
ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВОДИ ИЗ СВИХ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА 

ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2018. ГОД 

 

 

Законски основ за израду годишњих Програма управљања заштићеним подручјима лежи 

у Закону о заштити природе, члан 54 који јасно прописује процедуру и временске оквире 

припреме наведених програма.  

У наставку су дати кратки прегледи (изводи) из програма управљања за 2018. годину за 

заштићена подручја од националног интереса којима управља ЈП „Војводинашуме“.  

 

 

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“ 

 
СРП„Ковиљско-петроварадински рит“ је заштићен Уредбом Владе Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, бр.44/2011). Управљач је израдио План управљања за период 

2012.- 2021. године и за исти прибавио сагласност ресорног Министарства, по претходно 

прибављеним мишљењима надлежних Министарстава (Сагласност бр.353-02-150/2013-

02 од 09.08.2013.год.) и Програм управљања у складу са Законом о заштити природе 

(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), члан 54.  

Програм управљања СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ за 2018. годину, урађен је у 

складу са Решењем о условима заштите природе издатим од Покрајинског завода за 

заштиту пририде (Решење бр. 03-2343/2 од 22.09.2017. год.).   

Резерват представља репрезентативни и очувани ритски комплекс у Бачкој на левој и 

десној обали Дунава чије га воде редовно плаве. Специфичност се огледа у очуваности 

и разноврсности изворних орографских и хидрографских облика ритова као што су: 

речне аде, стари водени рукавци,  меандри, плиће и дубље депресије и баре, као и обалске 

греде настале ерозивним и акумулативним процесима. Ковиљско - петроварадински рит 

има статус IBA подручја, значајно подручје за птице. Ковиљски рит, IBA код 005, нац. 

код RS007IBA; површина 9.594 ha (Пузовић и сар.2009); Ковиљско - петроварадински 

рит, 5.500 ha ; IBA код 005(Heath and Evans, 2000); Ковиљски рит, 4.000 ha, IBA kod 037, 

нац. код CEP 013/YU 036, (Grimmett&Jones, 1989) и IPA подручја, подручје резервата 

издвојено је 2004-2005. године као међународно значајно ботаничко подручје на 

површини од 4.844 ha (Стевановић и сарадници). Од 2012. године има статус Рамсарског 

подручја.  

Генерални циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог коришћења  СРП 

„Ковиљско-петроварадински рит“ заснован је на: 

• очувању бара и мочвара, остатака влажних ливада у депресијама и галеријских 

плавних ритских шума на гредама, а све у циљу заштите приоритетних станишта 

у Републици Србији; 

• заштити природних вредности, нарочито Крчединске аде и очуваних ритских 

шума и мочвара на Курјачкој греди и Козјаку као репрезентативних влажних 

станишта; 

• заштити и очувању барских екосистема карактеристичних за велика плавна речна 

подручја,  

• заштити макрофитске вегетације и богатог и разноврсног специјског диверзитета;  



• заштита значајних врста на националном и међународном нивоу, која захтева 

примену традиционалних видова коришћења природних ресурса као меру активне 

заштите. 

Међу најважнијим активностима које су планиране за 2018. годину могу се издвојити: 

наставак радова на санација и ревитализација водених станишта на потезу Шлајз - Намет 

– Tиквара, израда и постављање мобилијара, активности на ревитализацији и санацији 

влажних станишта на локалитету Курјачка греда, Шлајз и Тиквара, израда пројекта 

санације и уређење локалитета Карловачки Дунавац, израда студије „Флористичке и 

вегетацијске карактеристике ливадских екосистема у СРП Ковиљско-петроварадински 

рит“ и израда студије „План развоја екотуризма у специјалном резервату природе 

Ковиљско - петроварадински рит“.  

Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део резервата 

који има статус Рамсарског подручја али и на део резервата који је обухваћен 

Еколошком мрежом. У том смислу овај програм у доброј мери може се разматрати као 

програмом управљања Рамскарским подручјем и Еколошком мрежом истовремено.  

 

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „OБЕДСКА БАРА“ 
 

Програм управљања СРП ”Обедска бара” за 2018 годину урађен је у складу са Планом 

управљања. На план управљања Специјалног резервата природе ,,Обедска бара” 2011-

2020 је добијена сагласност Министарства 21.03.2012 год., Уредбом о заштити 

Специјалног резервата природе “Обедска бара“ и Законом о заштити природе. 

За израду програма управљања за 2018. год исходовани су услови заштите природе бр. 

03-2407/02 од 09.10.2017 и 03-2709/2 од 25.10.2017. год од Покрајинског завода за 

заштиту природе. 

Закон о заштити природе и Уредба о заштити Специјалног резервата природе “Обедска 

бара” дефинишу потребне смернице за одређивање циљева заштите, очувања 

унапређивања и развој овог заштићеног подручја. Основни принципи и циљеви који су 

континуирани и спроводе се сваке године: 

• Управљање заштићеним подручјем на начин да се у потпуности спроводе 

успостављени режими заштите и очува заштићено подручје; 

• Обезбеђивање услова за спровођење научно-истраживачких, културних, 

васпитно-образовних и информативно пропагандних активности; 

• Унапређење послова заштите, очувања и унапређење заштићеног подручја кроз 

едукацију стручних капацитета Управљача; 

• Одржавање изворних екосистема и њихове мозаичности у циљу опстанка 

(повратка) ретких и угрожених биљних и животињских врста. 

•  Успостављање оптималног процентуалног односа просторног распореда водене, 

барске, ливадске и шумске вегетације, путем ревитализације зараслих-

деградираних станишта. 

• Функционално оспособљавање подручја које има за циљ “мудро” коришћење 

исцрпљивих и обновљивих ресурса (земљиште, вода, ваздух, биљке, животиње). 

Динамика коришћења природних ресурса је прилагођена потребном времену за 

њихово обнављање.  

• Сви видови радова на заштићеном подручју ће се спроводити “корак по корак”- 

фазно; 



• Обезбедити финансијска средства и контролисати њихово коришћење у складу са 

програмом (натурално и финансијски). 

• Промоција и презентација Резервата и његових вредности на сајмовима, 

скуповима, конференцијама и сл. 

Међу најважнијим активностима које су планиране за 2018. годину могу се издвојити: 

кошење влажних ливада, ревитализација влажних станишта, набавка едукативних 

елемената за децу, израда осматрачнице, израдамакете Обедске баре, набавка чамаца и 

сл. 

Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део резервата 

који има статус Рамсарског подручја али и на део резервата који је обухваћен 

Еколошком мрежом. У том смислу овај програм у доброј мери може се разматрати као 

план управљања Рамскарским подручјем и Еколошком мрежом истовремено.  

  

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ 

 

Плански основ за израду програма управљања за 2018. год. је десетогодишњи план 

управљања за Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ за период 2011. – 2020. 

који је добио сагласност  Министарства 21.03.2012., Закон о заштити природе и Уредба 

о заштити Специјалног резервата природе "Горње Подунавље", Решење о мерама и 

условима заштите природе број 03-2879/2. 

Као главни циљеви за СРП „Горње Подунавље“ (у даљем тексту СРПГП) у 2018. год се 

могу навести:  

• Ревитализацција станишта - очување плавног подручја реке Дунав и свих његових 

основних  карактеристика 

• Инвентар флоре и фауне, мапирање угрожених биљних врста и  станишта, 

картирање станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста, 

истраживање просторног распореда, величина популација и примена мера заштите 

популација гмизаваца и водоземаца на подручју Резервата, истраживање 

дистрибуције алги пришљенчица и маховина, хидролошка истраживања, 

истраживање биолошког и хемијског квалитета воде  

• Праћење стања  природних вредности и мониторинг  кључних врста и њихових 

станишта – орао белорепан, црна рода, шумска сова, беловрата мухарица  

• Активна заштита кључних врста и њихових станишта (активно сузбијање 

инвазивних врста биљака – багремац, врба ива и ракита, посебне мере заштите 

флоре и вегетације – одржавање ливада и слатина кошењем). Фаворизовање и 

унапређење аутохтоних природних вредности – примена активних мера заштите 

екосистема, санација и ревитализација вредних станишта, реинтродукција ретких 

или  угрожених врста, 

• Очување предеоних карактеристика подручја, 

• Обезбеђивање одрживог коришћења природних потенцијала – шумарство, 

ловство, риболов, туризам, рекреација, 

•  Усклађивање  дозвољених  видова  коришћења природних  ресурса   са потребама 

заштите и очувања природног добра и развијање  принципа  одрживог  развоја, 

• Сарадња у оквиру националне и међународне мреже заштићених  подручја и  

развијање  оптималне  праксе  у  управљању  оваквим  специфичним природним 



добром и у том оквиру одговарајуће  презентације  природних  вредности  

националног  значаја, 

• Развој природи блиског туризма и за то потребне инфраструктуре 

• Образовни рад са младом популацијом интензивирањем едукативних посета деце 

школског узраста  

• Унапређење сарадње са другим  корисницима  подручја  и локалним заједницама 

на развоју еко-туризма и промоцији Резервата. Усклађивање туристичко-

рекреативних, културних и едукативних  садржаја са потребама локалних  

заједница – формирање заједничке туристичке понуде 

• Презентација  и  популаризација  природних вредности  подручја.  

Међу најважнијим активностима које су планиране за 2018. годину могу се издвојити: 

мониторинг слепог миша, одржавање ливада и слатина кошењем, санација и 

ревитализација влажних станишта, уклањање инвазивних врста, изградња етажног 

грејања у екоцентру „ Карапанџа“, санитарни чвор за особе са посебним потребама у 

екоцентру „Карапанџа“, реализација пројекта "Ревитализација барског станишта 

Чустатово", уређење стазе са особе са посебним потребама и др. 

Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део резервата 

који има статус Рамсарског подручја али и на део резервата који је обухваћен 

Еколошком мрежом. У том смислу овај програм у доброј мери може се разматрати као 

програм управљања Рамскарским подручјем и Еколошком мрежом истовремено.  

 

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА“ 

Програм управљања Специјалним резерватом природе ,,Делиблатска пешчара'' за 2018. 

годину донешен је на основу Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 

88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), а у вези са Уредбом о заштити СРП ''Делиблатска 

пешчара'' („Сл. гласник РС“ бр. 3/02 и 81/08) и Плана управљања СРП ''Делиблатска 

пешчара'' за 2011. - 2020. годину (Сагласност Министарства животне средине, рударства 

и просторног планирања бр. 353-02-2539/2011-03 од 21. 03 2012. године) и услова 

заштите природе издатих од Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-2417/2 од 

27.10.2017. год. 

Циљеви заштите  угрожених врста као и пешчарских, степских, шумских и мочварних 

станишта у зонама режима првог степена заштите, очувања комплекса посебне заштите, 

унапређења подручја посебне заштите мерама санације и ревитализације степских 

станишта и одрживог коришћења шумских и водених ресурса Специјалног резерват 

природе ''Делиблатска пешчара'' су усмерени ка реализацији: научно-истраживачке, 

васпитно-образовне, културне и  информативно-пропагандне функције Резервата. Ови 

циљеви су пројектовани Планом управљања  СРП ''Делиблатска пешчара'' за 2011. - 2020. 

годину и постављени задацима у Програму управљања за 2018. годину. Њихово 

остварење ће се извршити  организованим спровођењем планираних активности и 

радова. 

Међу најважнијим активностима које су планиране за 2018. годину могу се издвојити: 

изношење хране на хранилиште, кошење пашњака, обележавање јубилеја Пешчаре, 

конверзија жбунасте у травну вегетацију, реализација пројеката за вука у божура, израда 

новог мобилијара, одржавање планинарских стаза  и др. 

Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део резервата 

који има статус Рамсарског подручја али и на део резервата који је обухваћен 



Еколошком мрежом. У том смислу овај програм у доброј мери може се разматрати као 

програм управљања Рамскарским подручјем и Еколошком мрежом истовремено.  

 

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СРП „БАГРЕМАРА“ 

 

СРП „Багремара“ је заштићен Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник 

РС“, бр.12/2007). Управљач је израдио План управљања за период 2011. – 2020. године 

и за исти прибавио сагласност ресорног Министарства, по претходно прибављеним 

мишљењима надлежних Министарстава (Сагласност бр.353-02-2538/2011-03 од 

21.03.2012.год) и Програм управљања у складу са Законом о заштити природе 

(„Службени гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010), члан 54.   

Специјални резерват природе „Багремара” стављен је под заштиту ради очувања јединог 

станишта биљне врсте кукурјак (Eranthis hyemalis (L.) Salisb) на територији Републике 

Србије. Ова вишегодишња ранопролећна геофита из породице љутића (Ranunculaceae) 

спада у категорију крајње угрожених врста биљака у Републици Србији. Програм 

управљања СРП „Багремара“ за 2018. годину, урађен је у складу са Решењем о условима 

заштите природе издатим од Покрајинског завода за заштиту пририде (Решење бр. 03-

2339/2 од 10.10.2017. год.).   

На простору СРП "Багремара" у циљу интегралне заштите и очувања екосистемских 

вредности, уз ограничене и контролисане видове коришћења, у току 2018. године 

спроводиће се двостепени режим заштите везан за одређене површине и локалитете у 

резервату.  

У резервату се обезбеђује: 

• Еколошка ревитализацији природне шуме у дугорочном периоду - превођење  

културе багрема у резервату у полуприродну тј. природну шуму; 

• Зимска сеча, без котличања уз премазивање пањева ради сузбијања багремових  

изданака; 

• Чисте сече на мањим површинама (до 10hа); 

• Обнова шуме садњом садница на мањим површинама, без преоравања  

уништавања шумског земљишта; 

• Редовне мере неге и обнове шумских састојина; 

• Забрана коришћења хемијских средстава; 

• Очување појединачних стабала шумских воћкарица и аутохтоног дрвећа и  

грмља; 

• Сузбијање и уништавање агресивних дрвеснастих врста: Acer negundo, Amorpha 

fruticosa, Ailanthus glandulosa и уништавање зељастих инвазивних врста - Solidago 

serotina, Asclepias syriaca, и  др. Ове активности се спроводе сваке године, 

механичким средствима јер је употреба хемијскох препарата строго забрањена.  

• Усклађивање привредних делатности (шумарство, ловство, пољопривреда,  

енергетика, саобраћај и др.) са пословима заштите и унапређења стања природног 

добра; 

• Трајни мониторинг у Резервату (стање екосистема угрожавајућих фактора,  

ефеката мера усклађеног „мудрог“ коришћења и дозвољених развојних  

активности); 

• Повезивање интереса заштите природне са традицијом и одрживим развојем  

локалних заједница; 



• Сарадња са међународним, републичким, покрајинским и локалним установама, 

стручним и научним институцијама и невладиним организацијама које су 

повезане са заштићеним подручјем и интересима локалног становништва. 

 

Међу најважнијим активностима које су планиране за 2018. годину могу се издвојити: 

ревитализација станишта кукурјака и обнављање постојећег и израда новог мобилијара.  

Све планиране активности овим програмом имаће позитиван ефекат и на део резервата 

који има еколошког коридора. У том смислу овај програм у доброј мери може се 

разматрати као план управљања и еколошким коридором истовремено.  

 


