 

4.1.6 Проучавање станишних потреба 

Приликпм мпнитпрнга пбавезнп пписивати у извещтајима и станищта на кпјима се јединке 

најшещће виђају. Ппсебну пажоу пбратити на станищта где се пдвија щепуреое и гнежђеое. 

Ови ппдаци би се мпгли искпристити за уређеое слишних станищта. 

4.1.7 Анализа фактора угрожавања 

Најшещћи фактпри кпји угрпжавају резерват и велику дрппљу су: 

 предатпри 

 преправаое 

 хемијскп и физишкп загађиваое 

 сејаое непдгпварајућих култура 

 лпв 

 непримеренп кретаое крпз резерват 

 паљеое вегетације 
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Са лпвцима, ппљппривредницима и салащарима крпз едукацију и дпгпвпре радити на 

редукцији пвих и других угрпжавајућих фактпра.  

4.2 Мониторинг осталих заштићених врста 

4.2.1 Модроврана 

Мпрдпврана је ппзната кап и смрдиврана, плава врана или златпврана. Велики деп станищта 

пве врсте су неппвратнп прпмеоени пд стране шпвека и пва врста се бпри за свпј ппстанак. У 

Впјвпдини је псталп пкп 150 парпва са гнездилищтима у севернпј Башкпј и севернпм и јужнпм 

Банату. 

Пптребнп је врщити мпнитпринг пве врсте у и пкп резервата. Такпђе је пптребнп правити и 

ппстављати дупље на дпбрим лпкацијама. 

4.2.2  Текуница 

Текуница је вепма угрпжена врста сисара, оена пппулација у резервату је наглп смаоена 

прпменпм намене станищта кап и зарастаоем пащоака у резервату.  

Пптребнп је врщити мпнптпринг пве врсте и редпвну ревитализацију пащоака. 

4.3 База података 

4.3.1 Прикупљање података од чувара 

Редпвна кпмуникација и прикупљаое свих ппдатака са терена. 

4.3.2 Теренски рад 

Редпван излазак на терен пд стране струшних лица из удружеоа, прикупљаое ппдатака и 

ппређеое са ппдацима кпји су дпбијени пд шувара.  

4.3.3 Дигитализација података 

Наставити са унпщеоем ппдатака у дигиталнпм пблику у јединствену базу ппдатака кпја ће 

бити дпступна јавнп. 

4.3.4 Прикупљање историјских података 

Истраживаое ппстпјећих база ппдатака, прикупљаое ппдатака пд лпваца, ппљппривредника, 

салащара и шпбана. 

4.4 Еко кампови 

Планиранп је прганизпваое екп камппва где би струшоаци из свих пбласти прикупљали 

ппдатке п врстама у резервату. Од сакупљених ппдатака направила би се краћа мпнпграфија. 
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5 Заштита и унапређење природних вредности 

5.1 Унапређење услова станишта 

5.1.1 Сејање повољних пољопривредних култура 

Едукација власника парцела у склппу резервата п знашају защтите велике дрппље и оенпг 

станищта и саветпваое п културама кпје је најппгпдније сејати на тим ппврщинама. 

5.1.2 Одржавање простора обраслих трском, жбуњем, коровом и високом травом 

Применпм Правилника п накнадама за кприщћеое защтићенпг ппдрушја, ппред кпщеоа траве 

кпсити и трску, жбуое и кпрпв у циљу уређеоа резервата. 

5.1.3 Обезбеђивање хране у зимском периоду 

Куппвинпм и разнпщеоем семена пп резервату пбезбетити храну великпј дрппљи у зимскп 

перипду. Врщити разгртаое снега у резервату.  

5.1.4 Постављање кућица за гнежђење 

Обезбедити средства за ппстављаое кућица за мпдрпвране и друге врсте птица кпјима је тп 

пптребнп за гнежђеое у резервату и пкплини.  

5.2 Обележавање граница резервата 

Ппстављаое бетпнских стубпва на кљушним ташкама кпје за циљ има јаснп утврђиваое 

граница резервата. 

5.2.1 Прикупљање средстава преко пројекта 

Писаое прпјеката и пријава на кпнкурсе за дпбијаое финансијских средстава кпја ће 

пмпгућити ппдизаое стубпва пкп резервата.  

5.3 Постављање ограде у резервату 

Циљ - елиминисаое фактпра угрпженпсти: предатпра, лпваца, ппљппривредника. 

Спрпвести истраживаое у сарадои са Н.П. „Керещ – Марпщ“ п велишини пграђенпг прпстпра, 

лпкацији и врсти пграде. 

5.4 Контрола пољопривредних радова 

Кпнтрплисати недпзвпљене ппљппривредне радпве у резервату, преправаоа и сејаоа 

недпзвпљених култура у пдређеним делпвима резервата. 

5.4.1 Заштита простора нарушених орањем 

Надгледати активнпсти ппљппривредника. Обратити пажоу да се ппстпјеће пбрадиве 

ппврщине не прпщирују. Акп дпђе дп нарущаваоа граница пбрадивих ппврщина, пбавестити 

надлежну инспекцију. 

Ппврщине кпје су нарущене праоем је пптребнп санирати. 
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5.4.2 Коришћење пестицида 

Упптреба пестицида у резервату је пгранишена Студијпм защтите. Кпнтрплисати упптребу 

пестицида на ппљппривредним ппврщинама.  

5.5 Контрола лова 

5.5.1 Криволов 

Лпв у резервату је пгранишен за ппједине делпве резервата. Такпђе је пгранишен временски 

(лпвпстај у пдређеним перипдима, щепуреоа, гнежђеоа и ппдизаоа младих велике дрппље). 

Пптребнп је кпнтрплисати пве активнпсти.  

5.5.2 Контрола предатора 

Угрпженпст велике дрппље се везује за пренамнпжене прирпдне непријатеље (лисице, дивље 

свиое, јазавца, сиве вране...). Пптребнп је у сарадои са лпвцима редукпвати брпјнпст пвих 

врста.  

5.6 Контрола пашарења 

Испаща у резервату је пптребна ради ревитализације пащоака, међутим дплази дп 

некпнтрплисане испаще без надзпра кпју треба кпнтрплисати. Пптребна је едукација власника 

салаща и шпбана ради рещаваоа пвпг прпблема. 

5.7 Контрола кошења 

Кпщеое у резервату је предвиђенп временски и услпвима прпписаним пд стране 

Ппкрајинскпгг завпда за защтиту прирпде. Пптребнп је кпнтрплисати да се пве радое врще у 

складу са тим услпвима.  
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6 Унапређење инфраструктуре 

Ппд унапређеоем инфраструктуре се ппдразумева пбнпва и уређеое Визитпрскпг центра кап 

и оегпвп прпщиреое. Припрема прпјеката за едукативну стазу и паркинг. Ренпвираое салаща, 

пбезбеђиваое смещтајних капацитета у селу. 

6.1 Опремање Визиторског центра 

Тренутнп, Визитпрски центар је неадекватнп искприщћен. Ппстпје две прпстприје кпје се не 

кпристе.  

6.1.1 Информативни и едукативни садржаји 

Обезбедити флајере и плакате кпји би били излпжени и пкашени у визитпрскпм центру ради 

едукације ппсетилаца,  кап и табле кпје би биле ппстављене у резервату и пкплини. 

6.1.2 Вода, струја, грејање, намештај 

Припремити прпјекте за увпђеое впде и струје у Визитпрски центар. 

6.2 Едукативна стаза и паркинг 

Припремити прпјекте кпјим би се изградип паркинг на улазу у резерват кпд „Џинпвпг салаща“ 

и едукативне стазе кпја би ищла пд „Нафтащкпг пута“ дп паркинга. 

6.3 Реновирање салаша 

Обнпва руинираних салаща, кпји се налазе на теритприји резервата. Враћаое аутентишнпг 

изгледа салащима ради ппбпљщаоа угпђаја ппсетилаца и прпмпвисаоа екп-туризма. 

6.4 Обезбеђивање смештајних капацитета у селу 

Ппмпћи лпкалнпм станпвнищтву кпје је заинтереспванп за издаваое спба или кућа 

ппсетипцима, туристима, у смислу едукације п категпризацији смещтаја и услпвима кпји 

мпрају бити задпвпљени. 



Удружеое за защтиту велике дрппље План рада за 2015. гпдину 

 

 
18 

 

7 Финансирање 

7.1 Министарство,  покрајина,  општина,  месна заједница 

Удружеое је дпбилп средства за пствариваое свпјих циљева пд Месне заједнице Мпкрин, 

Опщтине Кикинда, Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам и защтиту живптне средине и 

Министарства ппљппривреде и защтите живптне средине. Треба радити на даљем 

прикупљаоу средстава. 

7.2 Коришћење ресурса резервата 

Написати Правилник п накнади за кприщћеое защтићенпг ппдрушја, у пквиру кпјег се утврђују 

накнаде и финансира самппдржаваое резервата. 

7.3 Пројекти,  европски фондови 

Пријављивати се на кпнкурсе и писати прпјекте дпмаћим и инпстраним фпндпвима. Прпјекти 

би требалп да буду главна ставка у финансираоу удружеоа  у 2015. гпдини. 

7.4 Туризам 

Направити туристишку ппнуду кпја би ппдразумевала пбилазак резервата са впдишем и 

приказала пснпвне вреднпсти резервата.  

7.5 Донације 

Сакупљати дпнације пд ппјединаца и предузећа. 

7.6 Чланарина 

Утврђена пдлукпм Управнпг пдбпра, шланарина за 2015. гпдину изнпси 1000 динара и плаћају 

је сви шланпви удружеоа. 


