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ИЗМЕЊЕНИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ФРУШКА ГОРА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програм управљања Националним парком Фрушка гора за 2022.годину доноси се на
основу Закона о заштити природе (''Службени гласник РС'' бр.36/2009, 88/2010, 91/10 ,
14/2016 и 95/2018 – други закон) и на основу Закона о националним парковима
(''Службени гласник РС'' бр.84/2015 и 95/2018 – други закон)

УВОД
Национални парк Фрушка гора основан је ради: одржања степских и шумостепских
станишта; одржања шумских екосистема са разноврсним типовима храстових шума,
посебно реликтном термофилном шумом храстова са грабићем, медитеранског
обележја; очувања станишта и популације дивље флоре националног и европског
значаја са присуством панонских ендемских и бројних реликтних врста из терцијера и
породице орхидеја; очувања станишта 2 преко двеста врста птица, међу којима се
истиче орао крсташ, орао кликташ, црна рода, голуб дупљаш, црна жуна, беловрата
мухарица и црноглава стрнадица; очувања глобално угрожене врсте текуница; очувања
налазишта фосила, изданака са откривеним геолошким творевинама значајним за
сагледавање геолошке грађе и историјскогеолошког развоја литосфере; очувања
јединственог брдског предела са гребенским делом под шумом и падинама; очувања
реке Дунав, изворишта вода и влажних станишта; очувања културно-историјских
споменика са 17 српских православних манастира и заштите и очувања спомен
обележја. Национални парк Фрушка гора налази се на северу Републике Србије у
Аутономној покрајини Војводини и заузима Централни масив, Липик, Ворово, Надош и
Опаљеник, и већи број мањих просторних целина: Чортановачка шума, Курјаковац 1,
Курјаковац 2, Крушедолски пашњак, Нерадински до, Лединци - Старо Село, Врдник
колонија, Јазачки пашњаци, Реметски до, Манђелошки пашњаци, Лежимирски
пашњаци, Косаниште, Куњат, Аде и спрудови - Бразилија, Черевићке ливаде - Липска
страна, Милованово брдо, Дангуба, Марков до и Шидско Церје. Национални парк
Фрушка гора простире се на деловима територија: града Новог Сада - општина
Петроварадин, града Сремске Митровице, општина Бачка Паланка, Беочин, Инђија,
Ириг, Сремски Карловци и Шид, укупне површине 26.672 ха, од чега је 19.308 ха у
државној својини, а у приватној и другим облицима својине 7.364 ха, од чега је I
степеном обухваћено 3%, II степеном 67% и III степеном 30% укупне површине.
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1.Приказ главних природних и створених вредности, као и
природних ресурса
Фрушка гора је доминантна рељефна целина на југу Панонске низије и
непоновљив простор богате и очуване природе. Разнолик састав стена, јединствен
рељефни облик, воде, бујне шуме и отворена станишта у окружењу, разноврстан живи
свет и препознатљив људски печат, уклопљени и надовезани једно на друго чине
Фрушку гору особеним и драгоценим заштићеним подручјем.
Фрушка гора представља огледало геолошке грађе равничарских предела
потонулих терена Панонске низије у свом окружењу. У њеном језгру су присутне
палеозојске и мезозојске седиментне стене, мезозојске и терцијарне магматске стене
као и различити метаморфити. По ободним деловима планине, на њеним падинама и у
подножју, распрострањене су неогене наслаге стваране током Панонскoг мора и
различити генетски типови квартарних творевина.
Одликује се богатим геолошким диверзитетом који га чини јединственим
геотипом на нашим просторима. Овде се налазе многобројна налазишта фосила, бројни
изданци са откривеним геолошким творевинама значајним за сагледавање геолошке
грађе и историјско-геолошког развоја литосфере у Панонскоj регији и Подунављу.
Основно обличје Фрушке горе настало је тектонским процесима када је, издизањем
плоча дуж раседа образована структура хорста. Током квартара и навејавањем лесних
седимената створен је завршни облик Фрушке горе формирањем благих лесних заравни
на јужним и нешто краћим и одсеченијим на северним падинама. Падине Фрушке горе
су испресецане богатом мрежом потока бујичног карактера који често пресушују.
Потоци са јужне падине се губе у подножју, а са северне се пробијају до Дунава. На
некима од њих постоје водопади, једини у Војводини.
Фрушка гора својим обличјем условила је појаву специфичних микроклимата,
распоредом количине падавина и ублажавањем температурних крајности.
Фрушка гора је пре свега шумско подручје, уз мањи удео ливадостепске и шумо–
степске вегетације, шибљака и живица. Оно што Фрушку гору чини јединственом и
особеном управо је спој шумских, шумо-степских и ливадостепских станишта. Шуме
Фрушке горе сачињене су од великог броја врста дрвећа и грмља. Доминирају
сребрнолисна липа (Tilia tomentosa), храст китњак (Quercus petraea), буква (Fagus
silvatica) и граб (Carpinus betulus). Поред њих ту су и друге врсте храстова, попут цера
(Quercus cerris), медунца (Q. pubescens), крупнолисног медунца (Q. virgiliana),
балканског китњака (Q. daleschampii), сладуна (Q. frainetto), затим ситнолисна липа
(Tilia cordata), клен (Acer campestre), горски јавор (Acer pseudoplatanus), јавор млеч
(Acer platanoides), дивља трешња (Prunus avium), брекиња (Sorbus torminalis), жешља
(Acer tataricum), црни јасен (Fraxinus ornus), врсте рода врба (Salix sp.) и топола
(Populus sp.) и друге дрвенасте врсте.
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На Фрушкој гори је забележено око 1.500 врста виших биљака и око 150 врста
маховина. Присутне су бројне врсте папрати, као што су бујад (Pteridium aquilinum),
навала (Driopteris filix mas), јелењи језик (Scolopendrium vulgare) и заштићена врста,
пљевика (Paragymnopteris maranthae). Од строго заштићених врста издвајају се
реликтне врсте терцијeра, ловорасти јеремичак (Daphne laureola), кадивка (Kitaibelia
vitifolia), као и реликти бореала и различитих периода ксеротерма: бабалушка
(Sternbergia colchiciflora), велика саса (Anemone pulsatilla), татарско зеље (Crambe
tataria), гороцвет (Adonis vernalis) и др., који одређују основна обележја реликтне степе
на фрушкогорском лесном платоу. Особеност флористичког диверзитета огледа се у
присуству 31 врсте из породице орхидеја.
До сада jе на Фрушкој гори евидентирано око 2000 врста гљива, али је њихов
укупан број вероватно много већи. Старе шуме, су станишта најбогатија врстама гљива
због велике количине дрвне масе подложне разградњи и труљењу, у чему оне имају
важну улогу. Поред тога, виталност шума у великој мери зависи од микоризних односа
између гљива и корења дрвећа.
Ентомофаунистички, Фрушка гора представља један од најизученијих простора
Србије. Од око 200 угрожених врста инсеката на националном и међународном нивоу
издвајају се велики цар (Anax imperator), ватрени јуришник (Crocothemis erythraea),
Gomphus (Stylurus) flavipes, кобилица месождерка (Saga pedo), велика храстова
стрижибуба (Cerambyx cerdo), букова стрижибуба (Morimus asper funereus), алпска
стрижибуба (Rosalia alpina), Carabus (Pachystichus) hungaricus, буба јеленак (Lucanus
cervus), велики пегавац (Glaucopsyche (Maculinea) arion), ластин репак (Papilio
machaon), ускршњи лептир (Zerynthia polyxena), црнооки аполон (Parnassius
mnemosyne)и зановетак (Colias myrmidone). Међу њима су 24 ендемичне врсте за
Балканско полуострво, као и 28 врста за које је ово једини налаз за Србију.
Изненађујуће вредна фауна риба настањује потоке уз Дунав, где живе клен
(Leuciscus cephalus), гавчица (Rhodeus amarus) и скобаљ (Chondrostoma nasus). Важни
представници водоземаца су шумска жаба (Rana dalmatina), крастаче (Bufo sp.), мукачи
(Bombina sp.), а гмизаваца зелембаћ (Lacerta viridis), кратконоги гуштер (Ablepharus
kitaibelii) и обични смук (Zamenis longissimus). Од ретких птица дупљарица, овде се
гнезде црна жуна (Dryocopos martius), голуб дупљаш (Columba oenas) и беловрата
мухарица (Ficedula albicollis).Фрушка гора је једино стабилно гнездилиште орла
крсташа (Aquila heliaca) у Србији, а од крупних грабљивица ту су и кликташ (Aquila
pomarina) и белорепан (Haliaeetus albicilla). Из групе сисара на Фрушкој гори живи око
60 врста од којих се посебно издваја присуство 17 врста слепих мишева (Chiroptera),
текуница (Spermophillus citellus) и слепо куче (Nanospalax leucodon). Од крупних сисара
присутни су срна, дивља свиња, европски јелен и бројне друге врсте.
На Фрушкој гори налази се седамнаест манастира, насталих од XV до XVIII
века: Беочин, Раковац, Ђипша, Привина глава, Крушедол, Велика Ремета, Гргетег,
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Старо и Ново Хопово, Врдник (Раваница), Јазак, Стари Јазак, Мала Ремета, Бешеново,
Шишатовац, Петковица и Кувеждин. У бројним историјским превирањима, као што су
Батонов устанак (I век), Тицанова буна (XIX век), НОБ (средином XX века) и
бомбардовање (крајем XX века), најважнију улогу Фрушка гора одиграла је као
склониште, уточиште и прибежиште. Данас је Фрушка гора важно излетиште, а
најпосећенија места су Стражилово, Парагово, Змајевац, Бранковац, Иришки венац,
Летенка, Андревље, Рохаљ базе, Бања Кулина са акумулацијама Сот и Мохарач.
На основу Уредбе о еколошкој мрежи (Сл. Гласник РС 102/10), Фрушка гора
представља еколошки значајно подручје у Републици Србији (бр. 14. Фрушка Гора и
Ковиљски рит). Подручје Националног парка Фрушка гора уписано је у регистар
међународно значајних станишта птица (Important Bird Area, IBA - 011SER).
Национални парк Фрушка гора са широм околином уписан је у Ботанички значајна
подручја Србије, односно централне и југоисточне Европе (IPA,Стевановић, В.. 2005).
Фрушка гора представља одабрано подручје за дневне лептире у Србији (PBA – Prime
Butterfly Areas) на подручју које се оквирно поклапа са границама постојећег
Националног парка.

2.Оцена стања животне средине заштићеног подручја
Подручје Фрушке горе је под великим утицајем човека што се негативно
одразило на очување природних одлика и појава као и биодиверзитетских вредности
заштићеног подручја, Националног парка Фрушка гора и подгорине.
Аутохтоност биљних заједница, флора и вегетација су очувани али у скромнијем
обиму тако да је присутно смањење бројности, па чак и нестајање популација неких
биљних и животињских врста, услед деградације и угрожавања њихових станишта.

3.Преглед конкретних активности, делатности и процеса који
представљају фактор угрожавања заштићеног подручја
Без обзира на унутрашњу хетерогеност (еколошку, историјску, културну и сваку
другу), Национални парк Фрушка гора представља јединствен простор на којем се
сучељавају различити и бројни интереси, односно захтеви за његово коришћење.
Стихијска урбанизација и привредни развој довели су до свеопштег притиска на
доскора углавном пољопривредне и шумске површине, односно на простор који се у те
сврхе искључиво користио до пре непуних 100 година.
Најважнији угрожавајући фактори на простору Националног парка Фрушка гора
су (детаљан опис дат је у Плану управљања):
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Угроженост шума
Због лошег газдовања у прошлости (пре проглашења простора за национални
парк) шуме су углавном изданачког порекла.
Угроженост ливадо-степа
Смањење површина под ливадо-степама на ободу парка због њиховог
претварања у пољопривредно земљиште или због зарастања (сукцесије) услед
недовољне испаше.
Површински копови
На подручју Националног парка Фрушка гора налази се 16 напуштених
површинских копова већих димензија, као и велики број мањих на којима још увек није
урађена рекултивација.
Отпад
На подручју Националног парка није решен проблем одношења комуналног
отпада.
Бесправна градња
Иако по ободу Националног парка живи велики број људи бесправна градња
данас није изражен проблем али постоје одређена подручја (нпр. Чортановачка шума и
Поповица) где је због неадекватног управљања простором у прошлости овај проблем
значајан.
Објекти
На подручју Националног парка Фрушка гора налази се већи број туристичких и
других објеката чија инфраструктурна опремљеност не одговара данашњим прописима
заштите животне средине (септичке јаме, пречистачи, одлагалишта отпада...) тако да
представљају локални угрожавајући фактор.
Саобраћај
Велики број јавних путева на простору националног парка и велика
фреквентност саобраћаја су значајан угрожавајући фактор због буке, емисије гасова,
посебно тешких метала и нарушавање стабилности природног простора усеком трасе
пута.
Сакупљање дивљих биљака, животиња и гљива
Одређен број дивљих врста биљака, животиња и гљива, или њихових делова
(листови, цветови, плодови, плодоносна тела...) предмет су сакупљања у природи од
стране посетилаца или особа које их циљано сакупљају ради продаје. Брање различитих
врста лековитих биљака на простору Националног парка присутно је али у обиму који
не угрожава опстанак врста.
Пашарење
Недовољна испаша (због слабо развијеног сточарства) на ливадо-степским
стаништима по ободу парка убрзава сукцесију вегетације и тиме нестанак ових
биоценоза.
Шумокрађа и бесправна сеча
Лоша економска ситуација у друштву условљава и велику опасност од шумске
крађе.
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Криволов
Данас је овај фактор смањеног ризика, али ипак и даље постоји јер ловиште
„Национални парк Фрушка гора“ окружује укупно 57 насеља и насељених места, а
велика отвореност представља ограничавајући фактор контроле и чувања.
Посетиоци
Излетници током целе године, као и локално становништво из насеља по ободу
парка, представљају битан фактор угрожавања природних вредности Националног
парка.
Пожари
Пожари представљају угрожавајући фактор у контактним зонама Националног
парка и приватних поседа на којима власници, најчешће у пролеће и јесен, пале ватре
како би спалили остатке траве, лишће и отпад приликом чишћења својих парцела.

4.Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и
одрживог развоја
Општи концепт заштите Националног парка Фрушка гора заснива се на унапред
утврђеним законским решењима, којима је намена већ утврђена, чиме је условљена
приоритетна функција, као и циљ управљања у складу са њом као и досадашњим
искуствима у управљању овим заштићеним подручјем које се под данашњим степеном
заштите налази од 1960. године.
Под управљањем заштићеним природним добром подразумева се развијен
систем мера и активности којима се уређују сва питања од значаја за успешно
планирање и спровођење мера заштите, очувања и унапређивања посебних природних
вредности, рационално и планско коришћење (одрживо коришћење) природних
ресурса, обезбеђивање полифункционалности уз поштовање начела очувања природних
вредности и равнотеже природних екосистема. Подразумева се функционално
уређивање за потребе дозвољених видова коришћења и најповољнијег развоја уз стално
утврђивање и праћење стања у природи. План управљања карактерише принцип
активне заштите, односно концепт интегрално-развојне заштите на коме се и заснива
"одрживи развој". Суштински циљ је очување у што изворнијем облику природних
вредности, а циљеви управљања су:
1) очување и унапређење вредности биодиверзитета, геодиверзитета, као и културноисторијских вредности;
2) очување и унапређење еколошки значајних подручја и разноврсност предела;
3) очување објеката геонаслеђа;
4) очување и унапређење станишта, типова станишта и популације дивље флоре и
фауне;
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5) очување и унапређење адекватног квалитета живота људи у Националном парку кроз
развој друштвене, културне и економске активности;
6) очување културно-историјског наслеђа;
7) очување традиционалног начина живота;
8) очување природних процеса и равнотеже између природних процеса и људске
активности, односно одрживи развој Националног парка;
9) импресиван доживљај природе посетиоцима, образовање, истраживање, спорт и
рекреација.

5.Aнализa и оценa услова за остваривање циљева
Имајући у виду искуства из претходног програма, као и постојање предуслова за
остваривање постављених циљева заштите, очувања, унапређења, одрживог коришћења
и развоја, може се констатовати да постоје реалне могућности и услови да се они
остваре.
У ранијим периодима, програми заштите и развоја природних вредности од
стране управљача и других надлежних организација нису постигли задовољавајуће
резултате пре свега услед хроничног недостатка материјалних средстава и адекватних
пројеката управљања природним процесима и антропогеним утицајима. Посебно је
била занемарена улога локалне заједнице, њихових интереса и могућности да буду
информисани и да учествују у процесу одлучивања.
Полазећи од дефинисаних циљева заштите, очувања и унапређења и одрживог
развоја, за остварење свих дугорочних циљева морају се створити предпоставке и
обезбедити услови што подразумева:
-организацино, кадровско и техничко опремање управљача,
-међусобно разумевање и сарадња свих институција – корисника,
-учешће и подршка локалне самоуправе и локалног становништва у реализацији
циљева,
-учешће и подршка научних и истраживачких институција у остварењудефинисаних
циљева,
-обезбеђење финансијских средстава и законских инструмената за реализацију
дугорочних циљева и других претпоставки.
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6. Приоритетне активности и мере на заштити, одржавању,
праћењу стања и унапређењу природних и створених
вредности
6.1.Заштита станишта
6.1.1. Одржавање ливада и ливадо-степа
Кошење, уклањање жбунасте вегетације, сасецање избојака и изданака на ливадским
површинама током 2022. године планирано је у следећим газдинским јединицама:

ГЈ 3801
ГЈ 3802
ГЈ 3803
ГЈ 3804
ГЈ 3806
ГЈ 3807
ГЈ 3808
ГЈ 3809
ГЈ 3811
ГЈ 3812

ха
ха
ха
ха
ха
ха
ха
ха
ха
ха

14,32
4,44
17,50
4,93
32,85
4,00
28,68
10,44
5,21
7,82

УКУПНО 130,19
Извор средстава
Управљач
ПСЗУИЗШС

ха

Планирана средства РСД
953.000,00
1.000.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

Без одржавања пашњака и ливадо-степских екосистема (крчењем жбуња и
кошењем) текуницa (Spermophilus citellus) и други представници ситних сисара
изгубили би своје станиште, а посредно би угрожене биле и птице које се њима хране.
Све интезивнија пољопривредна производња, недостатак испаше, све присутнија
промена климе и други антопогени утицаји угрозили су опстанак ливадо-степских
екосистема. Ова осетљива станишта подложна су закоровљавању и обрастању (глог,
дивља ружа..) те је потребно вршити њиховo одржавање и ревитализацију. Током
претходних година одржавање ових површина и других степских пашњака је било
обезбеђено суфинансирањем од стране надлежних институција, а све у циљу очувања
биљних и животињских врста које су се специјализовале за таква станишта. Током
2022. наставиће се одржавање пашњака. Планирано је одржавање пашњака око насеља
Нерадин, а реализација радова ће се одвијати у зависности од прилива средстава.
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Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
300.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће,
Грађанска удружења,
ПЗЗП

6.1.2. Контрола ширења бршљана и заштита шума од пепелнице
Старе шуме, нарочито проређене храстове састојине, угрожене су ширењем
бршљана (Hedera helix). Обрастањем крошњи стабала бршљаном долази до смањења
асимилационе површине лишћа нападнутог дрвета и његове девитализације. Својом
тежином бршљан оптерећује стабла што у условима неповољних климатских прилика
доводи до њиховог изваљивања. У датим станишним условима, и процеса смене
храстових стабала биолошки јачим врстама (липа, јавори, граб и сл.), контрола и
периодично пресецање бршљана који се пење у крошње, неопходно је ради дугорочног
опстанка и стабилности ових шума.
Надлежне институције су периодично финансирале ову активност.
У 2022. год. планирано је сузбијање бршљана (пресецањем) на 73,47 ха.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
520.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

Појава храстове пепелнице може значајно смањити успешност обнове ових
шума, утиче на виталност младих стабала и смањује висински прираст. Младе, тек
обновљене храстове шуме потребно је заштити од храстове пепeлнице, паразита лишћа.
Заштита се врши само у првим годинама живота младе састојине.
У 2022. год планирано је сузбијање пепелнице на 60,24 ха.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
310.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.1.3. Праћење појаве сушења шума
Активности на заштити шумских екосистема вршиће се кроз континуирано
праћење стања (сушења) шума кроз постављену мрежу биоиндикацијских тачака.
На подручју Националног парка Фрушка гора постављене су две
биоиндикацијске тачке нивоа 1 (Сремска Каменица, Лежимир), нивоа 2 (Сремска
Каменица и Краљеве столице) и нивоа 3 (Андревље) за праћење стања (сушења) шума у
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европској мрежи 16 х 16 км. Прoјекат се реализује у сарадњи са Институтом за низијско
шумарство и животну средину а обавеза Националног парка је прикупљање и достава
података.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће,
Инст. за низијско шум. и
жив. средину

6.1.4. Праћење кретања популација штетних инсеката
Утврђивање и праћење биљних болести и штеточина има важну улогу при
заштити шумских екосистема Националног парка Фрушка гора. До сада је постављен
већи број сталних и привремених огледних површина на којима се континуирано
прикупљају и обрађују подаци о присуству и бројности појединих штетних и корисних
инсеката. Прoјекат се реализује у сарадњи са Институтом за низијско шумарство и
животну средину а обавеза Националног парка је прикупљање и достава података како
би се пратило здравствено стање састојина.
Активности:
1.Прикупљање података ради правовременог реаговања у случају каламитета појединих
врста,
2. Мониторинг фотофилних и фитофагних штетних инсеката,
3.Мониторинг јајних легала Lymantria dispar и других Lymantriidae у
фитоценозама Националног парка Фрушка гора,
4. Постављање лепљивих појасева и огледних површина у фитоценозама НП
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
160.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће,
Инст. за низијско шум. и
жив. средину

6.1.5. Дијагнозно-прогнозна служба
Програм прогнозно-извештајне службе садржи у себи активности које су
проистекле из Закона о шумама (''Службени гласник РС'' бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и
95/2018-други закон). Све активности се обављају у координацији са Управом за шуме
и Прогнозно-извештајним центром (Институт за низијско шумарство и животну
средину у Новом Саду). Прoјекат се реализује у сарадњи са Институтом за низијско
шумарство и животну средину а обавеза Националног парка је прикупљање и достава
података.
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Aктивности:
1.Мониторинг ранопролећних дефолијатора сакупљањем зимских гранчица на
локалитетима на којима је угроженост од каламитета и градације извесна
2.Праћење бројности ларви ранопролећних дефолијатора на храстовом лишћу
3.Мониторинг процентуалног учешћа врста у крунама дрвећа
4.Мониторинг губара у шумским екосистемима Националног парка
5.Постављање одређеног броја огледних површина за праћење бројности малог и
великог мразовца
6.Израда извештаја по Закону о шумама (''Службени гласник РС'' бр. 30/2010, 93/2012,
89/2015 и 95/2018-други закон)
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
190.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће,
Инст. за низијско шум. и
жив. средину

6.1.6. Праћење процеса обнове у различитим шумским екосистемима
Праћење процеса обнове у различитим шумским екосистемима ће обухватити
колаудацију извршења свих радова на обнављању и нези свих планираних састојина,
као и састојина обновљених у протеклој години.
Праћење штетног утицаја дивљачи на младе састојине, као и праћење састојина
оштећених од пожара и екстремно високих температура, наставиће се и у 2022. години.
Aктивности:
1.Вођење шумске хронике,
2.Фенолошка осматрања – цветања и плодоношења главних едификатора (храстови и
буква),
3.Осматрање здравственог стања,
4.Оцена угрожености младих састојина.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
150.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће,
Инст. за низијско шум. и
жив. средину

6.1.7. Заштита шумских екосистема од пожара
У циљу заштите од пожара како шумских састојина тако и свих објеката, ЈП
Национални парк Фрушка гора поседује израђен План заштите од пожара, као и
Програм реализације мера и задатака из планова заштите од пожара који се доноси
сваке године. У наведеном програму су предвиђене организационе и техничке мере
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заштите шума од пожара, набавка и смештај алата и опреме за гашење пожара,
активности заштите од пожара за објекте (провера и сервисирање система за дојаву
пожара, сервисирање ручних апарата за гашење пожара, одржавање громобранских
инсталација) и унутрашња контрола мера и активности на заштити од пожара.
Од стручно оспособљених и обучених радника Националног парка, формирана
је ватрогасна бригада која је издељена на водове при чему је свака радна јединица
посебан вод. Наведена ватрогасна брига је организована у виду сталних 24 часовних
активних и пасивних дежурстава током целе године, с вишим степеном ангажованости
у сезонским периодима када постоји појачана опасност од шумских и осталих пожара
који могу да угрозе карактеристике заштићеног подручја Националног парка и нанесу
немерљиве штете.
Aктивности у наредном периоду у циљу унапређења заштите од пожара :
-израда пројекта постављања напредног система надзора шумских пожара у сарадњи
са надлежним миистарством;
-активности на формирању ватрогасне јединице због постојања могућности промене
категорије угрожености од пожара из садашње друге категорије у прву категорију;
-одржавање обуке по посебном програму са полагањем стручног испита за 30
запослених, након положеног испита запослени би имао лиценцу и био обучен као
професионални ватрогасац, као и одржавање основене обуке свих осталих запослених у
сврхе обнове знања и савладавање технике гашења и спашавања у случају појаве
пожара.
-одржавање 21,34 км противпожарних путева, 28,42 ха противпожарних пруга и 1,86 ха
противпожарних просека, како би ватрогасна возила, средства и ватрогасци могли
лакше доћи до опожарене површине;
-набавка 1 ватрогасног возила које би било опремљено специјализованом опремом за
лакши приступ пожару и системима за гашење пожара, уколико дође до промене
категорије угрожености од пожара.
-набавка противпожарних апарата С - 9 10 комада, и испитивање противпожарних
апарата на хладни притисак.
-набавка противпожарне опреме 50 метларица, 5 напртњача;
-изградња ниских ложишта и високих роштиља на излетиштима за контролисано
паљење ватре 30 ком;
-ппостављање обавештења (налепница) „забрањено ложење ватре“ око 500 ком. и
„довољено ложење ватре уз обавезу гашења“ око 200 ком. на за то предвиђеним
локацијама;
-набавка комплетне интервентно – ватрогасне опреме 18 комада;
-набавка техничке опреме и матерјално техничких средстава по правилнику о
организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара (минимум
техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких средстава коју
мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта по категоријама)
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Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
6.500.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.2.Заштита флоре и фауне
6.2.1. Картирање станишта заштићених и строго заштићених врста и утврђивање
стања популација
Досадашњим флористичким истраживањима подручја Националног парка
Фрушка гора утврђено је присуство бројних врста флоре, фауне и фунгије од којих су
многе ретке и заштићене.
Током наредне године наставиће се прикупљање података о овим
евидентираним и већ картираним врстама а такође радиће се и истраживања са циљем
утврђивања присуства и стања популација других заштићених и строго заштићених
врста чије присуство на Фрушкој гори је познато само на основу података из
литературе.
Активност: Наставак рада на допуни базе података о распрострањености врста.

Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
120.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.2.2.Редовно праћење стања популација строго заштићених врста
Популације одређеног броја ретких врста се континуирано прате већ дуги низ
година. Иако је подручје под заштитом из различитих разлога могућа је појава
нарушавања станишта (антропогени утицај) што може довести до промена у
стабилности популација. Из тог разлога редовно ће се пратити ситуација на терену
током целе године. Посеба пажња ће се посветити ободним ливадо-степским
стаништима на којима је биолошка разноврсност велика али су уједно и под највећим
негативним утицајем човека.
Активност: Наставак континуираног праћења (мониторинг) стања популација
следећих врста (Spermophilus citellus, Lilium martagon, Adonis vernalis, Anemone
pulsatilla, Anemone pratensиs, Anemone silvestris, Paragymnopteris marantae и свих врста
из фамилије Orchidaceae).
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Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.2.3.Заштита орла крсташа (Aquila heliaca)
Са циљем заштите ове врсте, Национални парк Фрушка гора је још 1996.године
започео са пројектом заштите, односно активностима којима тежи да допринесе
очувању преосталих парова, као и евентуалном повећању популације. До 2016. год. на
подручју Парка постојала су два активна гнезда али су оба тренутно напуштена,
односно птице су их изместиле на друге локације које за сада нису познтае. Постоји и
могућност да се гнезда сада налазе ван граница националног парка. У сарадњи са
стручњацима Покрајинског завода за заштиту природе током наредне године наставиће
се потрага за локацијама активних гнезда.
Зимско хранилиште представља најзначајнији део пројекта очувања ове врсте јер
се највећи број страдања, посебно младих птица, дешава управо током зиме због
недостатка хране. Праћењем активности птица на хранилишту током 2021. године није
примећено присуство орлова крсташа али без обзира што тренутно нема познатих
активних гнезда на подручју парка овај пројекат мора се наставити и у наредној години
и интензивирати праћење стања на терену као и храњење током зимских месеци.
Активности
-рад на терену у циљу откривања локација активних гнезда
-континуиран рад хранилишта
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
420.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.2.4.Заштита шумске сове (Strix aluco)
У сарадњи са Центром за заштиту сова Србије у 2011.години започета је
реализација овог вишегодишњег пројекта. На 5 локалитета на Фрушкој гори
постављено је укупно 50 кућица за шумске сове. Од 2012. године континуирано се
врши праћење насељавања кућица и самог боравка сова у њима. С обзиром да су
кућице направљене од дрвета и да су постављене пре више од 10 година на већини су се
појавила мања или већа оштећења Из тог разлога у 2022.години планира се замена
већине дотрајалих кућица новим. Ова активност се планира у другој половини године
тј. након завршетка гнежђења и излетања младунаца из активних кућица.
Активности
-мониторинг кућица за шумске сове
-замена дотрајалих и оштећених кућица новим.
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Извор средстава
Управљач
Мин. заштите жив. средине

Планирана средства РСД
150.000,00
200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће
Јавно предузеће

6.2.5.Збрињавање и рехабилитација строго заштићених и заштићених врста
дивљих животиња
Повремено се у заштићеном подручју или ближој околини проналаазе повређене
дивље животиње чије су повреде таквог типа и обима да без помоћи људи не би
преживеле. У таквим ситуацијама веома је важно брзо и адекватно збринути повређену
животињу јер од тога зависи и успех оздрављења и враћања у природу.
Случајеви проналаска повређених животиња на простору Националног парка
Фрушка гора су релативно ретки и они су до сада решавани у сарадњи са Покрајинским
заводом за заштиту природе. Углавном су то биле повређене птице грабљивице које
нису могле да лете и којима је било потребно лечење.
У 2021. год. у оквиру РЈ Ердевик (у дворишту управне зграде) направљена је основна
волијера за хитно привремено збрињавање птица.
Да би се активности на збрињавању и рехабилитацији обављале на адекватан начин у
Националном парку Фрушка гора неопходно је одређено организационо и техничко
опремање.
Активности
-формирање тима који ће реаговати у случајевима проналаска повређених животиња;
-теоријска и практична обука чланова тима о начинима поступања са повређеним
животињама;
-набавка опреме (заштитне рукавице, траспортни кавези, мередов за хватање птица...)

Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
50.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.3.Заштита геонаслеђа
6.3.1. Истраживање, мониторинг, одржавање и уређење објеката геонаслеђа
Током наредне године наставиће се активности на истраживању, инвентарисању
и уређењу геолошких локалитета. Сакупљаће се и обрађивати геолошки материјал. На
уређеним локалитетима геонаслеђа обновиће су едукативне табле у циљу промоције
геолошких вредности Фрушке горе, као и пратећи мобилијар (надстрешнице са клупом,
клупе са столовима, ограде, степенице, рукохвати) који ће се редовно одржавати.
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Наставиђе се прикупљање геолошког материјала са трасе тунела.
У 2022. години планиран је наставак редовног контролисања локалитета ради
заштите геолошких вредности као и спречавања оштећења мобилијара.
Активности
-ажурирање базе података, праћење стања, истраживање, сакупљање и обрада
геолошког материјала,
-одржавање уређених објеката геонаслеђа (кошење, уклањање ниске вегетације и
одржавање мобилијара),

Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
500.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.3.2. Геопарк Фрушка гора – Лесленд
Наставиће се сарадња са научним и образовним установама на формирању
Геопарка Фрушка гора - Лесленд.

Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
100.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.4. Заштита и очување еколошких коридора
У програмима и пројектима уређења и коришћења простора и природних
ресурса на простору издвојених еколошких коридора (међународних, регионалних и
локалних) потребно је обезбедити очување површина под вегетацијом у природном и
блиско-природном стању (ливаде, пашњаци, тршћаци итд.) као и искључити чисту сечу
шумских појасева или других врста зеленила са улогом еколошких коридора
Активност
-у основама, програмима и пројектима који обухватају еколошке коридоре уградиће се
мере за њихово очување, а у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“,
бр. 102/2010).
6.5.Културно наслеђе
На Фрушкој гори налази се велики број културно-историјских споменика из
разних историјских периода. Током времена брига о њима препуштена је ЈП
Национални парк Фрушка гора.
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Заштита и очување културно-историјских споменика утврдиће се посебним
Програмима, а за природни простор који их окружује важе основна опредељења из овог
плана односе се на заштиту природних вредности и реткости. Идентификовани
културно-историјски споменици на простору Националног парка Фрушка гора и у
његовој заштитној зони, штитиће се, обележавати и презентовати у складу са условима
и мерама Завода за заштиту споменика културе.
Активности
-Активности које се овде спроводе односе се на повремено кошење, крчење, уклањање
жбунасте вегетације са чишћењем терена и постављање и одржавање мобилијара
(дрвени столови и клупе) код следећих споменика културе:
Споменик из НОБ-а „Слобода“– 2 ха
Споменик из НОБ-а „Јабука“– 0.50 ха
Бања Кулина – 1ха
Споменик Бранку Радичевићу на Стражилову – 0,50 ха
Споменик из НОБ-а, Рохаљ базе – 0.50 ха
Споменик из НОБ-а Мали и Велики цигански логор – 0.50 ха
Споменик из НОБ-а Шпар каса – 0.50 ха
Римски град Чортановци (остатак Римског лимеса)
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
400.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.6.Имплементација GIS технологије у систем управљања
У зависности од средстава и могућности стручног оспособљавања кадрова,
спровести активности на имплементација GIS технологије у систему управљања ЈП и
повезивања пословних програма у GIS технологије.
Активности
-прикупљање, обрада и дигитализација карата и подлога,
-израда базе података о изворима
-израда базе података о туристичким капацитетима
-израда базе података ловства
-израда базе података о културно-историјском наслеђу и споменицима
-израда базе података подацима о станишту и врстама,
-учествовање на семинарима и радионицама,
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
400.000,00
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6.7.Остало
6.7.1. Израда катастра загађивача у Националном парку и израда пројеката њиховог
уређења
Редовним праћењем стања на терену утврђено је да комунални отпад представља
највећи извор загађења. Најчешћа места где се отпад оставља је близина викенд насеља,
излетничких места те дуж саобраћајница. У сарадњи са друштвено одговорним
конпанијама и удружењима у току наредне године планиране су акције сакупљања
смећа.
Активности
-оранизовање акција сакупљања смећа
.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
260.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.7.2. Израда катастра изворишта, водених токова и акумулација и израда пројеката
њиховог уређења
Наставиће сe са снимањем и комплетирањем евиденције о изворима и воденим
токовима на простору Националног парка.
У националном парку Фрушка гора постоји велики број извора, неки од њих су
каптирани, али о њима не постоји комплетна документација, као ни систем заштите и
континуиране контроле.
Активности
-прикупљање и ажурирање документације о изворима и водотоцима Фрушке горе.

Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
220.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.7.3. Израда катастра путне мреже
Ажурирање катастра путне мреже је континуирана активност која се у току
сваке године обавља. Због значаја ове базе у спровођењу мера заштите и развоја
Националног парка, у 2022. години планира се наставак ових активности.
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У току 2019., 2020. и 2021.год. дигитализоване су прегледне карте путне мреже
по власничком стању и сачињена је база података- катастар путне мреже који ће чинити
саставни део ГИС-а. Базом података обухваћени су јавни путеви који се налазе у
граници “ Националног парка Фрушка гора “ ( сл. Гласник РС 84/15 ), путеви чији је
корисник
ЈП “ Националног парка Фрушка гора “ и Епархија Сремска.
У наставку активности у току 2022. године неопходно је, у сарадњи са чуварима
природе, утврдити фактичко стање путне мреже ( проходност за потребе упраљвљача и
противпожарне заштите ). Утврђеним подацима ажурираће се база катастра путне
мреже.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
120.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.8.Рад чуварске службе
6.8.1.Бруто зараде чувара
Чуварска служба и овлашћења чувара заштићеног подручја у вршењу дужности
дефинисане су на основу члана 109 и 110 Закона о заштити природе („Службени
гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/10 , 14/2016 и 95/2018 – други закон). Стални
контакт са посетиоцима, као и пораст страних посетилаца Националног парка Фрушка
гора представља велику одговорност за чувара заштићеног подручја у обављању
дужности и пружању информација, као и активно учешће на спречавању наношења
штета и оштећења основних одлика и карактеристика Националног парка, наношења
штета над шумским екосистемима, уништавање мобилијара и излетишта.
Управљање посетиоцима представља основ спровођења мера заштите у
Националном парку Фрушка гора. Отвореност путевима (М-21, Р-109, Р-130 и локални
путеви) онемогућава потпуну заштиту националног парка. Велики број посетилаца
угрожава природне вредности не контролисаним боравком и посетама заштићеним
локалитетима на Фрушкој гори.
Активности
-анализа стања и досадашњих активности чуварске службе
-суфинансирање зарада
-едукација чувара природе
-појачане мере ради спречавања штета и отклањање ако дође до истих
Тражена средства од Министарства заштите животне средине односе се на
суфинансирање зарада чуварске службе (16 чувара).
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Извор средстава
Управљач
Мин. заштите жив. средине

Планирана средства РСД
3.750.000,00
11.520.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

6.8.2.Остали трошкови чуварске службе
За несметано обављање обавеза чувара заштићеног подручја, које су дефинисане
Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/10 ,
14/2016 и 95/2018 – други закон) у члану 109 и 110, предвиђена су материјална средства
за гориво, регистрације аутомобила, службену одећу и обућу и осталу опрему.
Тражена средства од Министарства заштите животне средине односе се на
набавку горива за аутомобиле, и потребне опреме помоћу које ће чуварима заштићеног
подручја бити олакшан рад и приступ, удаљенијим и теже приступачним локалитетима
у ситуацијама које захтевају брзу интервенцију нарочито кад се ради о здраственом
стању посетилаца и осталих корисника заштићеног подручја, за праћење стања флоре и
фауне у Националном парку, стручно усавршавање и едукација чувара.
Извор средстава
Управљач
Мин. заштите жив. средине

Планирана средства РСД
500.000,00
1.000.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће
Јавно предузеће

6.8.3.Набавка средстава рада
У склопу набавке неопходне опреме за обављање делатности (возила, техничка
опрема и друго) у 2022.години планирамо набавку 3 теренска возила, истраживање
могућности израде дигиталног програма у виду апликације за једноставнију наплату
накнада за коришћење моторних возила у заштићеном подручју и његове примене у
сврхе детаљније наплате и праћења кретања и понашања посетилаца приликом посете
Нациналном парку, набавка и обнављање униформи за чуваре и др.
Тражена средства од Министарства заштите животне средине односе се на
набавку теренских аутомобила.
Извор средстава
Управљач
Мин. заштите жив. средине

Планирана средства РСД
3.500.000,00
5.930.000,00
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7.Приоритетни задаци научно-истраживачког и образовног
рада
7.1.Образовање, популаризација и промоција научних истраживања
У оквиру сарадње са научним и образовним установама на територији
Републике Србије реализоваће се следеће активности у сврху образовања, едукације и
промоције вредности у Националном парку Фрушка гора:
-прикупљање радова евидентираних у библиографији НПФГ
-организација стручне праксе
-популарна предавања
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
130.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

7.2.Израда стратегије обнове аутохтоних шума
У циљу проналажења оптималног начина обнављања аутохтоних шума
неопходна је израда посебне Стратегије обнове ових шума у сарадњи са шумарским
факултетом.
Активност
-прикупљање података за израду Стратегије

Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
500.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће,
Шум. факултет Београд,
Инст. за низијско шум. и
животну средину

7.3.Постављање огледних површина за различите помоћне мере природном
обнављању
Потешкоће приликом природног обнављања шума представљају конкуренти
подмлатку (купина и остали корови, избојци липе и багрема). У 2022. години биће
постављени огледи о примени помоћних мера (примена хербицида при природном
обнављању аутохтоних састојина) у Националном парку Фрушка гора уз сагласност
надлежних министарстава на накнадно дефинисаним површинама, у зависности од
стања површина у процесу обнове на терену. Ове активности ће се спроводити у
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сарадњи са Институтом за низијско шумарство и животну средину и покрајинским
заводом за заштиту природе.
Активност
-наставак мониторинга на огледним површинама (и новим површинама по добијању
сагласности министарства).

Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
400.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће,
Инст. за низијско шум. и
жив. средину

7.4. Истраживање фунгије Фрушке горе
На простору НП Фрушка гора последњих 10-ак година трају интензивна
миколошка истраживања са циљем инвентаризације врста које живе на овом простору.
До сада је утврђено присуство 2072 врсте али се претпоставља да је укупан број далеко
већи и да треба наставити истраживања. Током 2022. године планирамо наставак ових
истраживања. Миколошки материјал ће се скупљати на различитим типовима станишта
током целе године. Током године редовно ће се допуњавати база података о гљивама и
сређивање (обележавање и одлагање) сувих ексиката гљива у хербаријум Националног
парка Фрушка гора.
Активност
-наставак миколошких истраживања
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
100.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

7.5.Сортиментне таблице
Израдом сортиментних таблица које су важан алат потребан шумарској
оперативи код планирања етата, добиће се бољи увид у стање шума и заједно са
одржаним едукацијама побољшати израда планова чиме ће се побољшати и одрживо
коришћење шума.
Активност
-израда сортиментних таблица, едукација запослених
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
280.000,00
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7.6. Увођење нових информационих технологија
Досадашњи начин праћења одрживог коришћења шума није значајније мењан у
последње три деценије и углавном је базиран на раздуживању шумских основа на
основу података добијених са терена који су прикупљени застарелим методама премера
(огромна документација) и који су подложни субјективним утицајима. Контрола ових
података често је онемогућена јер је потребна анализа великог броја прикупљених
информација које се налазе на папиру што представља ограничавајући фактор. Да би се
природним ресурсима, у овом случају шумама, управљало на одржив начин неопходна
је правовремена и тачна информација, која јесте предуслов брзе реакције на промене у
простору. Увођење нових технологија у систем праћења и контроле одрживог
коришћења шума онемогућила би субјективност, убрзала проток информација до
доносиоца одлука и омогућила сталну контролу и надзор над одрживим коришћењем
шума.
Активности
-рад на усавршавању и имплементацији програмског решења
-обнављање лиценци за потребне програме
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
1.200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

7.7. Пројекат унапређења општекорисних функција шума
У 2022. год. планирају се активности у циљу испитивања здравствених функција
шума на постављеним огледним површинама. Активности ће се реализовати у складу
са обезбеђеним средствима. Носилац овог пројекта је Институт за низијско шумарство
и животну средину.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

7.8.Едукација запослених
Јачање капацитета управљача у највећој мери је оствариво кроз менаџмент
људских ресурса. Менаџмент људских ресурса у себи обухвата и процес континуиране
едукације и усавршавања кадрова. Процес развоја основне делатности заштите природе
и ресурса и потребе за усавршавањем кадрова у коришћењу модерних технологија
наметнуће у наредном периоду потребу интензивног рада на едукацији, пре свега
стручних лица и чувара природе.
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Активности
-организација курса за коришћење GIS softwera,
-организовање курсева страних језика
-учешће на стручним и научним скуповима
-обука за писање пројеката
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
600.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8. Планиране активности на одрживом коришћењу
природних вредности, развоју и уређењу простора
8.1. Шуме
8.1.1.Одрживо газдовање шумама
Шумом као добром од општег интереса мора се газдовати тако да се очувањем
њених
вредности обезбеди одрживост свих функција шумских екосистема и
планиране активности усмере у правцу трајног унапређења стања шума.
8.1.1.1. Планирани радови на гајењу шума
На Фрушкој гори доминирају шуме изданачког порекла, измењене структуре и
умањене виталности и могућности да испуне своје функције. Избором најповољнијих
начина планске неге и обнове шума, у конкретним природним и економских условима,
може се унапредити њихова стабилност и очувати биолошка разноврсност. Основни
узгојни облик коме треба дугорочно тежити на простору Националног парка јесте
висока шума, те је циљ радова на гајењу превођење изданачких састојина у виши
узгојни облик уз очување биодиверзитета.
Превођењем изданачких састојина у виши узгојни облик, повећава се
продуктивност, биолошка стабилност и виталност састојина чиме се унапређују
еколошке, економске и социјалне функције шума.
Активности
Вид рада

Код

Укупна
површина у ha

Крчење шикара ручно

111

3,40

Селективно крчење подраста ручно

115

312,17

Сакупљање режијског отпада

120

29,86
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Третирање пањева хемијским средствима

121

6,13

Вештачко пошумљавање тополом плитком садњом

318

3,40

Обнова багрема котличањем
Попуњавање природно обновљених
садњом

321

23,27

412

40,05

Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом

414

13,08

Осветљавање подмлатка ручно

511

151,69

Уклањање избојака машински

514

35,20

Уклањање корова ручно

515

10,00

Окопавање и прашење у културама

518

17,45

Сеча избојака и уклањање корова ручно

513

6,42

Чишћење у младим природним састојинама

526

5,00

Прореде

25

430,72

Извор средстава
Управљач

површина

Планирана
средства РСД
24.882.460,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

-за набавку 57.877 ком. садница (китњака, сладуна, лужњака, букве, трешње и I-214) за
потребе пошумљавања и попуњавања, потребно је 3.379.850,00 дин. (овај износ је
урачунат у укупна планирана сретства Управљача на гајењу шума.
8.1.1.2. Производња садница
За потребе подизања нових шума, обнову и попуњавање већ постојећих, Јавно
предузеће производи потребан садни материјал у својим расадницима.
У регистрованим семенским састојинама на простору НП сакупља се неопходан
семенски материјал за производњу садница као и за обнову шума пошумљавањем.
Највећи део производње представљају саднице храстова,букве,топола и врбе.
Активности
1. Сакупљање семена
1.1.Сакупљање семена цера- 350 кг
1.2.Сакупљање семена букве- 40 кг
1.3.Сакупљање семена китњака- 4250 кг
1.4.Сакупљање семена лужњака-200 кг
1.5.Сакупљање семена ц.ораха – 100 кг
2.Производња садница у зависности од потреба радних јединица
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3. Производња садница тополе и врбе у расаднику „Беочински рит“.
3.1.Саднице тополе: 16.000 садница
3.2.Саднице врбе: 8.000 прутова
4.Набавка опреме репроматеријала и средстава за рад

Извор средстава
Управљач
ПСПВШ

Планирана средства РСД
6.736.960,00
1.200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће
Јавно предузеће

8.1.1.3. Дознака стабала
Кроз помагање фенотипски најквалитетнијим стаблима тежи се формирању
стабилне и продуктивне састојине оптималне структуре. Према Закону о шумама, пре
сече неге и обнове корисник шума је у обавези да изврши дознаку стабала односно
одабир, обележавање, мерење и евидентирање стабала на површинама предвиђеним
плановима газдовања.
Услед природних непогода и законом утврђене обавезе корисника шума да
санира последице ветролома, извала, снеголома и на други начин настао случајни
принос, могуће су корекције. Осим случајног, планским актима вишег реда и
утврђивањем јавног интереса (јавни путеви, тунели и др.) у планском периоду је могућ
и ванредни принос.
Активности
-обележавање стабала у 2022. год вршиће се на површини од:
Дознака – проредне сече
Дознака – сече обнављања

Извор средстава
Управљач

ха
ха

Планирана средства РСД
3.750.000,00

524,50
725,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.1.1.4.Планирани радови на обнављању шума
Приоритетни задатак је унапређење и поправка затеченог стања шума узгојним
мерама. То се реализује кроз подржавање процеса обнављања зрелих шума путем
просторно и временски усклађених интервенција у циљу успешне обнове. На тај начин
се обезбеђује интезивирање свих функција шума уз очување и повећање вредности
шума.
У састојинама које су предвиђене за обнову, различитим врстама секова
спроводе се планирани радови.
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Активности
1. код 31-чиста сеча,
Σ 3,25 хa
2. код 32 - чиста сеча са котличањем пањева,
Σ 23,98 хa
3. код 35- оплодна сеча-припремни сек,
Σ 197,54 хa
4. код 37 - оплодна сеча-оплодни сек,
Σ 136,66 хa
5. код 39 - оплодна сеча-завршни сек,
Σ 18,49 хa
6. код 41- оплодна сеча-припремни и оплодни сек,
Σ 30,91 хa
7. код 43 - оплодна сеча-оплодни и завршни сек,
Σ 70,45 хa
8. код 10- санитарна сеча-у зависности од стања на терену
Укупно

Σ 481,28 хa

8.1.1.5. Очекивана количина и структура дрвних сортимената
За сечу по Плану за 2022. годину планирана нето дрвна маса износи 48,753 m³.
Од тога сечe обнављања износe 31,330 m³, проредне сече 11,350 m³, чисте сече
3,263 m³, а санитарне сече 2,810 m³.
Преглед по сортиментној структури:
1

НЕТО м³

48.753

100.00%

2

Трупци лужњака м³

152

0,31

3

Трупци китњака м³

2.343

4,81

4

Трупци цера м³

634

1,30

5

Трупци букве м³

779

1,60

6

Трупци граба м³

191

0,39

7

Трупци багрема м³

441

0,90

8

Трупци трешње м³

0

0,00

9

Трупци ораха м³

0

0,00

10

Трупци ОТЛ м³

247

0,51

11

УКУПНО ТРУПЦИ м³

4.787

9,82

12

Коларска обловина храста м³

0

0,00

13

Коларска обловина багрема м³

580

1,19

14

Рудно дрво ТЛ м³

0

0,00

15

УКУПНО ОБЛА ГРАЂА м³

580

1,19

16

Вишемет.огревно дрво ТЛ м³

6.348

13,02

17

ТО I м³

8.082

16,58
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18

ТО II м³

2.048

4,20

19

УКУПНО ТВРДИ ОГРЕВ м³

16.478

33,80

20

УКУПНО ТЛ м³

21.845

44,81

21

Трупци липе м³

7.300

14,97

22

Трупци тополе м³

1.065

2,18

23

Трупци врбе м³

42

0,09

24

УКУПНО ТРУПЦИ МЛ м³

8.407

17,24

25

Техничка облица МЛ м³

569

1,17

26

Вишемет. целулоз. дрво МЛ м³

7.487

15,36

27

Целулоз. дрво МЛ м³

4.652

9,54

28

МО I м³

5.187

10,64

29

MО II м³

347

0,71

30

УКУПНО ОСТАЛО ДРВО МЛ м³ 18.242

37,42

31

УКУПНО МЛ м³

26.649

54,66

32

Трупци четинара м³

78

0,16

33

Рудно дрво четинара м³

0

0,00

34

Вишемет. целул.дрво четинара м³

100

0,20

35

Целулоза четинара м³

27

0,06

36

Огрев четинара м³

54

0,11

37

УКУПНО ЧЕТИНАРИ м³

259

0,53

Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
68.322.305,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

Напоменa:
Део реализације дрвних сортимената ће бити остварен продајом на пању.
Очекује се да ће из Плана коришћења шума из 2021. године остати још око 7.000 м3
дрвне масе.
8.1.1.6. Изградња и одржавање шумских саобраћајница
У циљу смањења трошкова извоза дрвних сортимената и повећања отворености
шума како би се успешније реализовали планови и како би био олакшан приступ
састојинама за извођење мера на обнови, нези и заштити шума, потребно је наставити
радове на изградњи нових и одржавању постојећих шумских саoбраћајница.
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Активности
-Планирани радови на одржавању и изградњи шумских саобраћајница у 2022. години
приказани су у следећој табели:
Изградња влаке
Изградња меких шумских путева
Изградња тврдих шумских путева
Одржавање меких шумских путева
Одржавање тврдих шумских путева
Одржавање просека
Насипање пута за нови расадник

19,90
5,31
23,70
13,05
8,10
0,30

km
km
km
km
km
km
km

Изградња тврдих шумских путева (у зависности од одобрених средстава)
Извор средстава
Планирана средства РСД
Покрајински секрет. за
3.300.000,00
пољ., водоп. и шумарство

Извршилац посла
Јавно предузеће

Очекује се уплата субвенција од Покрајинског секретаријата за пољопривреду ,
водопривреду и шумарство у износу од 26.704.800,00 (средства за планиране путеве и
део средстава уговорених у 2021.години). РСД од којих се део од 3.300.000,00 РСД
може приказати као приход предузећа.
Одржавање меких и тврдих шумских путева, просека, набавка ломљеног камена,
изградња влаке, насипање пута:
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
7.105.050,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.1.2. Остали шумски производи
Шуме сем дрвета дају и низ других производа који се сврставају у термин остали
шумски производи. То су гљиве, јестиве биљке, ароматично и лековито биље, шумско
воће и плодови, биљке и њени делови које се користе у фармацији и хортикултури.. На
подручју Националног парка Фрушка гора традиционално се према планским
документима, а у складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених
и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива Републике Србије користе
Hedera sp., Ruscus sp., семе шумског дрвећа и мед.
Количине и локације за сакупљање врста под контролом промета (Уредба о
стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне - „Службени
гласник РС” бр.31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), утврђује надлежно
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Министарство на годишњем нивоу, а према истим вршиће се и њихово контролисано
сакупљање/производња.
План за коришћење ових производа у 2022. години:
вид рада

јед.мере

количина

Hedera helix
Ruscus spp.

кг
кг

5650
2350

8.2. Ловна и риболовна фауна
8.2.1.Реинтродукција европског јелена
На локалитету Равне у склопу Пројекта ''Реинтродукција европског јелена у
Национални парк Фрушка гора'' ограђено је прихватилиште и у току 2009.године,
увезено 36 јединки европског јелена. Реализација активности на испуштању јединки у
отворени део ловишта условљено је одредницама Студије изводљивости која је урађена
и достављена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за
шуме. Током 2012. и 2013. године, испуштено је 92 јединке. До краја 2015.године, из
прихватилишта излучeнo je 81 јединка, од којих је 50 пребачено у друга ловишта.
Израдом планског документа Лвна основа за ловиште Национални парк Фрушка гора,
прихватилиште је прешло у ограђени део ловишта – узгајалиште европског јелена. У
току 2019. и 2020. године из Узгајалишта у друга ловишта пребачено 60 јединки
европског јелена. Током 2021. године у Узгајалиште унето је 20 јединки европског
јелена у циљу побољшања општег стања дивљачи.
Током 2022. године циљ је да се одржи оптимална бројност популације јеленске
дивљачи, и уношење 20 јединки познатог порекла (3 мужјака и 17 женки)
Активности
-у току 2022. године, планира се излучење 40 јединки јеленске дивљачи из ограђеног
дела ловишта-узгајалиште Равне и пребацивање исте у друга ловишта.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
500.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.2.2.Побољшање услова у ловишту
У зимском периоду прехрамбени потенцијал ловишта је значајно умањен и
неопходно је износити додатну прихрану. Потребе за додатном прихраном прописане
су у складу са бројним стањем и таблицама о потребама које су саставни део Ловне
основе и Студије изводљивости за узгајалиште.
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Активности
-дефинисање потреба у Годишњем плану газдовања ловиштем
-изношење зрнасте и кабасте хране на ловно-техничке објекте у ловишту
током зимских месеци 2022. године (200.000 кг кукуруза у клипу, 5.500 кг луцерке,
10.000 кг ливадског сена, 1000 кг соли, 20.000 кг кукуруза у зрну),
-одржавање испашних површина у ограђеном делу ловишта „Ворово – Маруша“ ГЈ
3812 - одељења 1/1, 2/1, 5/1, 5/2, 12/1, 13/1, 21/1, 22/1, 22/2 (19,65 ха).
-реконструкција спољне ограде ловишта Ворово у дужини од 2.000 м.
-реконструкција спољне ограде ограђеног дела ловишта – Узгајалиште Равне у дужини
од 6.000 м.(уколико буду добијена средства од Министарства)
-изградња Узгајалишта-Ворово за јелена лопатара,
Очекује се евентуална уплата субвенција од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду , водопривреду и шумарство након спроведеног конкурса у износу од
5.000.000,00 РСД
Извор средстава
Планирана средства РСД
Управљач
5.000.000,00
Мин. пољопр., шумарства и
2.000.000,00
водопривреде
Покр. секрет. за пољ.,
водопривреду и шумарство
Донације
1.200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће
Јавно предузеће
Јавно предузеће
Јавно предузеће

8.2.3.Мониторинг дивљачи
Током 2022. године планира се мониторинг дивљачи, који садржи обавезе
стручне и ловочуварске службе ловишта „Национални парк Фрушка гора“.
Активности
-стручна служба Ловишта „Национални парк Фрушка гора“ вршиће сталну контролу
здравственог стања дивљачи, израду програма за адекватну исхрану дивљач, вршиће
едукацију ловочуварске службе, водиће дневник рада у ловишту и израду месечних
извештаја. Израду Годишњег плана газдовања ловиштем, вођење Хронике ловишта.
-ловочуварска служба Ловишта „Национални парк Фрушка гора“ вршиће сталну
контролу дивљачи, свакодневно ће контролисати изношења хране за дивљач,
благовремено ће обавештавати Стручну службу Ловишта „Национални парк Фрушка
гора“ у случају појаве било којих проблема везаних за дивњач и ловнотехничке објекте,
стално ће контролисати бројно стање дивљачи, редовно ће обилазити ограде
прихватилишта и водити дневнике рада и израду недељних извештаја.
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Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
500.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.2.4. Набавка дивљачи
8.2.4.1. Набавка јеленске дивљачи
Набавка европског јелена (Cervus elaphus L.) предвиђена је Ловном основом
ловишта „Национални парк Фрушка гора“ за период 01.04.2015. – 31.03.2024. године и
Пројектом унапређење ловства у ловишту „Нацинални парк Фрушка гора“.
Предвиђена је набавка 20 јединки. Дивљач је планирана да се набави са познатим
пореклом из иностранства, након добијања потребних сагласности (Услови заштите
природе и Сагласност надлежног министарства). До краја календарске године се
планирају утрошити средства наведена у табели.
Набавка јелена лопатара (Dama dama L.) предвиђена је Ловном основом ловишта
„Национални парк Фрушка гора“ за период 01.04.2015. – 31.03.2024. године и
Пројектом унапређење ловства у ловишту „Нацинални парк Фрушка гора“.
Предвиђена је набавка 20 јединки: 5 мужјака и 15 женки. Дивљач је планирана да се
набави са познатим пореклом из иностранства уколико се добију све потребне
сагласности (Услови заштите природе и Сагласност надлежног министарства). Ова
активност ће се реализовати уколико се добију средства од ПСЗПВШ и делом донације.
Сам транспорт дивљачи подразумева превоз са специјалним возилима и у
неповратној амбалажи (сандуцима) у којој би била смештена дивљач. Након увоза
дивљач се ставља под надзор – карантин. Јелен лопатар након испитивања и
спроведених карантинских мера пребацује се ограђени део ловишта - Ворово.
Извршење ове активности зависи од обезбеђења средстава из донација.
Активности
-прибављање неопходних дозвола за набавку и увоз дивљачи,
-изградња и регистрација карантинског простора,
-куповина и транспорт дивљачи.
Извор средстава
Планирана средства РСД
Управљач
1.000.000,00
Мин. пољопр., шумарства и
6.000.000,00
водопривреде

Извршилац посла
Јавно предузеће
Јавно предузеће

8.2.4.2. Набавка бизонске дивљачи
Национални парк Фрушка гора је током 2017.године започео са припремним
радњама на реализацији пројекта „Реинтродукција европског бизона“. Главни циљ овог
пројекта је поновно увођење Европског бизона (Bison bonasus) на балканско полуострво
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путем насељавања у Националне паркове у земљама бивше СФР Југославије и
успостављање максималног броја одрживих популација бизона на наведеним
територијама.
До сада су прибављени услови заштите природе од Покрајинског завода за
заштиту природе, урађен је пројекат и добијено је мишљење о уграђености услова
заштите природе, израђена је Студија изводљивости и добијена је одлука о обиму и
садржају Студије о процени утицаја на животну средину и студије изводљивости
пројекта Реинтродукције европско бизона (Bison bonasus) у НП Фрушка гора.
Уколико се буду обезбедила средства за наставак реализације овог пројекта, уз
претходно прибављену дозволу од стране надлежног Министарства, у 2022. години
планирају се следеће активности:
-куповина и транспорт 5 јединки.
Извор средстава
Управљач
Донације

Планирана средства РСД
500.000,00
1.800.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће
Јавно предузеће

8.2.5. Заштита и управљање риболовном фауном
Према новом конкурсу за управљање рибарским подручјем ЈП Национални парк
Фрушка гора добио је на управљање делове Рибарског подручја „Срем“ и то следеће
акумулације: АК“Мохарач“, АК“Бруја“, АК“Сот“, АК“Међеш“, АК „Врањаш“,
Гајићеву бару, канал Галовица и канал Јарчина.
Активности
-израда Годишњег програма управљања деловима Рибарског подручја „Срем“ и то
АК“Мохарач“, АК“Бруја“, АК“Сот“, АК“Међеш
-израда Годишњег програма управљања деловима Рибарског подручја „Срем“ и то АК
„Врањаш“, Гајићева бара, канал Галовица и канал Јарчина.
-чување и контролисано коришћење рибљег фонда
-мониторинг квалитативног састава рибљег фонда
-порибљавање врстом рибе и количином која ће бити одређена у Програму управљања
деловима Рибарског подручја „Срем“ и то следеће акумулације: АК “Мохарач“, АК
“Бруја“, АК “Сот“, АК “Међеш“, АК „Врањаш“, Гајићева бара, канал Галовица и канал
Јарчина
-прерачун залиха рибљег фонда путем обрачуна познатим методама
-праћење квалитета вода
-уређење локалитета АК Мохарач
-постављање мобилијара и одржавање приобалног појаса
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Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
12.600.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.3. Пољопривредно земљиште
Као и претходних година коришћење пољопривредних површина у 2022. год.
највише ће бити прилагођено потребама управљања ловном дивљачи.
У зависности од расположивих средстава планира се узгајање ратарских култура
кратког производног циклуса као и кошење и тарупирање ливадских површина за
испашу и прихрањивање дивљачи сеном током зимских месеци.
Такође, радиће се на анализи осталих пољопривредних парцела у НП Фрушка
гора које би могле да се користе за производњу пољопривредних култура.
Активности
-очување и одржавање пољопривредног земљишта
-контрола производње
-ажурирање базе података пољопривредних парцела
-израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
1.000.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.4. Туризам
У циљу јачања и унапређења туристичке понуде неопходна је израда и
промоција програма туристичке понуде као и подизање капацитета предузећа за
пружање услуга у туризму, успешна сарадња и координација са осталим носиоцима
туристичке понуде на подручју НПФГ али и из региона и иностранства.
Активности:
-израда Програма туристичке понуде (излетнички, спортско-рекреативни, здравствени,
културно-манифестациони, научни, конгресни, бициклистички, ловни, риболовни,
наутички, манифестациони, верски, етно-туризам, еко-туризам) прилагођеног
различитим циљним групама посетилаца.
У склопу Програма израдиће се карте једнодневних тематских и пешачких тура
(природа, спорт, манифестације, историја и култура, локални производи и занатство,..)
У склопу ове активности урадиће се посебни информативни и промотивни интинерери
и производи за што аутентичнији боравак туриста на подручју НП Фрушка гора у
сарадњи са пружаоцима услуге смештаја и осталим туристичким актерима на подручју
националног парка;
-израда тематских мапа (манастирска, бициклистичка, пешачка, гастрономска,
историјска и културна)
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-израда апликације за мобилне телефоне и touch screen у туристичким објектима на
подручју националног парка као и имплементација истих у туристичким
организацијама и угоститељским објектима;
-организовање едукативних и креативних тематских радионица и тренинга за све актере
у одрживом туризму и екологији али и промоција едукације свих делатности рада ЈП
"Национални парк Фрушка гора".
-у склопу активности рада са децом предшколског и школског узраста организоваће се
тематске радионице у којима ће се кроз игру и едукацију прилагођену узрасној доби
обухватити теме значајне за подизање свести о значају очувања природних вредности
Националног парка Фрушка гора;
-расписивање конкурса за одабир сувенира Националног парка Фрушка гора;
-картирање свих локација за пикник, кампинг, планинарење и друге облике туризма ;
-проширење и модернизација изложбене поставке у новом објекту Информативног
центра.
-постављање туристичке сигнализације
-формирање стручне водичке службе управљача и израда Програма едукације водича за
подручје Националног парка Фрушка гора
-ревидирање постојећих услуга у туризму и ускађивање са одлуком из Службеног
гласника;
-израда новог ценовника услуга у туризму у складу са проширењем постојеће понуде;
Информативни центар
Наставиће се са активностима на:
-опремању и попуни природњачке поставке новим експонатима,
-опремање сувенирнице постављањем изложбеног и продајног дела,
техничка модернизација презентације
- опремање запослених у туризму и презентацију адекватном униформном одећом (са
грбом НП и РС-кошуља, мајица, сако, прслук, јакна, качкет, марама, теренска обућа),
плочицом са именом као и технолошки адекватном опремом (таблет рачунар)
-отварање продавнице локалних производа у склопу Информативног центра и рад са
локалним произвођачима са циљем установљења ознаке порекла са подручја
Националног парка Фрушка гора;
-формирање Клуба љубитеља Фрушке горе
-опремање Информативног центра додатним садржајима (сигнализација, дигитални
термометар, тоуцх сцреен екран, фото-апарат са камером за снимање,нов канцеларијски
намештај и материјал, гпс уређај, паметни сатови и геџети за посетиоце приликом
коришћења програма туристичког обиласка пешачким турама.. );

35

ИЗМЕЊЕНИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ФРУШКА ГОРА ЗА 2022. ГОДИНУ

Стражилово
За локалитет Стражилово потребно је у сарадњи са Општином Сремски Карловци
утврдити и усагласити приоритете и урадити Пројекат уређења како би се конкурисало
код доступних фондова. У 2022. години планирано је:
постављање улазне капије (код уласка у камп) чиме би се створили услови за стварање
дела финансијских предуслова за развој овог локалитета;
израда Пројекта уређења приступне стазе Бранковом гробу
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
3.200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.5. Уређење, изградња и одржавање објеката и инфраструктуре
8.5.1. Изградња, опремање и одржавање излетничке и рекреативне инфраструктуре
Уређење и опремање излетничких локалитета ће се спроводити кроз следеће
активности
-наставак уређења локалитета Змајевац кроз постављање потребног мобилијара за
несметан рад ЗИП лине жичаре Змајевац-Врдничка кула и адреналин парка. На
локалитету испод трасе ове жичаре планира се израда пројекта уређења стаза за
планински бициклизам чиме би овај локалитет био употпуњен са потребним садржајем
за активни одмор
-уређење излетишта Стражилово подразумева замену постојећих шумских гарнитура
новим гарнитурама, обнову дотрајалих дрвених мостова, поставку клупа без наслона
дуж стазе до Бранковог гроба, обнова дрвених табли дуж стазе
-поставка обележја за границе заштитних продручја
-обнова свих дрвених информативно обавештајних табли на простору парка
подразумева оболазак терена, снимање и планирање израде нових табли, изарада
дрвених елемената, премазивање истих, исписивање одговарајућег текстуалног дела на
дрвену подлогу, монтажа на лицу места. Укупно се планира обнова 25 табли.
-уређење излетишта Липовача подразумева чишћење терена и припрема за поставку
рустик мобилијара, израду и монтажу 15 шумских гарнитура, израду и монтажу
орјентационе карте Фрушке горе, 2 табле са називом излетишта
-уређење излетничких места поставком ложишта односно бетонских роштиља
подразумева припрему и чишћење локација где ће се поставити роштиљи, набавку 15
комада бетонских роштиља, монтажу на предвиђене локације и фарбање истих.
-уређење излетишта Широке ледине подразумева крчење са чишћењем терена,
уклањање и одношење дотрајалог и лошег мобилијара и поставку новог мобилијара и
то 6 шумских гарнитура, 1 надстрешница „печурка“, одржавање надстрешнице, 1 табла,
1 путоказа
-диверзификација стаза на простору парка у складу са Просторним планом
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-поставка заштитне ограде изнад Лединачког копа у дужини око 30м´ и израда и
поставка 2 шумске гарнитуре
-уређење трим стазе израдом и поставком 17 комада дрвених показних табли полигон,
10 комада показних табли знаменитости подручја и једне показне обостране табле са
ознаком старт и циљ
-уређење извора Лазин вир подразумева обнову прилаза у виду новог дрвеног моста,
дрвених степеника са гелендерима, опремање околине извора рустик мобилијаром и то
са три шумске гарнитуре и више усмерења у виду путоказа.
-уређење плаже у Чортановачкој шуми покрај Дунава подразумева израду и поставку
надстрешница са тршчаним кровом 3 комада, 5 шумских гарнитура, 3 клупе без
наслона, 2 клупе са наслоном, дрвено степениште са гелендерима, путоказ 2 комада
-израда и поставка дрвених прилазних платфоми на језеру Мохарач
Тражена средства од Министарства заштите животне средине односе се на тачке
1,7,9,11,12
Средства од донације се односе на тачке 4,5 и 6
Разрада по активностима
8.5.1.
Активности
1. Уређење локалитета Змајевац – 100.000,00 рсд
2. Стражилово – 1.000.000,00 рсд
3. Поставка обележја – 150.000,00 рсд (I i II степен заштите, ловне и риболовне табле)
4. Обнова дрвених табли – 1.300.000,00 рсд (улазне, са картом мање и веће и чувајмо
природу)
5. Липовача – 350.000,00 рсд
6. Поставка ложишта (роштиља) – 650.000,00 рсд
7. Уређење излетишта Широке ледине – 250.000,00 рсд
8. Диверзификација стаза – 100.000,00 рсд
9. Лединачки коп – 100.000,00 рсд
10. Уређење трим стазе – 300.000,00 рсд
11. Уређење извора Лазин вир – 100.000,00 рсд
12. Уређење плаже у Чортановцима – 300.000,00 рсд
13. Израда и поставка дрвених платформи – 280.000,00 рсд
УКУПНО: 4.680.000,00 рсд
Извор средстава
Управљач
Мин. заштите жив. средине
Донација

Планирана средства РСД
1.830.000,00
850.000,00
2.300.000,00
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8.5.2. Одржавање излетничких локалитета
Активности
-стално одржавање на излетиштима уз Партизански пут
-сакупљање и одношење смећа и то на следећим локацијама Бранковац– 0.5ха,
Змајевац – 1 ха, Иришки венац– 2,5 ха, простор у ширем кругу споменика Слобода – 2
ха, парк шума Девојачки извор – 0,5ха, видиковац Црни чот– 0,2 ха;
кошење на следећим локацијама и то Бранковац – 0,5 ха, Змајевац – 0,5ха, Иришки
венац – 1 ха, простор у ширем кругу споменика Слобода – 2 ха;
-орезивање (одржавање шибља) на следећим локацијама и то Иришки венац и простор
у ширем кругу споменика Слобода – 200 комада и простор у кругу Информативног
центра – 50 комада
-израда новог и санација постојећег мобилијара на малим ливадама уз Партизански пут
– 6 нових шумских гарнитура и санација (одржавање) 10 столова и 15 клупа.
Укупна вредност радова са нашим учешћем 700.000,00 рсд.
2.Одржавање обележених и уређених планинарско пешачких стаза
Укупна вредност радова 100.000,00 рсд.
3. Одржавање (обнова мобилијара) на излетишту Попов чот
Подразумева обнову 1 надстрешнице, обнову рустик ограде од багрема и јасена,
одржавање 4 шумске гарнитуре, одржавање табле, израда нових обележја са називом
локалитета
Укупна вредност радова са нашим учешћем 150.000,00 рсд.
Тражена средства од Министарства заштите животне средине односе се на тачке 1,3
Разрада по активностима
8.5.2.
Активности
1. Стално одржавање – 700.000,00 рсд
2. Одржавање планинарско пешачких стаза – 100.000,00 рсд
3. Одржавање излетишта Бранковац – 150.000,00 рсд
УКУПНО: 950.000,00 рсд

Извор средстава
Управљач
Мин. заштите жив. средине

Планирана средства РСД
450.000,00
500.000,00
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8.5.3.Улазне станице у Национални парк Фрушка гора
Пројекат израде и постављања улазних станица на више локација на простору
Националног парка Фрушка гора је у фази израде. Због започетих радова на изградњи
тунела кроз Фрушку гору активности на завршетку овог пројекта се привремено
обустављају. Након завршетка изградње тунела доћи ће до промена у начину
функционисања саобраћаја на овој деоници што ће директно утицати и на завршетак
пројектовања и постављање улазних станица.
Активности:
-праћење тока радова на изради тунела и осталих догађаја битних за будуће
пројектовање улазних станица.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
100.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.5.4.Текуће одржавање објеката управљача
Подразумева побољшање услова коришћења објеката управљача у току
експлоатације, као и извођење радова као што су прегледи, поправке и предузимање
превентивних и заштитних мера, односно радови којима се обезбеђује одржавање
објеката на задовољавајућем нивоу употребљивости (кречење, фарбање, замена облога,
замена санитарија, радијатора и сл. радови).
Активности
-прегледи, поправке и предузимање превентивних и заштитних мера
-адаптација зграде РЈ Сремска Каменица - пресецење спољних зидова и постављање
хоризонталне изолације, демонтажа постојећих дрвених подова, израда бетонске
кошуљице и постављање керамичких плочица у свим просторијама објекта,
реконструкција тоалета, глетовање и кречење унутрашњих зидова, кречење фасаде,
увођење централног грејања на гас.
-адаптација зграде РЈ Лежимир – замена прозора, кречење унутрашњих зидова,
фарбање спољних и унутрашњих врата, увођење централног грејања на чврсто гориво,
адаптација помоћних објеката.
-адаптација управне зграде НП у Сремској Каменици – глетовање и кречење
унутрашњих зидова, реконструкција тоалета, адаптација фасаде.
-адаптација управне зграде Ердевик – пресецење спољних зидова и постављање
хоризонталне изолације, замена кровне конструкције, замена прозора, кречење
унутрашњих зидова, адаптација фасаде.
-управна зграда Беочин – израда ограде у дворишту објекта, кречење унутрашњих
зидова,
-објекат Транспорт – реконструкција комплетног објекта
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-изградња објекта у новом расаднику
Обим реализације активности ће се зависити од финансијских могућности.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
7.000.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.5.5.Реконструкција и доградња објеката за туризам
С обзиром да је пројекат реконструкције објекта Информативног центра на
Иришком Венцу израђен, током 2022. године наставиће се са обезбеђењем
финансијских средстава путем конкурисања у различитим фондовима.
За објекат „Мала Тестера“ који тренутно није у функцији током наредне године
тражиће се адекватно решење (издавање у закуп, адаптација, реконструкција и сл.).
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

8.6.Набавка средстава рада
Набавка неопходне опреме за обављање делатности (возила, техничка опрема и
друго.), одвијаће се по Плану јавних набавки усвојеном од стране Надзорног одбора
јавног предузећа.
Предузеће планира набавку теренских возила.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
2.500.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

9.Просторна идентификација планских намена и режима
коришћења земљишта
9.1. Утврђивање граница НП Фрушка гора
У циљу очувања и унапређења заштите подручја Националног парка континуирано се
врши обележавање граница.
Активности
-геодетско обележавање границе на терену. За извршење наведених радова неопходан
је приступ серверу републичког геодетског завода и мрежи перманентних станица
AGROS RTK (центиметарска тачност).
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-у поступку реституције Српској православној цркви враћено је 6.000 хектара шуме и
шумског земљишта. Велики број парцела остао је у сувласништву ЈП ''Национални
парк Фрушка гора'' и СПЦ, те су у 2022. години предвиђене следеће активности:
припрема података, спровођење развргнућа у ванпарничним поступцима, поравнањима
и уговорима и наставак физичког разграничења са манастирима по задатку.
-наставак сарадње са Епархијом сремском, везано за замену земљиштa (корисника
ЈПНПФГ и власника СПЦ) ради укрупњавања поседа, а у циљу лакшег газдовања
шумом. Спровођење поступка замене проценом вредности парцела и покретањем
поступка пред Управом за шуме и Владе Републике Србије
-ажурирање базе података о катастарским парцелама које су поверене ЈПНПФГ на
коришћење ( интерни катастар ) вршиће се у току читаве године.
-израда тематских карти (за основе газдовања шумама, за противпожарну заштиту, за
путне мреже и др. по потреби ) .
-евидентирање и снимање површина које могу бити предмет накнада за коришћење
заштићеног подручја Националног парка Фрушка гора.
-ажурирање базе података о објектима којима располаже Јавно предузеће „Национални
парк Фрушка гора“ у граници НП.
-израда интегралне електронске базе података о објектима осталих власника и
корисника који се налазе у границама Националног парка Фрушка гора ( сл. Гласник
РС 84/15 ). У току 2021.год. започето је прикупљање података о објектима у приватном
власништву и објектима у државној или јавној својини којима не располаже ЈПНП
Фрушка гора и то за објекте уписане у катастар непокретности. Посебно је важно што
се у наставку ове активности планира евиденција објеката осталих вланика и
корисника, а који нису уписани у катастар непокретности. За овакве објекте не постоји
званична евиденција о површини и власништву, те ће се наведени подаци прикупљати
на терену због чега ће бити неопходно ангажовање чуварске службе НП Фрушка гора и
Р.Ј. Уређење простора-геометара. Теренски радови ће подразумевати идентификацију
објеката, ангажовањем чуварске службе, а потом геодетско мерење ради утврђивања
положаја објекта односу на границу НП, идентификације катастарске парцеле на којој
је објекат изграђен и
фактичке површине. Као полазна информација за
идентификовање нелегалних објеката користиће се ортофото планови са апликације
ГеоСрбија.
-израда базе података о земљишту осталих власника које се налази у граници НП што
подразумева идентификацију свог земљишта (шумског, пољопривредног и др.) у
приватној својини и земљишта у државној или јавној својини којим не располаже ЈПНП
Фрушка гора.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
1.500.000,00
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9.2. Припрема Плана управљања и Правилника о унутрашњем реду и чуварској
служби НП Фрушка гора
План и програм управљања су једни од најважних планских докумената посебно
за подручје Националног парка. План управљања НП Фрушка гора за период 2020.2029.год. је израђен и донешен од стране Управљача те упућен у процедуру давања
сагласности. Очекујемо примену документа у 2022 години .
Законом о националним парковима, чл. 13., прописано је да се спровођење
режима заштите, унутрашњи ред и чување Националног парка обезбеђује доношењем и
применом Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби. Правилником се ближе
утврђују забрањени радови и активности као и правила и услови обављања радова и
активности које су допуштене. На Правилник је добијена сагласност, а његова примена
се наставља.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

10.Активности на промоцији вредности заштићеног подручја
10.1.Промоција
У току следеће године, као и до сада радиће се на унапређењу промоције свих
вредности Националног парка на свим нивоима, кроз сарадњу са свим релевантним
стручним институцијама, средствима јавног информисања, научним и стручним
установама, локалним самоуправама, туристичким и другим организацијама и
корисницима, као и кроз организацију и учешће на манифестацијама и сајмовима. У
плану је нарочито унапређење сарадње са туристичким организацијама и агенцијама,
коришћење креиране информативне и промотивне базе података за спровођење
туристичких активности у Националном парку.
Средства тражена од Министарства заштите животне средине би се употребила за
израду публикације и промотивног материјала, као и имплементацију креираних
туристичких и едукативних промотивних програма.
Активности
-медијска промоција (штампани медији, телевизија, друштвене мреже, радио, веб
портали, формирање блога, и друго)
-учешће на домаћим и међународним сајмовима и конференцијама
-учешће на манифестацијама (Новосадско пролеће, Новосадска јесен, Гљиварски дани,
Пударски дани, Бранково коло, Карловачка берба грожђа, Baby Exit)
-зимски адреналин спортови
-креативне радионице за децу
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-сарадња са туристичким и другим организацијама
-израда детаљне и тематске информативне базе података уз редовно ажурирање
-стручно усавршавање запослених у Служби туризма (посета сајмовима у земљи и у
иностранству, конференцијама, форумима, фестивалима, укључивање у пројекте везане
за промоцију и развој туризма)
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
800.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

10.2.Комуникација и информисање на подручју Националног парка Фрушка гора
У 2022. години радиће се још активније на унапређењу комуникације са
посетиоцима Националног парка путем новоотворених канала (е-маил:
office@npfruskagora.rs и интернет портал и друго), који су се показали веома корисни.
Посебан акценат биће стављен на унапређење комуникације путем друштвених
мрежа, интерактивност сајта као и комуникацију преко организација које се баве
промоцијом одрживог туризма.
Званичан веб сајт НП Фрушка гора (www.npfruskagora.co.rs), ће се редовно
ажурирати. Садржај сајта је осмишљен тако да покрива све најважније аспекте
пословања самог јавног предузећа са акцентом да презентује све природне и друге
вредности подручја. Током 2022.године радиће се на изради интерактивних апликација,
допуни садржаја и редовном објављивању вести из делатности Јавног предузећа као и о
реализацији Програма управљања. Наставиће се припрема адекватног информативног
материјала намењеног промоцији одрживог туризма приликом учешћа на сајмовима и
сличним манифестацијама (општи флајер о свим природним, културним и историјским
вредностима Националног парка Фрушка гора, као и тематски флајери везани за лов,
риболов, туризам и екологију, каталог рустик производа, промотивни филмови и
спотови везани за природне реткости и вредности НП Фрушка горе, презентације
намењене различитом узрасту и сфери интересовања, израда нових туристичких и
тематских карата у електронској и штампаној форми, пропагандни материјал
Националног парка, пословни промо: календари, роковници, фасцикле са логом и
друго), као и блок промотивног ТВ материјала и филмови о Фрушкој гори који би се
емитовали на локалним и регионалним ТВ станицама.
Активности
-одржавање интернет портала
-израда апликација
-израда промотивног видео и штампаног материјала
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
820.000,00
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10.3.Пружање услуга и организација догађаја и програма за посетиоце и локално
становништво
Организоваће се већи број активности за посетиоце и локално становништво на
подручју Националног парка уз сарадњу са локалним самоуправама и туристичким
организацијама. Највећу посећеност НП Фрушка гора има за 1.мај и за време
фрушкогорског маратона на којем учествује сваке године више од 15.000 људи.
Национални парк Фрушка гора ће бесплатно делити кесе за смеће и уклонити сав отпад
који остане на Фрушкој гори након тих догађаја.
Национални парк Фрушка гора ће учестовати организацији традиционалних и
државних догађаја и обележавања значајних еколошких датума:
1.Дан шума (21. март)
2.Дан вода (22. март)
3.Дан заштите природе (11. април)
4.Дан планете земље (22. април)
5.Фрушкогорски маратон (22. и 23. април)
6.Празник рада (1.мај)
7.Европски дан паркова (24. мај)
8.Дан биодиверзитета (22. Мај)
9.Недеља геопаркова (од 23. маја - до 04. јуна)
10.Дан заштите животне средине (5. јун)
11. Светски дан туризма (27.септембар) и друго.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
500.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

10.4.Међународна сарадња
Приоритет менаџмента Националног парка дефинисан је у визији Националног
парка Фрушка гора који треба представити на најбољи начин домаћој и међународној
заједници са свим његовим природним и створеним вредностима кроз атрактивну и
стручну промоцију и афирмацију, како општој јавности тако и стручним
организацијама и институцијама. Препознатљивост Националног парка Фрушка гора у
републичким а посебно међународним оквирима омогућиће остваривање сарадње са
другим европским националним парковима, размену искустава, имплементацију
развојних пројеката, едукацију и размену стручних кадрова и друго.
Активности:
-учествовање у активностима EUROPARC федерације;
-студијске посете парковима и заштићеним просторима у Републици Србији и у
региону;
-стручно и практично повезивање са другим заштићеним подручјима у Србији
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-остваривање сарадње са осталим Националним парковима у региону
-сарадња на пројекту „Regional action forcombatingforest crime and corruption“ у сарадњи
са Министарством спољних послова Краљевине Норвешке.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
1.000.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

11.Студијска (истраживачка), програмска, планска и
пројектна документација потребна за спровођење циљева и
активности
11.1.Учешће управљача у изради Просторних и Урбанистичких планова
Скупштина АПВ у 2019. години усвојила је План подручја посебне намене
Фрушке горе, те се активности управљача односе на примену Просторног плана. У
сарадњи са локалном самоуправом, управљач ће учествовати у изради просторних
планова детаљне регулације давањем посебних услова и контролом усклађености са
планом поодручја посебне намене. Од стране Владе Републике Србије проглашен је
општи интерес за План подручја посебне намене пута М21 Нови Сад – Рума и изградњу
тунела кроз Фрушку гору. Управљач ЈП активно учествује у поступку експропријације
и преносу права на парцелама у корист ЈП ''Путеви Србије'', као носиоцу инвестиције. У
склопу ових активности, за потребе трасе, прибавља се сагласност Министарства
пољопривреде, Управе за шуме, за чисту сечу неопходну за трасу пута.
ЈП активно учествује у спровођењу плана изградње хотелског, спортског и
рекреативног центра Летенка, чији је носилац Влада АПВ и Секретаријат за спорт.
Поред учешћа у изради Просторних планова за територију Националног парка
Фрушка гора, као и његову заштитну зону, управљач редовно прати и остварује
сарадњу приликом израде Урбанистичких планова за заштићено подручје, кроз
припрему документације и прописивање мера и услова за њихову израду, али и кроз
сарадњу са локалним самоуправама приликом избора локација. Приоритетни
урбанистички планови за подручје Фрушке горе су ПДР викенд насеља Чортановачка
шума и ПДР локалитета Иришки венац, ПДР Поповица, ПДР Ириг.
Активности на праћењу јавних увида ових планова у току 2022.године, као и
сарадња приликом њихове израде одвијаће се са локалним самоуправама које доносе
ове планове, као и са Заводима за урбанизам и другим предузећима којима ће бити
поверен процес израде ових планова, корисницима подручја и Покрајинским
секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине.
Савет корисника путем својих чланова, везаних за локалну самоуправу прати и
доставља управљачу информације о планираним активностима израде просторних
планова.
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Активности
-редовни састанци Комисије за праћење израде Просторног плана подручја посебне
намене Фрушке горе;
-журирање GIS базе података и размена података са обрађивачем Планова приликом
њихове припреме и израде;
-стални контакти са одсецима за урбанизам локалних самоуправа и корисницима
простора, организација састанака;
-праћење обавештења о јавним увидима (сајтови одсека за урбанизам локалних
самоуправа, Покрајинског секретаријата за урбанизам, пројектних предузећа...)
-анализа достављених планских решења и израда предлога за Комисију за спровођење
режима заштите.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
400.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

11.2.Легализација објеката
У Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај воде се
поступци озакоњења за 10 објеката изграђених или дограђених на простору
Националног парка Фрушка гора без грађевинске дозволе, а чији је корисник управљач,
односно ЈП Национални парк Фрушка гора. Поступци се воде према Закону о
озакоњењу објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 96/2015).
Активности
-израда Елабората геодетских радова;
-израда Извештаја о затеченом стању објеката;
-израда Пројеката за извођење радова;
-прикупљање сагласности надлежних органа у поступку озакоњења;
-водопривредне дозволе, по потреби;
-сагласности и мишљења надлежних организација на чије инсталације су објекти
прикључени;
-упис објеката у катастар непокретности.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
800.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

11.3. Израда планова
11.3.1.Ажурирање базе података према усвојеним основама газдовања шумама
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Подаци изјединствене база података о шумама израђене као део информационог
система ће се примењивати у 2022. години.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
220.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

11.3.2.Израда оперативних планова
Израда годишњег програма управљања
У складу са Законом о заштити природе и Законом о националним парковима за сваку
годину се припрема и доноси Годишњи програм управљања Националним парком
Фрушка гора.
Активности:
-припрема и доношење Годишњег програма управљања
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
400.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

Законом о шумама (''Службени гласник РС'' бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и
95/2018-други закон) дефинисани су плански документи на оперативном нивоу у
којима се дефинишу обим, место и динамика радова на заштити, гајењу, коришћењу и
унапређивању шума, производњи шумског репродуктивног материјала, изградњи
техничке инфраструктуре и средстава за извршење тих радова.
У 2019. години је започео поступак номинације локалитета Папратски до и
Равне под заштиту UNESCO-а као примери нетакнутих или древних букових шума за
добра светске баштине. Ови локалитети су предложени од стране Покрајинског завода
за заштиту природе. У 2020. години је израђен номинациони досје, У 2022.ће се
наставити са неопходним корекцијама документације везане за локалитете .
Активности
-израда Годишњег плана газдовања шумама (заштита, гајење, коришћење и
унапређивање шума, производња шумског репродуктивног материјала, изградња
техничке инфреструктуре, израда Годишњег плана газдовања шумама у власништву
сопственика шума на подручју НПФГ)
-израда измена основа
-израда Извођачких пројеката газдовања шумама
-израда Пројеката шумских комуникација (у склопу тога и израда геодетских подлога и
увођеље извођача у посао)
-израда санационих планова
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Извор средстава
Планирана средства РСД
Управљач
1.100.000,00
Покрајински секрет. за
800.000,00
пољ., водопр. и шумарство

Извршилац посла
Јавно предузеће
Јавно предузеће

11.4. Откуп земљишта
У НП Фрушка гора одређен број парцела је у приватном власништву. Повремено
власници ових парцела, с обзиром на право прече куповине, националном парку нуде
на продају земљиште. Због лакшег провођења мера заштите у интересу државе је да ове
парцеле откупи.
Активност
-откуп понуђеног земљишта
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
1.000.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

11.5. Израда базе података- интерног катастра приватних шума Приватних власника
У 2022. години планира се израда електронске базе података - интерног катастра
приватних шума у Националном парку Фрушка гора и подразумева идентификацију
шумског земљишта у приватној својини које се налазе у границама парка, утврђивање
површина и утврђивање власништва на парцелама, као и формирање табела са
утврђеним подацима и картирање истих.

12.Облици
сарадње
и
партнерства
са
локалним
становништвом и другим власницима и корисницима
непокретности
12.1.Управљање посетиоцима
Управљање посетиоцима представља основ спровођења мера заштите у
Националном парку Фрушка гора. Отвореност подручја путевима (М-21, Р-109, Р-130 и
локални путеви) онемогућава потпуну заштиту националног парка. Велики број
посетилаца угрожава природне вредности неконтролисаним боравком и посетама
заштићеним локалитетима на Фрушкој гори. Стални контакт са посетиоцима, као и
пораст страних посетилаца Националног парка Фрушка гора представља велику
одговорност за чувара заштићеног подручја у обављању дужности и пружању
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информација. Чуварска служба и овлашћења чувара заштићеног подручја у вршењу
дужности дефинисане су у Закону о заштити природе (''Службени гласник РС'' бр.
бр.36/2009, 88/2010, 91/10, 14/2016 и 95/2018 – други закон) у члану 109.и 110.
Циљ: Обезбеђење сигурног и пријатног боравка посетиоцима на територији
Националног парка са минималним утицајем на природу, израда и примена новог
Правилника о унутрашњем реду.
Активности
-обезбеђивање сигурности посетилаца током боравка у Парку на територији
Националног парка
-анализа територијално утврђивање (надлежност РЈ и гпс, техничко стање и
опремљеност излетничких локалитета као и постојеће сигнализације
-мониторинг утицаја активности посетилаца на природу и њихово задовољство
понудом Парка (анкетирање) се врши за утиске а не за утицај
-едукација чувара природе
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
200.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

12.2.Сарадња са другим институцијама и организацијама
Сарадња са стручним установама и институцијaма условљена је потребама
управљача за активностима које поспешују и развијају управљање заштићеним
подручјем. Сарадња са локалном заједницом и другим заинтересованим странама
одвија се путем достављених планских активности за 2022. годину, у складу са Законом
о националним парковима.
Активност
-континуирана сарадња са надлежним министарствима и покрајинским
секретаријатима, Институтом за ветеринарство из Новог Сада, Пастеровим заводом,
Институтом за низијско шумарство.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
370.000,00

Извршилац посла
Јавно предузеће

12.3.Сарадња са другим корисницима
Сарадње са корисницима доприноси развоју подручја Националног парка
Фрушка гора, због тога управљач ће подржати све активности и идеје удружења,
локалних самоуправа и других субјеката усмерених ка уређењу простора (извори,
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стазе,..), промоцији (ликовне колоније, еколошке, туристичке
манифестације,...) и изради пројектних предлога и пројеката.

и

едукативне

Активности других корисника:
-ПСД „Вилина водица“ – планира организацију Ђурђевданског уранка, Буковачки
маратон и меморијал „Бранислав Бјерг“ и више пешачких активности током године.
-Туристичка организација Инђије планира уређење плаже и уређење водопада код
планинарског дома Козарица,
-Планинарско друштво „Железничар“ у наредној години планира одржавање
традиционалног фрушкогорског маратона.
-Епархија Сремска у току године обављаће послове заштите, гајења унапређивања и
одрживог коришћења у сопственим шумама.
-Туристичка организација Шид-а планира обнову „Стазе здравља“, новогодишњи
маратон и организацију мото скупа.
-Покрет горана Војводине у наредној 2022. години током летњег периода у зависности
од епидемиолошке ситуације планира да реализује едукативне излете са ученике
основне и средње школе на подручју Стражилова и Бранковог споменика.
Такође у мају - јуну 2022. године да кроз пројекат „ Чистије и зеленије школе у
Војводини “ организује едукативне радионице на подручју Стражилова и пешачење до
Бранковог споменика у сарадњи са Планинарско смучарског друштва Стражилово.
Планира се уређивање и ревитализацију стазе до Бранковог споменика и
надстрешнице са мобилијаром поред Бранковог споменика.
-Транснафта планира радове на одржавању своје инфраструктуре.
12.4.Рад осталог особља и материјални трошкови
Из разлога континуираног управљања заштићеним подручјем, као и
многобројних задатака на заштити и промовисању заштићеног природног добра,
особље запослено код управљача на пословима управљања заштићеним подручјем и
материјални трошкови њиховог рада приказани су на годишњем нивоу.
Извор средстава
Управљач

Планирана средства РСД
194.989.200,00
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Извршилац посла
Јавно предузеће
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13.Aктивности и мере на спровођењу програма са динамиком
и субјектима реализације програма управљања и начин оцене
успешности његове примене
Овим програмом, одређује се начин спровођења заштите, коришћења и
управљање заштићеним подручјем, смернице и приоритети за заштиту и очување
природних вредности заштићеног подручја у складу са Студијом заштите, развоја и
унапређења овог заштићеног подручја као и развојне смернице уз уважавање потреба
локалног становништва.
За остварење задатих циљева неопходно је пре свега обезбедити финансијска
средства из планираних извора и прихода. Динамика реализације активности и мера у
великој мери ће зависити од динамике прилива средстава.
Организовање, опремање и кадровско оспособљавање представља основ за
успешну реализацију Програма управљања. Такође, од изузетне важности је и
континуирано чување и надзор заштићеног природног добра као и доношење
правилника о унутрашњем реду и чуварској служби.
За адекватну реализацију свих планираних активности и мера на заштити
подручја неопходан је и усаглашен рад управљача и свих корисника подручја, локалног
становништва, невладиних организација, заинтересованих страна, надлежних
организација и старатеља.
Успешност реализованих активности и мера биће приказана кроз Извештај о
остварењу Програма управљања и Извештај о стању природних вредности и радом
створених вредности.
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florcpajraHcKu 3aBoA 3a 3arxrr.rry npupoAe, Hoen Ca4, Pa4Huura 6p. 20a (y 4a-neu reKcry:
3aeog), Ha ocHoBy qraHoBa 9. n 57. 3arona o 3arxrHTH rrpr4poAe (,,Clyx6eur4 fracHr4K PC", 6p.
3612009,88/2010 u 9112010 - IacrlpaBKa,1412016, 9512018 apyra 3aKoH v 7112021, y AiL'beM
TeKcry: 3axoH) a y Be3r4 ca r{JraHoM 136.3aroHa o orrxreM yrrpaBHoM rrocryrrKy (,,Clyx6enn
TJIacHHK PC", 6p. 1812016 14 9512018
ayreHrur{Ho ryMaqerbe), 3aKoHa o HaqroHaJrHr,rM
rlapKoBnMa (,,CryN6euH rJracHuK PC", 6p. 84/2015 u 9512018 - Ap. 3aKoH), rrocryrrajyhr4 rro
3axreBy 6poj 1795 oI l2.l0.202l.roAuHe, JfI ,,HfI @pyruxa ropa" 3ruajen rpr l, 21208 Cpeucra
KaneHnqa, 3a h3paAy flporpanra yrpaBJbarba HII ,,@pyruKa ropa(6 3a 2022. roAHHy AaHa
OLt t .2021. roAilHe noa 03 6p. 0l g-3130l2,AoHocn:

-

-

PEIIIEIbE
o ycJroBHMa 3arrrTrrTe

l.

|,

rrpl{poAe-'

lsea
og .//.

2,1

flo4py.rje sa rcojn ce nnaHr4pa v3para flporpavra yrpaBrbiil+b{}-Hl[,,(Dpyurrcaropail sa:2022.
roAI4Hy, o6yxeara HaqraoHarHn rrapK ,,@pyrura ropa" (..ClyN6eru4 fnacHr4K PC", 6p.
8412015 u 9512018 - Ap. sarou), y pexuMy saurure II (npeor), II (apyror) n III (rpeher)
cre[eHa, v Hara3v ce y rpocropHoM o6yxoary eKonorKr,r :uavajuor nogpyuja ,,@pyuma
ropa H KoeurcrcH prr" (6p. l4) exo,'roruKe Mpe)Ke Cp6nje. CxoAso roMe, ruanajy ce c;re,tehn
YC-IOBH 3{UIITHTe npHpo-le

I

t

:

Cre panor H aIiTHBITGTH ! oruxp) )TrpaRaarsa H ra3-toBana ) Hfl -@plruxa roF\anaullrl ! c-rt$ ca r€para rTomuily \ rc-axxa ?amrrrB npxpore ra flran
yrytlaana the repeje norpeOrro lrpaf,lrnr x -r- flporpav lrrpa&aara- a o:rxrce oe Ba:

l.l) PE)O4M 3AIIITHTE I (npnor) CTEIIEHA
Y pexxr"ry 3arrrrr4Te I creneHa
3a6paneuo je:
1. xoplrurhene rpr4poAHHX pecypca n r43rpaArba o6jerara

2. cBr4 paAoBH H aKrHBHocrH ocr4M:
r HayqHHX ncrpaxr,rBarba v npaherra rrpHpoAHux npoqeca,
I KoHTporozrcaHtax [ocera y o6pasonne H on[rreKynryprr cBpxe,
' cnpoeoferla 3a[rrr4THr{x, caHarrr4oHr.rx H Apyrr4x HeonxoAHr4x Mepa y clyuajy [oxapa,
eneMeHTapHlzx HerloroAa v y4eca, nojaea innsux u xnBorurLcKrrx 6o,recru u
.

npeHaMHo)I(aBaILA IITeTOq14 Ha,
noce6nr4x r4HTepBeHTHr4x Mepa Ha 3aurrnTr,t eKocncreMa.

l.

1.2. ) PEXI4M 3AIIITI4TE II (apyror) CTEIIEHA
Y peNravry II creneHa 3arrrr4Te, nopeA Mepa 3a III creneu,
3a6parueHo je:
ra:rpa4na HoBr4x jaanr,rx [yreBa,

2.

wapyuaBame 14 yHnuraBarbe noBprur4Ha rroA TpaBHoM eereraqujoM, rblrxoBo rrpeopaBarbe
n yclo cTaBJbaFLe rroJbo rrp r.t BpeAHe rrpo r43 BoArLe ;
3. yrlarrarre rpaBHor floKpxBar{a ca rroBprunHcKr4M clojertr 3eMJbtrlrra;
4. noherse crag4a H rrocraBJbarre qo6aHcrcHx cKJroHurxra;

Orpauuvaea ce:

l.

/

ranrfpacrpymype, Ha rrorpe6e yrpaBJbarsa saurl4heHuu nolpyujelr n
nocraBJbarbe rroA3eM Hr4x BoAo Ba ys nocroj ehy unQpacrpyKTypy ;
2. acSatnuparbe rryreBa Ha peKoHcrpyrcunjy uocrojehrax actpanrlrpaHl4x rl)'reBa
3. Hacunarre rxyMcKr4x nyreBa Ha ynorpe6y rprlpoAHlrx rBpAr.{x uareprajana
4. sacunarse [ryMcKtrx rryreBa Ha rpace H AeoHHrIe ycrnafeue ca III4JbeBLtMa oqyaBarLa
usrpa4ma o6jerara

r.r

npLrpoAHrrx BpeAHocTr4,
l

He eehe oA 5 ha, ca yc[ocraBJbameM 3aIIITI4THor
nojaca lrrnaefy ceqr.rHa [rrapr4He najr'rarre 30 m y [epvoAy oa 10 foAuHa, oclrM 3a norpe6e
pennra:rnsaquje,
6. o6Hoea rxyMcKux cacrojuua y nojacy o4 uajuane 30 uerapa oKo noApyuja ca pexl{MoM
3aurrrdre I creneua, Ha rpyrlrlMl4uny o6Hoey ayroxroHl4x Bpcra,
7. o6asnafte paAoBa r.r aKTr4BHocur y oKonr4Hra no4pyuja rIoA pe)I(I4MoM 3aIIITHTe I creneHa y
rrepraoAy oa 15. Mapra Ao 1. aBrycra, Ha yAaJbeHocr nehy oa 150 m vrvt paAoBe H
aKTr4BHocrH rrJraHcKr4 ycrualene ca norpe6oM or{yBarLa BpeAHocrlr JloKuulldrera,
8. naurapeme, Ha rrpocropHo 14 BpeMeHcKrr orpaHuqeHe aKTI4BHocrLt, rlo noce6sovt flpofpaMy,
9. roruene, Ha rrpocropHo H BpeMeHcKr,r orpaHr4r{eHe aKrr4BHoc'tpr, y3 nphMeHy 3aIIITI4THI,Ix
Mepa 3a Sropy v Qayny,
10. na;seme nereraqnje Ha rrorpe6y peenranrasaqraje craHr4rrlTa, no noce6Hou npojerry n

5. sanpurura ceK Ha rrpocropHe

r1enr,rHe

ycnoBr4Ma 3auTr4Te npHpoAe,

l.

roe y orBopeHuM

npocropHo H BpeMeHcKH orpaHuqeHe aIffHBHocrH Ha
6pojnocla
nonyrauuja noBHHX Bpcra
oAp)KaBarby 3ApaBcrBeHor crama
72. pu6oloB Ha peKpearHBHH. caHauHoHH pn6o-roe 1' Ha\a{Ho-Hcrpzuf,r{Baqxe cBp\e H
1

JroBr,rrrrrr4Ma, Ha
ra

u3JroBJbaBarbe iuloxToHnx Bpcra,

13. rypn:aM Ha npocropHo H BpeMeHcKH orpaHrueHe aKruBHocrr, y cx-rl+- ca norpeSor
oqyBarLa rrpHpoAHl4x BpeAHocrI4,

14. oceerrbaBame npocropa Ha HeorrxoAHo H ycMepeHo ocBerJbaBane o6jerara, rIpH3evHrD(
rroBprrr[Ha 14 rroBprrrrlHe 3eMJbr,rura, Kao lt 3a florpe6e 6es6e.4Hocrn cao6pahajnnua
Typ L{crl4q KIax ca4pxaj a I,I Kynryp uo- ucropuj

c

Kux BpeAHocrl4.

15. ynorpe6a xevrujcxr4x cpeAcraBa Ha cyr6r,rjarre rpeHaMHox(eHl4x rl I4HBzI3I4BHI4x Bpcra,
6olecru v flapinlrra y cnyrajeeuua xaa je ueuoryhe IIpHMeHI4TI4 anrepHarl4BHo
6nororu xo/MexaHr,rr{Ko petuerbe.

l. 3.) PEXI,IM 3AIIITI4TE III (TPEhEf) CTEIEHA
Y pexrauy lll crenena 3auITLITe,
3a6parreHo je:
1. r.rsrpa4ma o6jer<ara 3a AerroHoBarbe paAr4oaKTLrBHof rI Apyror orlacHor ornaAa H ApyrI,IX
o6jerara xojnnaa 6n ce Mofao 3araAr4Tr4 Bir3AIx, BoAa-H 3eMJbrIIIITe 14 yrpo3LITH tfnopa u
tfayua,
2. pa4ozu H aKTHBHocrr,r rcojr.r Mofy r4Marra :nauajau HenoBoJbaH yl.rl(aj na reouoptfoJlorlrKe,
xHAponorrrKe rd rreAono[IKe KapaKreplrcTr,rKe, ),fllBvt cBeT, )KHB0THy cpeAuHy, eKoJIoIrrKrl
xHTerpr.rrer r4 ecrercKa o6enexja flpeAena,
3. y:neurapaBarbe, HerrJraHcKo caKyrrJbame r4 yHurxraBane AuBJbr{x xI,IBorI4tLa,
4. yuvtunaBame r{ HerrJraHcKo yKnarbarbe u caKyrrJbabe ATTBJbHX 6ursara H rJbr,IBa,
5. yHouerre aJroxroHr,rx Bpcra )Kl4Borr4rba y orBopeHoM Aeny JIoBI4rrITa,
6. saNreHa cacrojrana ayroxroHux Bpcra ApBeha aJIoxroHI4M,

7. spnu.rn qr4cry ceqy ayroxroHr{x

rxyMcKr,rx cacrojuHa, ocuM 3a norpe6e pennralu:aquje

CTAHNIIITA,

perpe3eHrarneunx jeAhHKI'I n rpyra ayToxToHl4x BpcTa Apeeha,
9. UOmyvrraBarbe 14 npeopaBarbe TpaBHI4X CTaHI4IIITa, ilvBaAA H IIauIsaKa.
I
10. ucyuruBarvvlra 3arpnaBaru BJIax(Ha craHnrrrra;
11. ysnua6e reoJrorrrKor v naJreoHToJrotuKor uarepr,rjala, ocI4M 3a norpe6e HayqHHX

8. ceqa u:4eojeHnx

I,I

14cTpaxI4BatLa;

12. ercnloataryuja MuHepanHhx cl{poBuHa, ocI4M rIoA3eMHI'tx BoAa,
13. xeurajcrco u $rasnvno :araf raealbe, AeIIoHoBaBe qBpcTor I'I TerIHof oTnaAa'
14. ucnyu.ra6e uenpeuuruheHr,rx or[aAHr4x BoAa, Kao v BoAa I,Ic[oA KBanI'ITera
oAroBapa II (B nae:ocanpo6uoj) Knacn;

Kojl4

ropraurherre .loxalHl4x tuyMcKux rlyreBa :a janHu cao6pahaj,
16. ynnru.raBarse volulrnjapa ypeleHrax I43JIerHIIITa, xuQopuarl,IBHltx ta6rru,I43JIerHI4qKItx

1

5.

cra3a, Typ ncrurr KHX nyH Kro Ba H Kynryp no-racrop r'rj crux ca4pNaj a.
17. eoxFLa Bo3trJra Ha MoropHr4 rroroH, Apyrr4x Bo3I4JIa H [peBo3HI,IX cpeAcraBa I43BaH nyreBa,
cTa3av fipocropa rojn cy 3a To HaMerbeHH, ocHM :a clyx6eue norpe6e,
18. nanacarbe croKe y rrryMaMa l,r Ha rrryMcKI,IM nHBaAaMa, ocHM no noce6suM aKTuBHocrHMa

peeuralnaaqaje,

19. o6aeJba15e ocraJrr,rx aKrr4BHocrn rojrau 6n ce MofJIe Hapyurure rIpI4poAHe
HaquoHarsor napKa.

BpeAHocrI4

OrpaHnuana ce:

l.

2.

o6jerara r.r uHtppacrpyKrype ua norpe6e o,f,p)IuBor xoptturhena n lnpallalba
gauruheHr.ru no4pyrjeM, orp)Kanane nocrojehrx odjercara nocmjehl BtrreHJ. rlu) x
rrocraBJbane noA3eMHux BoAoBa yr nocrojehy untppacrpyKrypy'
npoMeHa HaMeHe roBprrrr4Ha, Ha no,pe6e peBltranuraquje n yHanpelerba npnpo.rHld(
r43rpaArba

cTaH14lIITa,

n

6uolourKy peKynTueaUuiy ycrcnaleHy ca
3. aKTHBHocTI4 Ha KoIIoBuMa Ha TexHnt{Ky
BpeAHocrI4,
norpe6anr a or{yBalsa rlp HpoAH I'IX
4. yHorrrerbe aJroxroHl4x Bpcra lusatca Ha npI,IBpeMeHo oApx€name nocrojehrax cacrojvl:na vI
Her,rHBa3r4BHLrx

Bpcra 3a clpeqaBarre eposnje, nojane KJII43IIuITa
IIITI

noBuIxTa;

M

u

o6noee lxyMcKof

a;

3eM,'b I,I IrITa Ha AefpaAo BaHI4M CTaH
5. HaceJbaBabe aJroxroHr4x Bpcra xnBorr,rrba, Ha HeuHBa3IlBHe Bpcre Ha
14

npocropy orpafenux

y oKoJrHHu no4pyuja noA pexltMoM 3aIIITI4Te I creneua y
aBrycra, Ha yA€LJbeHocr eehy oa 150 m vrv paAoBe I'{

6. o6ae6arbe paAoBa H aKTHBHocrr4

repr4oAy

oa 15. Mapra Ao l.

ycrnafene ca norpe6oM or{yBarLa BpeAHocrll JloKtulurera,
garurure I
7. o6uoea rryMcKr4x cacrojnHa y nojacy oa 30 Merapa orco no4pyrja ca pe)KI4Mou
aKTnBHocrr,r rrJraHcKr4

CTeneHa, Ha rpynl4Ml4vny O6nOny [pI4MeHoM lIcKJbfII4BO ayTOXToHHX BpCTa'
8. nauapeFbe, Ha npocropHo H BpeMeHcKr4 orpaHHqeHe aKTI4BHOCTI4, no noce6HoM rlpofpaMy,
9. Korrrerse, Ha npocTopHo 14 BpeMeHcKr4 orpaHHqeHe aKTI{BHOCTI4, y3 IIpnMeHy 3aIxTttTHHX
Mepa 3a Sropy ra tpayny,

10. na-nerre rereraqnje Ha norpe6y peenranuaaqllje craHHIIITa, no noce6sovr npojexry

ycnoBHMa 3a[ITLITe rlpl4poAe;
I l. ocgernaBarbe npocropa Ha ycMepeHo ocBerJbanane objercara, [pu3eMHHX noBplxl1'Ha

ra

vr

noBprxuHe 3eMJbgrrrra, Kao r.r 3a rrorpe6e 6e:6elHocru cao6pahajHn\a, rypvcrl4qKl4x
caapxaj a

LI

Kynryp

Ho -n

cro

p r,rj c

rcI4x BpeAHocrI4.

12. ynorpe6a xen,tr.rjcrr4x cpeAcraBa Ha cyzlnjawe npeHaMHo)KeHLIX H n*BasvBHvtx Bpcra,
6onecrn v rrapuBuTa y c,ryuajewt',ra raa je uevroryhe TIpHMeHI4T]I anrepHarnBHo
6

13.

no,rour rco/MexaHHr{ Ko petrrerbe.
naprcr,rparbe MoropHr4x Bo3nJra

vtluwt KaMn-npuKoJrr,llla, [ocraBJbabe uaropa,

IIaJIeFbe

Barpe 14 Kperan,e ilacaHaaKTHBHocrH ycr,rafeHe ca rrHJbeBHMa oqyBaFba u ynpaBJbarba,
14. rypracruqKe aKrr.rBHocrr4 Ha oAp)Kr4Be o6lnrce rypra3Ma n perpeaqnje Ha 3a ro ypelenravr
JroKaJrnrerr4ua, o6jercruMa

14

cra3aMa,

15. pn6onoB Ha cfioprcKr4, peKpeurkrBHn, caHarluoHu, pra6oroe y HayqHo-I4crpaxnBaqKe
cBpxe Lr v3loBJbaBarle aJroxroHr,rx Bpcra, Kao 14 ua nopn6rsaBaFbe ayroxroHl4M BpcraMa 3a
norpe6e peuHrpoAyrunj e.

MEPE Or{yBArbA 14 yHAftpEbEIiA HA lIOAPvrlJy lIoA PEXI,IMOM
3AIIITI4TE II (apyror) 14 III (rpeher) CTE|IEHA
ovyeame pe[pe3eHTarHBHHX reono[rKhx, reouopSoJIorItKHX H xl4AponolxKhx nojaea u
oAJrhKa, 6raoreorpatfcrcnx o6elexja noapyrja, npeAeoHor, eKocucreMcKof, cnequjcrcor u

t. 4.)

l.

reHeTcKof AI4Bep3IITera,

2. nounroprlHr npr4poAHI,IX BpeAHocrI4,
3. ouynarre MerrroBr4Tor cacraBa alroxroHrlx UIyMcKHX eKocucreMa,
4. peanraluzagujarpaBHnx, rrryMo-crerrcKnx, rrryMcKr,rx n BJIax(HI4x craHl4trlTa,
5. n:raHcxo cy:6r,rjame H 3aMeHa AHBasvBHlrx Bpcra ayroxroHnM,
6. ycnocraBJbarbe ceMeHcKI4x o6jercara ayroxroHl.{x Bpcra Apneha,
7. o6noea xpacroBl4x nlyMa,
8. nocreneuo o6uae,'bar;e H3AaHaqKHX IrIv\Ia onrH\{a-tHH\t npo-l\ xerKo\l ott\o]t.-e
nphnaKoM rz:eolerra orIJo.r,HH\ ceqa
9. ocraeJbane Hajnrarre ner cra6aJra tro xeKrapy npHirHKoM n:eoferra on-]o.tH[I\ certa
10. nocreneHo rrpeBofene nocrojehnx H3AaHar{Kr.1x lxyMa y BI4uIH yrrojHlr od-rttti ca

ayroxroHHx Bpcra,
I l. norenquparbe rIpHpoAHe o6Hoee uyMcKHX cacrojnua,
12. ovyearse MerrroBr4Tor cacraBa uyMe ca aHauajHnrt yueruhelt crapl4x cta6ana,
13. norenqr4parbe o6Hoee 6yxee, xpacra KHTrbaKa, cnaAyHa 14 MeAyHIIa Ha FbI4xoBHM
noreuquj ar Hu M craHuIIITI4Ma,
14. norenqr4parbe o6Hose rpa6uha Ha pennrcrHoM craHurrry l4crot{Hof AeJIa Opyruxe rope,
15. ouyaame u yuanpefeme craFla Br4coKHX rxyMa ilpI4MeHoM npupoAHe o6Hoee vl
6naroepelreHo u rrJraHcKo r.rsnoferle Mepa Here u o6uose uyMa, rcojnua ce o6es6efyje
npr4poAHa crpyroypa I4 cacraB oBI4x IrIyMa,
16. rouerue nlrBaAa no [ponucauoj Annauraqu sa uojell4HaqHa nogpyuja,
17. nanapeme Ha ra:4nojeunnr JroKaJrHTerr4Ma, rloforoBo Ha crerIcKI4M [aurLaUI4Ma y
no4noxjy, y3 oqyBatre r.r yHanpelerLe rpaAr.ir-tnoHzuIHI4x o6lnrca crortapcrBa
18. peraurpo4yxqraja Bpcra HecraJrhx ca @pyrurce rope Hnr,r noje4uuux rbeHHX AeJIoBa,
19. nepe aKTr4BHe 3aturure $ayne (xpaHulutura, BerITaqKa rHe3Aa 14 Ap.),
20. sawrura u ypelene n3BopHIUTa,
2l . ouyrame au6ujeHraJrHr4x r-IenHHa BoAonaAa H ApyrHX o6jercara reo Haclefa,
22. npeseuraqnja u rorynapnzatryja rpLrpoAHHX H crBopeHux BpeAHocru HaqnoHaJIHof
LrcKJbyqr4BoM npHMeHOM

napKa,

23. yuanpeferre
24. npoxo4Hocr

rypr,rcruriKe noHyAe H cl4creMa ynpaBr'balLa noceruolrl4Ma,
eKono[rKr.rx KopnAopa,

25. o,tyr,awe, pecraypaqraja u craBrbarbe y QyHrqrajy o6jexara KynrypHo-r.rcropujcror
nactefla v rpa1t\uoHaJrHor rpaAuTeJbcrBa;
26. ype\e*e H3rerHHr{KHX H Apyrtrx penpe3eHTarHBHHX rrpocropa.
2.) llporpaMcKrrM aKTr4BHocrHNra o6es6eAHrH cnpoBo!eme:

2.1. ArcusHe 3arrrrnTe crporo saurnheHux H eamrnheHr.tx AHBJrHX Bpcra;
O6e:6efranarre cranHor rlpl4cycrBa AoBoJbHe KoJrHqHHe xpaHe Ha xpaHunnrxry 14 To
rpo:: a) L{3Ho[Ierbe uajuane 250 kg yrr.{Hynnx xr4Bornrba, TIHXoBHX ocraraKa ulutu
KJIaHI4qHof orrraAa y r4HrepBannMa oA 15 aasa y repaoAy l. orcro6ap - 15. napr; 6)
I43Hourerce najnaame 200 kg yfnHynhx xr4Borr,rrba, FLLrxoBr4x ocraraKa nlutn KJraHltr{Hor
orrlaAa y r4HTepBanr4Ma oA 30 lana y nepuoAy 16. rraapr - 30. cenreu6ap; q) z:nere
JIeIIIeBe )Io{BorHrLa pac[opnTr4 orxrpr4M ceqHBoM Kox(y Ha 6orcy, y 1yx.rrHu ol 30-40 cm,
c ruM La ce He oulTere yHyrpauFLr,r opraHrl, raro 6u nrnrle raKrxe Aoune Ao cBexer
Meca, flpe Hefo rrrTo ce oHo vcyldJv.

Llvajyhu y Bkrry oApeA6e t{raua 47. 3arcoua o 3arrrr4ru npr4poAe, rrpeMa rcojunra ce o
crpofo gaururheHuu lr gaunuheHuM Ar4BJbr4M BpcraMa crapajy v yilpaB;baqu garuruheHux
no4py.rja, rcojr,I cy AyxHLI Aa cnpoBoAe Mepe Ha yflpaBJbarby rroflynatlnjarta y oKBnpy
npofpaMa t{ IIJIaHoBa ynpaBJbarsa, nJraHnparr4 A€LJbe rcopnmhene 14 yHarrpefuear+e
KoMnreKca o6jerara (xanesa,/eo,'tnjepa) 3a rrpHBpeMeHr{ cMemraj noepefeHlrx. 6o-recHln
H u3HeMoflux je4raHKH crporo :auruheHnx Bpcra. Ha norplv-ir Pa:He _ierlrnlrue
,,Ep4eezx".

Cnponoferra Mepa 3arrITHTe ocraJrux, flpe cBefa crporo sarrrruheHrax Bpcra, lrelr xojurra
cy rlpl4opnrerHe reMeJbHe BpeAHocrH HaBeAeHe y qnaHy 3. 3arosa o HaquonanHnrr
napKoB14Ma.

I . 2. Koutpone r4HBiBraBHr4x Bpcra;
2.1.3. 3anrl4Te, peBl4Tanusaryuje H peKoHcrpyrcuuje rr4rroBa craHr4rrrra rrp[opr4TerHnx 3a
3alIITHTy ua uefyuapoAHoM u HaUI4oHaJIHoM HHBoy (ruyncKax, JrHBaAcKr4x, crerrcKr4x H
2.

Ap.);

-Kao npr,ropnTerHe aKTHBHocrur, oBr.rM rrporpaMoM rrpeABr4Aerlr yKnarLaFLe r4HBa3r4BHor
x6yma xojnnr cy o6pac,ra rpaBHa craHrirrrra, npr4opnTerHo Ha JroKaJrureruua HepaqnHcnn
lo, KpymeAoJIcKH naullbaK, Peuercru 4o, Ja:aurcu ilaurrbarlr4 u JleNutrnpcKu na[rFbarlH,
Kao v oAp)KaBarbe noBprrrr4Ha r<oje cy y [perxoAHoM rrepnoAy 6urc flpenMer
penuraln:aqnje, Kpo3 Korxerbe-TapyrrhpalLe Ha JroKaJrHTerHMa Hepa4uncrrz Ao,
Kpyrue4orcKr{ narxrbaK u Peuercrn 4o.
-Y orceupy aKTHBHocTH Ha 3a[ITHTH H o6nae,'barly [ryMcKr4x eKocncreMa, Kao ilpnopr4Tere
rIpeABIrAerH rrryMcKe eKocncreMe xojn cy Kao reMeJbHa BpeAHocr HaBeAeHH y .rnaHy 3.
3ar<oHa o HaqnonalHr4M napKoBHMa.
. 1. 3aunhre rcoAr4Bep3r4Tera;
2.1.5. Mepe na o6eg6efunany ycnoBa 3a oAp)r(HBo rrauapeH,e ua nocrojehun rpaBHuM

2. I

rroBprxHHaMa.

2.1.6. Perceuo npaherse craFLa nony,raquja o4a6paHux crporo gaurruheuux Bpcra.

o4pxzeo u r.rHTerptrJ'rro rcopnuhege

2.2.

Kao Aeo oAp)r(ueor paseoja

yfpauurvy

ilnaHcKe

AKTHBHOCTH.

z.).

flporpanrcr<e aKrr4BHocrv Ha ypefemy rpocropa orpeuvfit4
pexHMXMa 3a[rTr.rTe.

2.4.

le$r'rHracarl4

aKTLIBHOCTU, Oo,tzrce

npocropa v JroKilJrHHM

u HaqHHe

y

cKnaAy ca [po[LrcaHHM

capaAFLe Ca najeaxurajlrtr ropr.rcHHrllrMa

saj e4unqarrra.

o6eg6errara uponroqujy saurrnhesor no4pyvja, nu$opuzca*e 14 e4yrcauujy
Kop rlcHr4Ka Haquo Ha,rHo r rrapKa.
HayvHo-racrpo(r4Bar{K^ pal ycMepnTr.r npeMa norpe6aua 3aurr,rre z yHanpefema

2.5.
2.6.

rrpHpoAH

hx BpeAHocTr4.

3') rlporpaMoM

rtpeABvlreru aKTI4BHocrr4 Ha HacraBKy o6erexaearba cnoJbHr4x 14 yHyrpau*lrx
fpaHI4IIa HaquoHalHor napKa. I4vajyhu y ea.4y o61414 nocJroBa Ha peanr43uqr;,
o""
aKTI4BHocrl'l (ayNzHa cnoJbalrrFbe rpaHulre, no'rpe6Hu rexHuqKH, KaApoBcKr4 BpeMeHcKr.r
H

QuHancujcrcz ranaqurern), Kao npuopurer sa 2022. roArlHy uz1iojuru o6erexasa6e
rpaHulla Ha MecrltMa yKplxrarba jasuvtx, arapcKl4x r,r rxyMcKHX rryreBa ca fpaHr4qanaa
HfI
,,Opyruxa ropa", pe)KI4M 3alxrure I creneHa yKonhKo nnje nornyuo o6e,rexeH, Kao r4 Ha
rcoja cy AocaAaIxrLuM paAoM qyBapcKe cryx6e npeno3Hara xao uajyrpoxeHraja.
YecraMa
4') o6es6e rurv nnaHcKo oqyBarbe rlpocropa ca ynoroM eKoJrorxKHX Kopr4Aopa (nrefyHapoannx,
peruoHaJrHr.rx r.r JroKaJrHux), y cKnaAy ca Vpea6ou o eKono[rKoj napexra.
5.) Hacranvrv pal Ha HoMuHaqnju rclacrepa ..llanparcKu no pasHe,, ra UNESCO Ceercx\
rIpHpoAHy 6arurnny Kao Hems*q'me 6y;oee ut,:te cpedroe Eepone. \ capa-tFbH
.r ,*-ru-1gi,
cy6jerrnua rojn yrecrByjy y oeoj noruunauuju.

2. oso

Perueme He ocno6afa noAHoclroqa 3axreB a

carJrac

Hocru npe4n

raf

e

ga

npu6aBr4 r.r Apyre ycJroBe, Ao3BoJe

H

He rro3 r,rru B Hr,rM rrpo rrr4 cytMa.

3. Haupr reKcra fogururrer [porpaMa norpe6uo je 4ocranurr4
yrpalenocru ycnoBa 3arrrrvre rpr4poAe.

oBoM 3ano4y Ha Mr.nrJbeFbe o

4. 3a cse Apyre pa4oee/arrl4BHocrl4 Ha npeAMerHoM rroApyujy

utn

npoMeHe rexHr4qKe

AOKYMCHTAqNJC UOTPC6UO JC 3AEO4Y TIOAHCTI,I HOB 3AXTEB 3A H3AABAIbE YCJIOBA 3AIIITI4TE
rrp14poAe.

5.

Yrco,rprxo rloAHoct4Jlatr 3axreBa y poKy oA ABe foAr,rHe oA
AaHa AocraBJraFLa oBor peruersa se

orrloqHe paAoBe I4 aKTnBHocrI4 3a xoje je oso Peuelbe o ycnoBnMa 3arrrr4Te rrpgpoAe
H3Aaro, lyxaH je Aa oA 3ano4a npu6azu HoBo pe[erLe o ycJroBHMa.

6' flolnochnalr

3axreea

je

ocno6oleH nnaharba raKce 3a r43AaBarbe oBor peuerf,a y cKJraAy ca
1. raqrca l.Ilpannnn}rKa o BvcvtHu H Har{r4Hy o6pauyHa 14 HanJrare
raKce 3a
I'I3AaBaFLe aKTa o ycnoBl4Ma 3arrrrure rrpHpoAe (,,clyx6eur4
rJracHHK PC,,, 6p. l10/2013).

t{JIaHoM

4. cras

O6pa3JIoxce16e
florpajnHcxz 3aBoA 3a 3arxrnry npnpoAe rrpr4Ml4o je [aHa 3axreB 6poj 1795 oA
12.10.2021.roAr.1He, Jf[ ,,HfI @pyrura ropa" 3nrajee rpr l, 21208 Cpeucrca KaueHnqa, 3a v3paAy
fIporpauaynpaBJbarbaH|I,,@pyurKa|opa..za2022.foAI4Hy'
Oapea6ovr qJraHa 102. u 103. 3axona o4peleno je 4a oprauusaqraja 3a 3aIxrI4Ty npnpoae, rj.
floxpajr.rHcxrz 3aBoA 3a 3arxruTy rrpr4poAe yrBpbyje ycnoBe 3arurltre u gaje rloAarKe o
:auruheunM npupoAHr.ru 4o6praua y [ocryrrKy r43paAe rlpocropHux H ApyrHX rIJIaHoBa, oIHocHo
ocHoBa (urynrcrux, BoAorrptrBpeAHHX, JroBHnx, pn6oronHnx n Ap.) H Apyre I4HBecrI,IuHoHoTexHHq Ke 4oryHreHraunje.

y llorpajuncKn perr4crap :amruheHr,rx rpl4po4nrax 4o6apa I4 AoKyMenraqrjy 3ano4a, a
cKnaAy ca fiporrr4cnua rcojn perynvtuy o6racr 3a[ITLITe rlphpoAe, y'repfenra cy ycnoBu
3alrTr4Te [pHpoAe r43 Ar4C[O3HTI4Ba OBO| peuerLa.
floapyuje :a roje ce nnaHnpa v3paAa flporpaua Hanasu ce y HaquoHanHoM rlapKy ,,@pyurxa
fopa" (,,ClyN6enH rrlacHflK PC", 6p. 8412015 u 9512018 - ap. sarcou), y pe)KI4My samrrre I
(npeor), II (apyror) u III (rpeher) creneua 14 ilpocropnon o6yxBary eKonoruxu sHauajHor
noapyuja ,,@pyurxa ropa 14 KoeuJbcrcr,r prar" (6p. 14) exonoruKe Mpexe Peny6lnxe Cp6raje
(,,C:ryx6eur4 fJracHr4K PC", 6p. 10212010). Exo,rourrcn euavajuuu nogpyujeN{ o6yxeaheua cy:
Eruepar4 nogpyvja rroA HItsHBoM ,,(Dpyrura fopa" ca KoAoM RS0000007 u ,,KoBI4JbcKonerpoBapaAr4HcKr4 pr4T" ca KoAoM RS0000021, lrefyHapo4Ho sHauajna no4pyuja sa 6urbre IPA (lmportant Plant Area) rroA Ha3r,tBou ,,@pyrurca ropa" n ,,KoBI4JscKo-rIerpoBapaAI4HcKI4 pHT",
nrelynapo4Ho r,r HarrroHrurHo :uauajHa nogpyuja 3a nrulre - IBA (lmportant Bird Area) no,r
Ha3r4BoM ,,@pyurra ropa" ca KoAoM RS019IBA, ,,KoBH,BcKH pHT" ca KoAoM RS007IBA H
,,.{yuarcrclr JrecHr4 o4ceK" ca KoAoM RSOlSIBA H o:a6paHo no:p1uje 3a JHeBHe,tenrHpe - PB-\
(Prime Butterfly Area) rIoA Ha3HBov ,.@pyurxa ropa 07".
Vcroeu flponricaHu rar{KaMa l. - 6. u:pafenu cy y cKJIaAy ca q,'IaHon 2l.3axosa o 3€lrtrTrrnt
xr4BorHe cpeAHHe (,,Cnyx6eur4 rnacHHK PC", 6p. 135104,3612009 - Apyru 3zlKoH, 72f009 Apyrg 3aKoH, 4312011 o4ryra - yC, 1412016, 7612018 u 9512018-4pyru :axoH) rojnu je
4eSnHucan [pr,tHur4rr uHTefpr4caHe 3a[THTe npupoAe v xl,tBorHe cpeAhHe: ,,3aut.rt'rra
npupoAHHX BpeAHocrrd ocrnapyje ce cnpoBolerren Mepa 3a oqyBarbe Fbt4xoBor KBILJII,ITeTa
KoJrL{rrHHa r{ pe3epBH, Kao v [pr4poAHHX rlpoqeca, oAHocHo tbHXoBe uelysanucuocru vl
npr4poAHe paBHore)Ke y rrelllHu". Ovyaame rrpnpoAHl4x npoqeca u 3auITI4Ta [p[poAHI4x
BpeAHocTr4 y aHTponoreHoM npeAeny 3axTeBa HcTe r'lepe roje cy rpeAycnoB cTBaperba 3ApaBe
x(HBorHe cpeAuHe, a rpaBo Ha 3ApaBy cpeAHHy o6es6efenbje Ycraeom Peny6nuxe Cp6nje.
Vc:roen r43 oBor Peurersa cy AeQHHr4caHH y cKnaAy ca qraHoM 7. c;ras 3), 4), 5) u 7) 3anoHa, no
KoMe ce 3arrrr4Ta rpupoAe pea,rusyje ,, ... ctrpoBoferrelr Mepa 3aIIITI4Te [pt4poAe H rlpeAena;
yrnpf nnarreM ycnoBa 14 Mepa 3arxrhre rrpupoAe n :aunnhesl4x npl4poAnnx 4o6apa u rpeAena y
rrpocropHuM vr yp6auncruuxunr rrJraHoBuMa, npojemnoj 4orcynteuraunjn, ocHoBaMa Yl
rrporpaMr4Ma...oA yrlrrraja Ha rpr4poAy...Kao u ylrraxauarbeM urerHHX rtocJIeAI4Ira roje cy
Hacr€ule aKTHBHocrhua y npnpo4l,t".
glason 8. 3arona 4e$rlHncano je nlannparre, ypeleFbe H Kopl4txherre npocropa. fllanvpar+,e vl
ypeferre rpocropa cnpoBoAr{ ce Ha ocHoBy rrpocropHux 14 yp6auucruqKnx rIJIaHoBa, rIJIaHcKe n
npojercrne AoKyMeHTauuje, y cKnaAy ca MepaMa h ycnoBnMa 3aIIITI4Te npl4poAe. Hocu:raq
npojercra AylKaH je 4a nocryna y cKnaAy ca MepaMa 3a[ITI4Te rlpl4poAe, Ha HaqHH 4a ce ns6eruy,
nnr4 cBeAy Ha Hajuamy Mepy yrpo)KaBarLa nrn ouneherba rphpo4e. flpeua qnaHy 9. y nocrynry
H3paAe rrJraHoBa, npojercara u aKTr4BHocrv Lr3 qJraHa 8. 3arona npr,r6ar,'rajy ce ycnoBI,I 3alxrure
rrpnpoAe. Arcr o ycnoBuMa 3arxruTe rrpupoAe, r.rruefy ocraJlor, caApNM npoqeHy ra nv ce
rrnaHHpaHu paAoBr4 r4 aKTr4BHocTH Mofy peanH3oBaTr4 ca cTaHoBHIxTa III4JbeBa 3aUTHTe rlpHpoAe.

YsuAoN{

y

3a sacerraBarLe

AI4BJbt4x

Bpcra Heo[xoAHo

xlrBoTHe cpeAuHe.

/

je

npnlaezTr.r Ao3Boly MuuncrapcrBa 3arrrrr4Te

3aroHcxrl ocHoB 3a AoHorrrerLe peruega:
3aroH o 3aIIIrktrI4 rrpr4poAe (,,Clyx6eur4 r.rracHr.rK PC", 6p. 3612009, 88/2010, gll20l0 - ucnp.,
14/2016 ,95/2018 - 4pyrra 3aKoH, 7l/2021); 3aron o 3arrrnrrr,r x(r4BorHe cpeAr.rHe (,,CryN6enra
rrIacHI4K PC", 6p. 135104,36/2009 - Apyrn 3aKoH, 7212009
- Apyru 3aKoH, $tZOtl o4,ryra - yC,
14/2016, 7612018 u 9512018-4pyrn saron); 3aroH o HaquouarHuM napKonnua (,,Cryx6enz
rrracHprK PC", 6p. 8412015 n 95l20l9 - Ap. 3aKoH); Vpeg6a o exo,roruroj Mpelrfl4 (,,Cnyx6enrz
frIacHHK PC", 6p. 10212010); llpocropnu nnaH rroApyrja noce6". rurrrl (Dpyu6e
rope (,,Cr.
.irzcr A|IB", 6p. 8/ l9).

llpe4uerue aKTIaBHocrI'I ce Mory peiuru3oBarh rroA ycnoBnMa 4eSlruncaHr4M oBHM peruerrenr, jep
je npoqe*eHo Aa nehe euavajHo yrnrrarn Ha rrpr4poAHe BpeAHocrr.r no4pyvja.
Ha ocuoey cBera HaBeAeHor, oAnyqeHo je nao y Arrcrro3r4Tr.rBy oBor pemena.
Taxca Ha 3axreB uraKca Ha peuerLe, no Tap. 6p. l.z Tap. 6p.9 cy nanraheue y cKnaAy
ca 3arcouou
o peny6nzqKrM aAMI4HI,rcrparHBHrrM raKcaMa (,,Cr. .nui"r* PC';, 6p. 43/2005, sl/2003-uqrpaBKa,
6l/2005, l0l/2005-tp. 3aKoH, 512009, 5412009, 50/2011,7012011-ycxnafeuH ilvtH.vt3l., 55l102l ycxlafenu AuIH.zI3H., 93/2012, 47/2013 - ycruafeuv rHH.r4sH, 6-5/202i3
- Ap. 3aKos, 5712014 ycxnaleHu llvt:e^.kr3q., 45/2015 - ycrcnaleuvr rvl.vt3H., g312015, ll2/2Ali,
50/2016 _ ycrcrafenu
rvtH.prsH., 6l/20217 - ycrctafleHu ALIH.H3H., ll3/2017,3/2018 - zcnpaerc4 50/2018 icnra$eHu
AHH.I43H., 95/2018, 3812019 - ycx;ralent wrH.H3H-, g6/2019. g0/201g _ HcrrpaBxa 9g l0:0 _

ycrcnaf euu Ar4H.r43H., 1 44/2020 u 62/2021 - ycrurafenu
rurH.n:H-)-

Ynyrcrno o rpaBHoM cpeAcrBy: llpornn oBor peuerba Moxe ce lr:januru xar6a llonpajnncrov
cerperapr'rjary 3a yp6aurasavr u 3arlrt4Ty xHBorHe cpeAr,rHe y poKy oa 15
AaHa oA .uaua npnjeua
pe[Ierba, y3 AoKa3 o yrlnarl4 Peny6lu.rxe aLMVHVcrparrlBHe raKce y r43Hocy o4 490,00
arripu ru

reryhzpaI{yH6p.840-74222|843-57'IIo3I4BHa6poj||223-aJMXa-u6acenpe4aje
rHcMeHo unu uzjaamyje ycueuo Ha3ailucHur llorpajzH"*ovffiqf,#.uiAitttfthprtpoa".
'
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,rHaquonaJrHrr rrapK @pyurrca ropa,.
rpr l, 2120 8 Cpenrcra Karr.renuqa, Cp6uj
T en: 021 / 463-667, Qar<c: 021 /462-662
www.npfruskagora. co.rs
e-mai I : offi ce@npfruskaeora.rs
3nraj ea

a

Bpoj :476/l
,{aua : 14.03.2022. roruue

Ha ocuony qJIaHa 54. cras 5. 3axosa o 3arrrr4Tr.r npr4poAe ("C1. uacuur pC", 6p.
36/2009, 88/2010, 9Il20I0 - Hcrrp., 1412016 14 95l20lg Apyrr4 3aKoH.), .'rraHa 12. rr:as 6.
3axosa o HaIITIoHanHHM rIapKoBLrMa ("Cn. fJracHHK PC", 6p. 8412015 n 95/2018
- Apyrr4 :axon),
r{raHa 22. 3axorta o jaBHHM npeAy3ehr4ua ("Cl.ruacHr4K
PC", 6poj 1512016 u tttZOiOl vr HnaHa
15. Craryra JTI "HaIluoualHLI rapK (Dpyurxa fopa", Ha4sopuu og6op JasHor trpeAy3eha Ha
ceAHr4rlr4

o1pxanoj 14.03.2022.

foAr,rHe, 4oneo

je cne4ehy:

oA;rvKv
[ouocn ce I4guerreHv flporpaM
2022. roguny.

yrlpaBrbarra HaquoH arrHr4M napxoM @pyuxa ropa,

I.lpoS

JII "Har&onuns napr @pynm ropa",3uajea rpr 1, 2l 20g Cpevcra Krueurqa
nHE 102145049 IIEr]p.B 132694950, rxyhn pavyHu 6p. 160-15ll5-30 (Bmca Intesa)
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